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  چکیده
متري مستقر  100در هر سایت، یک ترانسکت . برداري در سه فاصله چرایی مشخص گردیددر این تحقیق، سه سایت نمونه    

هاي گیاهی، در هر پالت درصد پوشش تاجی، تراکم گونه. برداري شدمتر نمونه 10پالت به فاصله  10در هر ترانسکت سپس 
ها با روش تجزیه واریانس و آزمون دانکن انجام تجزیه و تحلیل آماري داده .گیري گردیدالشبرگ، سنگ و خاك لخت اندازه

داري وجود دارد ولی این اختالف رابطه مستقیمی با  م و سنگ اختالف معنیمطابق نتایج، بین پوشش تاجی گیاهی، تراک. شد
  .داري دیده نشدهاي خاك لخت و الشبرگ اختالف معنیفاصله از کانون بحران نشان نداد، اما در پارامتر

  
  اي، کانون بحران، ارباب کندي، شهرستان اردبیلپوشش گیاهی، تراکم گونه :کلمات کلیدي       

  
  مقدمه          

دهند  و چرا واکنش نشان میهاي پویا و دینامیکی هستند، که یه تغییرات عوامل خارجی مانند آب و هوا  اکوسیستممرتع      
هایی هستند که شدت چرا در اطراف آنها زیاد بوده و با دور عنوان کانونهمچنین در مراتع، روستاها به ).1382مصداقی، (

بدیهی است بیشترین فشار چرا و به تبع آن بیشترین تخریب مرتع در نقاط نزدیک نقطه . شودیشدن از آنها شدت چرا کمتر م
از این رو، ). 5(تر، تخریب کمتري خواهند داشت علت برخورداري از چراي سبکنقاط دورتر از کانون به. دهدکانونی رخ می

مراتع سبالن با دارا بودن توان اکولوژیکی ). 7(باشد مییکی از عوامل مخرب و آسیب رساننده به مرتع، حضور دام و چراي آن 
برداري طوالنی مدت و رو بوده و بخشی از این مراتع به دلیل بهرهبرداري دامداران محلی و عشایر کوچباال از دیرباز مورد بهره

هایی از جمله مناطق قسمت این مراتع در. حیات و بازسازي، مورد تخریب قرار گرفته استعدم فرصت کافی به منظور تجدید
هاي منطقه اعم از گاو، گوسفند ها، به علت عدم تعادل بین تعداد دام و وسعت مراتع توسط داماطراف روستاها و اطراف آبشخور

از آنجایی که در بسیاري از نقاط کشور چرا عامل اصلی تخریب پوشش گیاهی ). 6( و بز به شدت مورد چرا واقع شده است
به طور مثال .به همین منظور، مطالعات زیادي جهت بررسی واکنش گیاهان در مقابل چرا انجام شده است) 7(ردد گمعرفی می
اي در سه منطقه خشک، نیمه خشک و نیمه مرطوب به این نتیجه رسیده است که در مناطق  در مطالعه) 1376(بدري پور 

که در مناطق نیمه مرطوب این دو  در حالی. شش اثري نداردخشک و نیمه خشک فاصله از آبشخور بر تراکم گیاهی و تاج پو
اي با ارزش و  در هر سه منطقه با افزایش فاصله از کانون بحران، گیاهان علوفه. اند عامل تحت تأثیر فاصله از کانون بحران بوده

ه به فاصله از آبشخور، اثر چرا را بر هاي آماري و با توج با استفاده از روش) 1383(خلیفه زاده  اي افزایش یافته است تنوع گونه
هاي غنا و   هاي پوشش گیاهی مورد تجزیه و تحلیل قرار داد و گزارش داد با فاصله از آبشخور، میانگین هر یک از عامل عامل

د اما متري از آبشخور وجود دار 500تا  400اي متفاوت است و از نظر این دو ویژگی، یک منطقه بحرانی در فاصله  تراکم گونه
نیز به مطالعه چگونگی ) 1386(آجرلو همچنین،  . داري وجود نداشت ور رابطه معنیبین درصد تاج پوشش کل و فاصه از آبشخ
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هاي بحران مرتع در و میزان تأثیر کانون بحران بر محیط اطراف خود و الگوي تغییرات پوشش گیاهی و خاك در اطراف کانون
- العات وي بیانگر این مطلب بود که پوشش گیاهی با فاصله از روستاها همبستگی معنینتایج مط. منطقه نیمه خشک پرداخت

هاي الشبرگ و تنوع گیاهی همبستگی همچنین، شاخص. داري نداردداري دارد، ولی با فاصله از آبشخوار همبستگی معنی
. دار نشان ندادهاي بحران همبستگی معنیقوي با فاصله از کانون بحران داشتند و میزان سنگ و سنگریزه با فاصله از کانون

داري در حالی که، با فاصله از آبشخوار همبستگی معنی. داري داشتمیزان خاك لخت با فاصله از روستاها همبستگی معنی
هاي بحران، روستا نسبت به آبشخوار نقش بیشتري در تخریب پوشش گیاهی و وي بیان کرد که در بین کانون. نشان نداد

هاي مختلف چرایی در منطقه هدف از این تحقیق، بررسی تراکم و پوشش تاجی گیاهی، تحت تأثیر شدت .راتع داردخاك م
  .ارباب کندي واقع در شهرستان و استان اردبیل بود

  
  معرفی منطقه

 26˝تا  48˚؛01؛17˝باشد روستاي ارباب کندي در مختصات جغرافیایی منطقه مورد مطالعه درشمال سبالن می   
میانگین بارندگی منطقه مورد . عرض شمالی واقع شده است 38˚؛ 28؛ 15˝تا  38˚؛ 29؛ 04˝طول شرقی و  48˚؛01؛

 767تا  309طور متوسط بین  هاي داخل و اطراف منطقه وگرادیان بارندگی استخراج شده بهمطالعه با توجه به ایستگاه
هاي مرتعی خوب تا نسبتاً خوب از نظر عمق، بافت و در کل خاكخاك داراي نوسان ولی . متر در سال در نوسان است میلی

 ).1392دادگر، (باشد حاصلخیزي می

  
 

  نتایج
  تغییرات پوشش تاجی گونه 

گیري پوشش تاجی نشان دهنده این مطلب است که متوسط تاج پوشش گیاهی در هر هاي حاصل از اندازهمقایسه داده     
) روستا(هرچه از کانون بحرانی . باشددرصد می 3/40و  8/23،  9/34سبک به ترتیب یک از فواصل چرایی سنگین، متوسط و 

داري در شود، اختالف معنی دیده می 1همانطوري که در جدول . یابدگیریم درصد تاج پوشش گیاهی افزایش میفاصله می
همچنین، . ون بحرانی وجود داردبین درصد بین تاج پوشش گیاهی در دو شدت چرایی و با فاصله از کان% 5سطح احتمال 

  .باشددهنده تغییرات پوشش گیاهی نسبت به فواصل مختلف چرایی در منطقه مورد مطالعه مینشان 5شکل 
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  ايتغییرات تراکم گونه
ه اي نسبت به فاصلبا توجه به این جدول، تغییرات تراکم گونه. آمده است 1هاي گیاهی در جدول نتایج تغییرات تراکم گونه

دار وجود  هاي اول و دوم اختالف معنی دهد به نحوي که بین میزان تراکم سایت سوم با سایتداري را نشان میاختالف معنی
داري مشاهده شد که میزان تراکم پوشش گیاهی  اختالف معنی% 5هاي اول و دوم این روستا در سطح  ندارد ولی بین سایت

دلیل شدت چرا در نزدیکی  تواند بیانگر این موضوع باشد که به  باشد این امر می میسایت اول بیشتر از سایت دوم این روستا 
خصوص گیاهان یکساله شده، که این امر باعث افزایش میزان تراکم پوشش  کانون بحران باعث افزایش گیاهان مهاجم و به

  .باشدطلب میتأیید کننده این م 6گیاهی این فاصله چرایی نسبت به فواصل دیگر شده است  شکل 
  سنگ

هاي چرایی، از نظر میزان سنگ در این روستا بین فواصل مختلف  نشان داد که بین فاصله) 1جدول (نتایج تجزیه واریانس     
شناسی در منطقه مورد تواند ناشی از یکسان نبودن ساختار و تشکیالت زمیندار وجود دارد این اختالف می اختالف معنی

  .مطالعه باشد
  برگ خاك و الش

- گونه اختالف معنیهاي چرایی، از نظر میزان خاك و الشبرگ هیچ نشان داد که بین فاصله) 1جدول (نتایج تجزیه واریانس    
و به تبع آن کاهش ) روستا(با توجه به نتایج به دست آمده میزان الشبرگ با افزایش فاصله از کانون بحرانی . داري وجود ندارد

گیري شده تاج پوشش، تراکم و سنگ پاسخ هاي اندازهیج تجزیه واریانس نشان داد که پارامترنتا. یابدشدت چرا، کاهش می
- دهند، اما خاك و الشبرگ، اختالف معنیهاي مختلف چرایی نسبت به کانون بحرانی از خود نشان میداري را به شدتمعنی

 .داري را آشکار نساختند
 

  )روستا(یري شده در فواصل مختلف از کانون بحران گ تجزیه واریانس متغیرهاي اندازه - 1جدول 
  

  میانگین مربعات
  خاك لخت  سنگ  الشبرگ    تراکم  پوشش تاجی  درجه آزادي  منابع تغییر

  ns43/0  *63/96  ns63/386    23/637*  03/707*  2  فاصله
42/2  49/2  27  خطا   18/0  09/1  58/2  

ns  باشددرصد می 5داري در سطح احتمال عنیدار و م دهنده اختالف غیر معنیبه ترتیب نشان* و.  
 

میانگین پوشش تاجی در فاصله چراي سنگین با ). 2جدول (ها از طریق آزمون دانکن صورت گرفت همچنین مقایسه میانگین
داري مشاهده  دار ندارد ولی بین فواصل چرایی متوسط وسبک این روستا اختالف معنی فواصل متوسط وسبک اختالف معنی

میانگین تراکم در فاصله چرایی ). 7شکل (باشد  نحوي که میزان پوشش تاجی چراي سبک بیشتر از چراي متوسط می هشد ب
- دار است و با افزایش فاصله چرایی، تراکم نیز کاهش میسنگین نسبت به فواصل چرایی متوسط و سبک داراي اختالف معنی

باشد با این حال از نظر اماري بین  شتر از فواصل متوسط وسبک مینحوي که میزان تراکم فاصله چرایی سنگین بی یابد به
میانگین سنگ و سنگریزه نیز در فواصل مختلف چرایی ). 8شکل (داري مشاهده نشد فواصل چرایی شدید وسبک اختالف معنی

مچنین مقایسه باشد که در فاصله چرایی متوسط میزان سنگ وسنگریزه بیشتري وجود دارد ه دار می داراي اختالف معنی
  . داري را نشان  ندادفواصل از نظر خاك لخت، و الشبرگ اختالف معنی میانگین
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  گیري شده مقایسه میانگین فواصل چرایی از طریق آزمون آماري دانکن از نظر متغیرهاي اندازه - 2جدول 

  سنگ  خاك لخت  الشبرگ  تراکم  پوشش گیاهی  فواصل چرایی

  5/10  3/52  3/2  9/42  9/34  چراي سنگین

  2/13  8/61  2/2  27  8/23  چراي متوسط

  7  1/50  6/2  2/36  3/40  چراي سبک

  
  بحث

نشان داد که با افزایش شدت چرا و نزدیک شدن به کانون ) روستا(فاصله چرایی از کانون بحرانی  3نتایج حاصل از بررسی 
را و ازبین رفتن گیاهان چندساله و ساکن شدن ها به سبب افزایش شدت چ، پوشش تاجی کاهش و تراکم گونه)روستا(بحرانی 

دهنده اثر مستقیم چرا بر پوشش گیاهی و کاهش پایداري یابد که این نتایج، نشان گیاهان مهاجم و یکساله افزایش می
توان اي که چراي سبک صورت گرفته است را میبنابراین، افزایش تاج پوشش گیاهی در منطقه. باشداکوسیستم مرتعی می

هاي گیاهی مهیا بوده است، اما در مناطقی که چراي سنگین ین توجیه نمود که شرایط الزم جهت استقرار و رشد گونهچن
آقاجانلو و موسوي  .در نتیجه از پوشش کمتري برخوردارند. شودآوري به گیاهان داده نمیگیرد، فرصت رشد و زادصورت می

  .اندت چرا گزارش نمودهنیز کاهش پوشش گیاهی را با افزایش شد) 1385(
 

  منابع
، 1386پژوهش و سازندگی در منابع طبیعی، . تأثیر فاصله از کانون بحران بر روي خصوصیات پوشش گیاهی و خاك مراتع. آجرلو، مجید.1

   174-170، صفحات 74شماره 
  .1376دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران،  نامه کارشناسی ارشدتأثیر فاصله از آبشخوار بر روي پوشش گیاهی، پایان. پور، حبدري. 2
طرح مشترك جهاد سازندگی آذربایجان شرقی و دانشکده ). هواشناسی و اکولوژي 1جلد (طرح مطالعاتی مراتع سبالن . جوانشیر، عزیز. 3 

  .صفحه 213، 1367کشاورزي دانشگاه تبریز، 
مطالعه (هاي پوشش گیاهی در مراتع زمستانی استان سمنان  رروي پارامتر، بررسی تأثیر فاصله از آبشخور ب1383خلیفه زاده، ر،  - 4

  .نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه کشاورزي و منابع طبیعی گرگان ، پایان)مرتع چاقوي شهرستان دامغان: موردي
اي ررسی و مقایسه تنوع گونهب. 1386. ، جعفري، بهنوش.، اجتهادي، حمید.، امینی شکوري، طیبه.، زارع، حبیب.سالمی، ابوالحسن. 5  

  .46-37، صفحات 75پژوهش و سازندگی در منابع طبیعی، شماره . گیاهان دو عرصه تحت چرا و قرق مرتع کهنه الشک نوشهر
  .فحهص 320انتشارات استان قدس، .داري در ایران مرتع. 1382، مصداقی، م-6
 

 

 


