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  گياهي در مراتع جنوب شرقي سبالن بررسي اثر فاصله از روستا بر تغيير تركيب و تنوع پوشش

  3و علي اصغري 2، ويدا احمدآلي1*اردوان قرباني

  12/03/1393تاريخ تصويب:  -      02/08/1392تاريخ دريافت: 

 

 

  

  چكيده

ان (روستا) در ارزيابي تخريب مراتع با تأكيد بر هاي بحرسنجي استفاده از چهارچوب كانون هدف امكاناين تحقيق با 

 بحراني كانون سه در خاك و گياهي پوشش از برداريگياهي در جنوب شرقي سبالن انجام گرفت. نمونهتركيب و تنوع پوشش

 يك دامتدا در مربعي متر يك هايپالت از استفاده با سبك و متوسط سنگين، چرايي شدت سه آلوارس، الطران و ورگسران و

هاي ها، شاخصاي، از تجزيه واريانس و مقايسه ميانگينمتري انجام شد. پس از مشخص كردن تركيب گونه 100ترانسكت 

ها استفاده شد. نتايج نشان داد در هر هاي اصلي براي تجزيه و تحليل دادهاي و تجزيه به مؤلفهتنوع و يكنواختي، تجزيه خوشه

باشد. نتايج تجزيه واريانس و مقايسه درصد) مي 56هاي كالس سه مرتعي (بيش از ه با گونهسه روستا و در هر سه فاصله غلب

پوشش در روستاهاي آلوارس و ورگسران وجود دارد، ولي در ها نشان داد كه روند تغييرات در مقدار توليد، تراكم و تاجميانگين

كلي سه روستا نتايج نشان داد كه پارامترهايي مانند توليد  تحليل ). در تجزيه و>05/0pروستاي الطران روندي مشاهده نشد (

هاي تنوع و . نتايج شاخص)>05/0p(باشند پوشش داراي روند تغييرات مشخص، ولي ساير پارامترها فاقد روند ميو تاج

نشان بندي تايج گروه. ن)>05/0p( ها از تنوع نسبتاً بااليي برخوردار هستنديكنواختي روند مشخصي را نشان نداد، ولي سايت

با توجه به تبديل و تخريب صورت گرفته در . )>01/0p(باشند ها با مشاركت تمامي پارامترها قابل تفكيك نميداد كه سايت

باشد. توصيه هاي بحراني روستا، استفاده از اين چهارچوب در ارزيابي تخريب مناسب نمياين مراتع و چگونگي پراكنش كانون

سنجي استفاده از اين چهارچوب در ارزيابي تخريب هاي مختلف سبالن تكرار گردد تا امكانات بيشتري در دامنهگردد مطالعمي

  .گردد توجه بايد يگونه تركيب اصالح به مراتع اين مديريت در اين مراتع حاصل گردد.

  

  اي، استان اردبيلهاي بحراني، تنوع گونهتخريب مراتع، كانون :هاي كليدي واژه

  

  

  

  

  

                                                      
  استاديار گروه مرتع و آبخيزداري دانشگاه محقق اردبيلي -1

  a_ghorbani@uma.ac.ir*: نويسندة مسئول: 

  دانش آموخته گروه مرتع و آبخيزداري دانشگاه محقق اردبيلي -2

  اعت و اصالح نباتات دانشگاه محقق اردبيليدانشيار گروه زر -3
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  مقدمه

مراتع بخشي از منابع طبيعي و سرمايه هر كشور  

محيطي نقش مهمي دارند. اين  زيست است كه در توازن

- منابع در سطح دنيا تخريب شده و در حال تخريب مي

). يكي از علل تخريب، چراي 8، 7، 5، 3، 2باشند (

). 17و  15، 7، 5، 3، 2در مرتع است ( غيريكنواخت دام

ساير عوامل مؤثر در توزيع چرا از جمله شيب، زماني كه 

ارتفاع و خاك محدوديتي ايجاد نكنند، در نهايت فاصله از 

برداري از علوفه مرتع را محدود كانون بحران، ميزان بهره

)، آندرو و لنج 1969النج (نتايج  ). بنا بر16كند (مي

)a1986) و 2010)، تارهوني و همكاران (2007)، آجرلو (

هاي بحران شامل: ) كانون2013و همكاران (موقري 

روستا، آبشخوار، سايه و غيره است كه شدت چرا در اطراف 

ها شدت چرا كاهش و با دور شدن از آن بوده ها زيادآن

يابد. بيشترين فشار چرا و به تبع آن بيشترين تخريب مي

مرتع در نقاط نزديك به نقطه كانوني رخ داده و نقاط 

تر، تخريب كمتري دارند. به يل چراي سبكدورتر به دل

هاي پوشش گياهي، خاك و غيره با تغييراتي كه در پارامتر

 1دهد، گراديان چراافزايش فاصله از كانون بحران رخ مي

). استفاده از گراديان چرايي در دنيا 15و  7شود (گفته مي

و  18، 17، 15، 14، 10، 5، 4هاي زميني (در قالب روش

) براي ارزيابي وضعيت 17و  7جش از دوري () و سن19

مرتع و تخريب استفاده شده و كارايي اين چهارچوب مورد 

  تأكيد قرار گرفته است. 

) تأثير فاصله از آبشخوار را 1996پور (در ايران بدري

گياهي در مناطق خشك، نيمه بر خصوصيات پوشش

خشك و نيمه مرطوب بررسي و نشان داد كه در مناطق 

ماهوري، اثر توپوگرافي نيز بايد در رابطه با اني و تپهكوهست

گياهي لحاظ گردد. وي نتيجه گرفت خصوصيات پوشش

كه در مناطق خشك و نيمه خشك، فاصله از آبشخوار بر 

كه، در ندارد. درحاليتراكم گياهي و پوشش تاجي اثري 

مناطق نيمه مرطوب، اين دو عامل تحت تأثير فاصله از 

- اند. در مطالعه ديگر، سپهري و خليفهبودهكانون بحران 

گياهي، ) اثر چرا را بر روي عوامل پوشش2010زاده (

تحليل و گزارش دادند كه با فاصله از آبشخوار،  و تجزيه

اي تغيير و يك ميانگين هر يك از عوامل غنا و تراكم گونه

                                                      
1 - Piosphere = Grazing gradient 

منطقة بحراني در فواصل نزديك آبشخوار وجود دارد، اما 

حقيق بين درصد تاج پوشش كل و فاصله از در اين ت

) 2007داري مشاهده نشد. آجرلو (آبشخوار رابطة معني

ميزان تأثير كانون بحران بر محيط اطراف خود و الگوي 

ها در گياهي و خاك در اطراف اين كانونتغييرات پوشش

-گرفت كه تاجمراتع نيمه خشك را بررسي و نتيجه 

دار و با ستا همبستگي معنيگياهي با فاصله از روپوشش

  دار دارد. فاصله از آبشخوار همبستگي غير معني

با توجه به منابع فوق عمدة مطالعات در اين زمينه به

ويژه در كشورهاي ديگر نظير استراليا در مناطق خشك و 

نيمه خشك و در اطراف آبشخوارها در مناطق دشتي و 

توپوگرافي و هموار كه تغييرات عوامل اكولوژيكي، نظير 

اقليمي محدودتر بوده است، انجام گرفته است. شيوه 

كشي شده و تركيب دامي يكسان و در كل دامداري فنس

 روش يا سيستم دامداري و شرايط محيطي در اين كشور

، 7، 5، 4باعث انتخاب اين چهارچوب مطالعاتي شده است (

ر كه، با توجه به سيستم دامداري د). درحالي17و  15، 14

ايران، شرايط توپوگرافي و توزيع منابع آب، بخصوص در 

عنوان يك كانون بحراني مناطق كوهستاني، روستا به

كه مراتع ). با توجه به اين2بيشتر قابل توجه بوده است (

باز مورد شناختي باال از ديرسبالن با دارا بودن توان بوم

بخشي از رو بوده، برداري دامداران محلي و عشاير كوچبهره

برداري طوالني مدت و عدم فرصت دليل بهره اين مراتع به

سازي، در معرض تبديل و حيات و بازمنظور تجديدكافي به

). بنابراين، هدف از اين 11تخريب قرار گرفته است (

تحقيق، بررسي تخريب با تأكيد بر تغيير تركيب و تنوع 

اي بحران هگياهي و بررسي قابليت استفاده از كانونپوشش

در ارزيابي تخريب مراتع كوهستاني سبالن بوده تا در  

صورت اثبات كارايي اين چارچوب در ارزيابي تغييرات 

تركيب و تنوع پوشش گياهي و همچنين در ارزيابي 

  تخريب مراتع سبالن مورد استفاده قرار گيرد. 

  

  هامواد و روش

  منطقه مورد مطالعه 

ي ايران و در منطقه مورد مطالعه در شمال شرق

-شرقي سبالن واقع شده است. ابتدا بههاي جنوبدامنه

هاي توپوگرافي منظور تعيين محدوده مورد مطالعه، نقشه
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نقشة مدل رقومي ارتفاع، طبقات ارتفاعي،  1:25000

 ArcGIS10افزارشيب و جهات جغرافيايي با استفاده از نرم

اي هاي فوق، روستاهتهيه شد. سپس با توجه به نقشه

آلوارس، الطران و ورگسران با مركز مختصات جغرافيايي  

طول شرقي با بازديد  47ْ 56َعرض شمالي و  38ْ 09َ

اي نهايي گرديدند كه در يك تيپ گياهي گونه ميداني به

). ميانگين بارش ساالنه در سامان 1انتخاب شوند (شكل 

متر و متوسط دماي ميلي 480تا  450اين روستاها حدود 

باشد. گراد ميدرجه سانتي 6/7تا  5/6يانه حدود ماه

ها داراي اقليم نيمه نماي دومارتن، روستابراساس اقليم

بندي مناطق زيست اقليمي خشك سرد بوده و در تقسيم

، 1باشد. شكل ايران جزء منطقه نيمه استپي سرد مي

برداري هاي نمونهموقعيت منطقه مورد مطالعه و ترانسكت

 -Astragalus spp.- Onobrychis cornuta و تيپ گياهي

Festuca ovina )20هايي نظير دهد. گونه) را نشان مي

Potentilla bifurca ،Achillea millefolium ،Poa 

nemoralis ،Bromus tectorum ،Tanasetum 

chiliophyllum  وArtemisia austrica  در سطح اين تيپ

  ها برخوردار هستند.از تراكم باالتري نسبت به ساير گونه

  

برداري از گيري و نمونههاي اندازهتعيين شاخص

  پوشش گياهي و خاك

اي نظير هاي موجود منطقهبا توجه به محدوديت 

پستي و بلندي، تغييرات شيب و جهات مختلف، و با در 

) كه بايد شرايط توپوگرافي را در 6نظر گرفتن منابع (

نظر قرار داد، تالش شد  تحليل گراديان چرايي مدوتجزيه

اي انتخاب گردد تا اثر تغييرات گيري بگونهطرح نمونه

ارتفاع، شيب و جهات جغرافيايي و ساير عوامل به حداقل 

ها و تپه ماهورها برسد. ولي تقريباً در تمامي موارد، دشت

هاي منظم به كاربري زراعي تبديل شده است با دامنه

برداري در جهت عكس كوه )، لذا انتخاب سايت نمونه11(

هاي صورت سبالن به سمت دشت با توجه به تبديل

پذير نبود. تنها انتخاب سايت و ترانسكت  گرفته امكان

اصلي گراديان به سمت كوهستان كه شيب مانع از تبديل 

اراضي به كاربري زراعي شده است، ميسر بود. با در نظر 

تا  20هايها در شيبهاي فوق سايتگرفتن محدوديت

هاي مرتعي درصد (با توجه به شرايط موجود عرصه 60

مانده از تغيير و تبديل به كاربري كشاورزي و باقي

هاي همچنين با توجه به اينكه كل عرصه توسط دام

جنوب و جنوب  شوند)، جهات دامنهروستايي چرا مي

تا  2000شرقي (شرايط موجود) و در طبقه ارتفاعي 

انتخاب شدند. بنابراين، سه  متر از سطح دريا 2600

هاي متري عمود بر هر يك از كانون 100ترانسكت 

متري بطور ثابت  2200و  1200، 200بحراني (با فاصله

). بنابراين، 1در هر سه  روستا) انتخاب گرديد (شكل 

تالش شد تا اثرات عوامل اكولوژيكي در تغيير پارامترهاي 

چرا در ير شدتگياهي به حداقل برسد و تنها تأثپوشش

). 11و  1گياهي بررسي شود (تغيير تركيب و تنوع پوشش

 پالت يك متر 10متري  100در طول هر ترانسكت 

ها با توجه به نوع و نحوه پراكنش مربعي (اندازه پالت

متر از يكديگر،  10هاي گياهي تعيين شد) با فاصله گونه

). در هر پالت، 1برداري استفاده شد (براي نمونه

اي، توليد، ارامترهاي درصد تاج پوشش، تراكم گونهپ

درصد خاك لخت، پوشش سنگي و درصد الشبرگ ثبت 

متري سانتي 30تا  0برداري خاك در عمق شد. نمونه

هاي اول، پنجم و دواني گياهان)، در پالت(عمق ريشه

دهم هر ترانسكت برداشت و سپس هر سه نمونه با 

پارامترهاي بافت، آهك،  گيرييكديگر مخلوط شد. اندازه

پتاسيم، فسفر، هدايت الكتريكي، اسيديته و ماده آلي در 

 آزمايشگاه خاكشناسي دانشگاه محقق اردبيلي انجام شد.
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هاي آلوارس، الطران، ورگسران، تيپ گياهي، سبالن، استان اردبيل و برداري در روستاهاي نمونهموقعيت ترانسكت - 1شكل 

  كشور

 

  هاي آماريتحليل و تجزيه

ها در سه مرحله انجام شد. الف) تحليل داده و تجزيه

منظور بررسي تأثير فاصله از كانون بحران (روستا) بر به

گياهي و پوشش سطح روي خصوصيات مختلف پوشش

 ها اززمين، ابتدا بعد از اطمينان از نرمال بودن توزيع داده

ان و سپس هاي بحربراي تك تك كانون واريانس تجزيه

هاي سه روستا استفاده شد.  براساس ميانگين فاصله

گياهي، پوشش پارامترهاي پوشش ميانگين مقايسه

سطحي زمين و برخي پارامترهاي خاك بين فواصل 

در سطح  دانكن مختلف چرايي با استفاده از آزمون

درصد ابتدا براي تك تك روستاها و سپس  5احتمال 

 SPSS16 افزارتفاده از نرماس براي مجموع سه روستا با

گيري شده خاك تنها در پارامترهاي اندازه .شد انجام

ها مورد و تحليل كلي سه روستا و مقايسه آنتجزيه 

استفاده قرار گرفت. ب) براي بررسي تنوع و يكنواختي 

هاي مختلف چرايي در فواصل مختلف از اي در شدتگونه

-مپسون، شانونهاي تنوع سيهاي بحران از شاخصكانون

 اصالح سيمپسون، بريليون و يكنواختي كامارگو،واينر و 

 افزارنرم با استفاده از ويلسون اسميت و ني شده

Ecological Methodology6 )9 ج) . شد استفاده )13و

هاي مورد مطالعه بندي و مقايسه سايتمنظور طبقهبه

گيري شده و آزمون براساس عوامل اكولوژيكي اندازه

اي به روش حداقل ها از روش تجزيه خوشهني آنهمگ

منظور و تحليل بهاستفاده شد. اين تجزيه  1واريانس وارد

ها صورت گرفت، تا مشخص شود كه آيا بندي سايتگروه

هاي انتخاب شده در سه فاصله و در سه سطح سايت

گياهي و هاي پوششچرايي با در نظر گرفتن كليه پارامتر

- داري نشان ميقابل تفكيك و معني هايمحيطي، خوشه

صورت مكمل براي گروبندي دهند يا نه؟. سپس، به

ها و نشان دادن مهمترين عوامل مؤثر بر تغييرات سايت

برداري مختلف با هاي نمونهاي در سايتتركيب گونه

تجزيه به  هاي بحران از روشافزايش فاصله از كانون

 PC-ORD4افزار ز نرمبا استفاده ا )PCAهاي اصلي (مؤلفه

هاي ضرايب ها از ماتريسانجام شد. براي انجام اين تجزيه

  همبستگي بين صفات استفاده شد.

  

  نتايج

ي در فواصل مختلف الف) نتايج بررسي تركيب گونه

  هاي بحرانكانون

گونه انتشار  51متري سه روستا  200در فاصله 

س سه، هاي كالدرصد آن جزء گونه 56دارند كه بيش از 

درصد تركيب گياهي را  44و دوكالس يك و دو كمتر از 

متري سه روستا  1200اند. در فاصله بخود اختصاص داده

درصد آن  72گونه شناسايي شد كه  32در مجموع 

هاي دو و يك را در درصد كالس 28كالس سه و حدود 

                                                      
1- Ward 
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 2200اند. در فاصله تركيب گياهي بخود اختصاص داده

درصد متعلق به  60شد كه حدود  گونه ثبت 33متري 

هاي دو و يك درصد جزء كالس 40كالس سه و حدود 

گونه  19متر  1200و  200باشند. در بين فواصل مي

گونه  17متر  2200و  200مشترك، در بين فواصل 

 19متر نيز  2200و  1200مشترك و در بين فواصل 

 1200، 200گونه مشترك گسترش دارد. در بين فواصل 

گونه مشترك گسترش دارد. در مجموع  14نيز  2200و 

هاي كالس اي در هر سه فاصله گونهاز لحاظ تركيب گونه

سه غالب بوده و نشانگر تخريب در مراتع اين منطقه 

هاي است، ولي تخريب بحدي نبوده كه تمامي گونه

  خوشخوراك را حذف نمايد.

  

 

ي بر مبناي ارزش غذايي دام ز كانون بحران و درصد كالس و تركيب گونههاي انتشار يافته در فواصل مختلف اگونه - 1جدول 

)I گياهان كم شونده و خوشخوراك؛ =II گياهان زياد شونده با خوشخوراكي متوسط؛ =III(گياهان مهاجم با خوشخوراكي كم=  

فاصله از 

  روستا

ارزش غذايي ها بر اساس كالس گونه  هاي گياهي و درجه ارزش غذايي يا كالس مرتعيگونه

  (درصد هر كالس)

 Achillea millefolium (III), Agropyron libanoticum (I), Alyssum desertorum (III), Artemisia  متري 200

austrica (III), Astragalus lilacinus (I), A. tribuloides (I), Astrodaucus persicus (II), Bromus 

tectorum (III), B. variegatus (II), Carex oreophila (III), Centaurea virgata (III), Cirsium 

obvallatum (III), C. vulgar (III), Coronilla varia (I), Crucianella macrostachya (III),  
Cynodon dactylon (II), Dianthus szowitsianus (II), Eryngium noeanum (III), Erysimum 

crassipes (III), Euphorbia decipiens (III), Festuca ovina (I), Gypsophila paniculata (III), 

Inula oculus-christi (III), Lapsana intermedia (III), Leontodon asperrimus (I), Linum 

catharicum (III), Medicago lupulina (I), M. polychroa (I), Muscari longipes (III), 

Onobrychis cornuta (II), Plantago atrata (III), P. lagopus (III), Poa bulbusa (II), P. 

nemoralis (II), Potentilla bifurca (I), P. recta (I), Salvia verticillata (III), Sanguisorba 

minor (I), Scleranthus annus (III), Silen eremicana (III), Stachys lavandulifolia (III), 

Tanacetum chiliophyllum (III), Thymus kotschyanus (II), Th. pubescens (II), Trifolium  

pratense (I), Verbascum gossypinum (III), Veronica orientalis (III), Viola suavis (III), 
Xeranthemum inapertum (III), Ziziphora clinopodioides (II), Z. persica (III)  

  
56,86

19,6123,53

٠

١٠

٢٠

٣٠

۴٠

۵٠

۶٠

IIIIII  

1200 

  متري

Achillea millefolium (III), Agropyron libanoticum (I), Alyssum desertorum (III), Artemisia 

austrica (III), Bromus biebersteinii (II), B. tectorum (III), Buglossoides arvensis (III), 

Chondrilla juncea (III), Cirsium vulgar (III), Euphorbia decipiens (III), Falcaria vulgaris 

(III), Festuca ovina (I), Galium humifusum (III), Geranium persicum (III), Herniaria 

cachemiriana (III), Marrubium astracanicum (III), Medicago lupulina (I), Muscari 

longipes (III), Paracaryum leptophyllum (III), Plantago atrata (III), P. lagopus (III),  Poa 

nemoralis (II), Potentilla bifurca (I), Sanguisorba minor (I), Scleranthus annus (III),  Silen 

eremicana (III), Tanacetum chiliophyllum (III),Thesium humile (III), Thymus kotschyanus 

(II), Trifolium cherleri (I), Verbascum gossypinum (III), Veronica orientalis (III) 

  

٧١٫٨٨

٩٫٣٨
١٨٫٧۵

0

20
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60

80

IIIIII  

2200 

  متري

Achillea millefolium (III), A. vermicularis (III), Agropyron libanoticum (I), A.tauri (I), 

Alyssum desertorum (III), Arenaria serpyllifolia (III), Artemisia austrica (III), Bromus 

tectorum (III), Camphorosma monspeliaca (II), Cirsium vulgar (III), Convolvulus arvensis 

(II), Crucianella macrostachya (III), Euphorbia decipiens (III), Falcaria vulgaris (III), 

Festuca ovina (I),  Herniaria cachemiriana (III), Hordeum glaucum (III), Marrubium 

anisodon (III), Medicago lupulina (I), Marrubium astracanicum (III), Nonnea persica (III), 

Plantago lagopus (III), Poa nemoralis (II), Potentilla bifurca (I), Scleranthus annus (III),  

Tanacetum chiliophyllum (III), Thymus kotschyanus (II), Tragopogon buphthalmoides (I), 

Trifolium ambiguum (I), T. pratense (I), Trisetum bungei (II), Verbascum gossypinum (III), 
Veronica orientalis (III) 

 

60,61

15,15
24,24

0

20

40

60

80

IIIIII  

  

  هاب) نتايج تجزيه واريانس و مقايسه ميانگين

- نتايج حاصل از تجزيه واريانس خصوصيات پوشش

گياهي و سطحي زمين در فواصل مختلف از نقاط بحراني 

ارايه شده است. با  2ها در جدول تك روستاي تكبرا

 5 احتمال سطح در داريمعني اختالفتوجه به اين نتايج 

الشبرگ  گياهي، تراكم وپوشش تاج درصد نظر از درصد،

اما . دارد روستاي آلوارس وجود چرايي در شدت سه بين

نشد كه ناشي از  مشاهده داريمعني اختالف توليد نظر از

بدين صورت كه در اطراف  .باشدب گياهي ميتغيير تركي

هاي ريز، ولي در هاي يكساله گراس و فوربروستا گونه

اي هاي چندساله علفي، گرامينه و بوتهفواصل دورتر گونه

سنگ و سنگريزه  ميزان نظر از همچنين، گسترش دارند.

بين سه شدت  داريمعني اختالف و خاك لخت نيز

 و ساختار بودن يكسان از چرايي مشاهده نشد كه ناشي
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سامان عرفي روستاي آلوارس  شناسيزمين تشكيالت

واريانس در روستاي الطران در  تجزيه نتايج. باشدمي

غير از  در روستاي ورگسران نيز به .جدول مشخص است

-پارامتر تراكم، ساير پارامترها در فواصل مختلف و شدت

   ند.داري نشان دادهاي مختلف چرايي اختالف معني
ها با آزمون دانكن در نتايج مقايسه ميانگين  

گياهي و درصد براي پارامترهاي پوشش 5سطح احتمال 

هاي پوشش سطحي زمين در فواصل مختلف از كانون

) ارائه شده است. 3ها در جدول (تك روستابحران براي تك

با توجه به اين نتايج با افزايش فاصله از كانون آلوارس، 

اي و توليد افزايش يافته ش تاجي، تراكم گونهميانگين پوش

كه اين افزايش، ناشي از كاهش فشار چرايي و كاهش 

ساير  برداري از مناطق دورتر از روستا است.شدت بهره

 مقايسه ميانگين پارامترها در جدول مشخص است.

، پارامترها دركانون الطران نشان داد كه با افزايش فاصله

وليد و سنگ و سنگريزه از روند خاصي ، تراكم، تپوششتاج

-كند، ولي در كل، ميانگين(كاهش يا افزايش) پيروي نمي

در روستاي الطران نيز داري دارند. ها عمدتاً اختالف معني

پوشش و توليد در فاصله سوم مشاهده بيشترين مقدار تاج

شد، ولي بيشترين مقدار تراكم در فاصله اول مشاهده شد. 

ران نتايج كمابيش همانند روستاي آلوارس در كانون ورگس

  ). 3باشد (جدول مي

  

هاي هاي سطح زمين در فواصل مختلف چرايي در كانونگياهي و پوششنتايج تجزيه واريانس خصوصيات پوشش - 2جدول 

  بحران

  منابع تغيير
  ميانگين مربعات

df توليد (  تراكم  پوشش تاجيgr/m2(  الشبرگ  خاك لخت  سنگ و سنگريزه  

  ns8/197  ns9/114  ns8/197  ns9/1  1/6680*  3/681*  2  فاصله (آلوارس)

  2/2  5/132  1/68  3/473  1/1046  2/180  27  خطا (آلوارس)

  ns5/56  ns9/0  9/191*   7/611*  4/7573*  1/428*  2  فاصله (الطران)

  6/0  6/116  8/30  5/106  8/2225  6/79  27  خطا (الطران)

  ns9/18  *2/1032  *2/169  *6/771  *5/11  8/177*  2  فاصله (ورگسران)

  6/0  0/39  6/21  1/266  4/3274  1/40  27  خطا (ورگسران)

ns  درصد. 5داري در سطح احتمال دار و معني و * به ترتيب غير معني  

  

  انهاي بحرگيري شده در فواصل مختلف چرايي در كانونپارامترهاي اندازه و اشتباه معيارنتايج مقايسه ميانگين  - 3جدول 

  )gr/m2(توليد   تراكم (مترمربع)  درصد پوشش  كانون بحران 
درصد سنگ و 

  سنگ ريزه

درصد خاك 

  لخت
  درصد الشبرگ

فاصله اول (چراي سنگين) 

  آلوارس

b82/4±9/52  b68/3±8/38  a46/7±9/31  a30/3±9/21  a76/3±8/21  a52/0±5/3  

فاصله دوم (چراي متوسط) 

  آلوارس

b24/5±4/55  a3/11±9/79  a81/5±4/36  a15/3±3/21  a73/4±6/19 a54/0±6/3  

فاصله سوم (چراي سبك) 

  آلوارس

a84/1±3/68  a1/13±5/86  a24/7±8/40  a20/2±7/15  a79/1±2/13  a32/0±8/2  

        
  b49/2±6/65  a03/14±9/192  b41/4±7/21  a1/2±9/14  a86/3±6/17  a26/±8/2فاصله اول (چراي سنگين) 

  b71/2±/664  b6/17±2/140  b49/2±3/20  a64/1±1/12  a78/2±7/19  a28/±5/2سط) فاصله دوم (چراي متو

فاصله سوم (چراي سبك) 

  الطران

a21/3±4/76  b6/12±8/152  a51/2±5/34  b48/1±3/6  a53/3±0/15  a20/±2/2  

فاصله اول (چراي سنگين) 

  ورگسران

b8/1±2/61  a7/11±6/134  b18/3±8/14  b87/1±7/6  a
 12/2±7/30  b 2/0±3/1  

فاصله دوم (چراي متوسط) 

  ورگسران

ab04/2±1/64  a  1/20±4/136  ab 2/7±5/29  a36/1±5/13  b9/1±19  a27/0±4/3  

فاصله سوم (چراي سبك) 

  ورگسران

a1/2±5/69  a  21±3/137  a17/4±3/34  a1/1±2/14  b8/1±5/13  a27/0±7/2  

  ندارند رداياختالف معن و روستا در هر ستون مشترك حروف با اعداد
  

گياهي و نتايج تجزيه واريانس خصوصيات پوشش

ها از سه روستا در جدول  خاك بر اساس ميانگين فاصله

) ارايه شده است. مطابق اين جدول، تأثير فاصله از 4(

پوشش، كانون بحراني براي هر يك از پارامترهاي تاج

دار بود، اما درصد معني 1توليد و خاك لخت در سطح 

اي، له از كانون بحراني بر پارامترهاي تراكم گونهتأثير فاص

داري نبود. همچنين، سنگ و سنگريزه و الشبرگ معني
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نتايج حاصل از تجزيه واريانس خصوصيات خاك نسبت 

هاي بحران نشان داد كه از نظر به فواصل چرايي از كانون

خصوصيات فيزيكي خاك (پارامترهاي رس، شن و سيلت) 

-درصد اختالف معني 1ح احتمال فواصل چرايي در سط

گيري داري داشتند. در بين خصوصيات شيميايي اندازه

درصد  1شده، ماده آلي، فسفر و پتاسيم در سطح احتمال 

درصد نسبت به فواصل چرايي  5و آهك در سطح احتمال 

داري در اسيديته و هدايت دار بود، اما اختالف معنيمعني

   الكتريكي مشاهده نشد.

ها از طريق آزمون دانكن در سطح ميانگينمقايسه 

گياهي درصد مربوط به خصوصيات پوشش 5احتمال 

پوشش، تراكم و توليد) و خصوصيات خاك در (درصد تاج

(متوسط سه روستا) هاي بحراني فواصل مختلف از كانون

ه شده است. نتايج نشان داد كه با يارا )5( در جدول

اهش شدت چرا، افزايش فاصله از كانون بحران و ك

اما تراكم  ،و توليد افزايش يافته است پوششميانگين تاج

 مقداركند. بيشترين پيروي نمي مشخصياي از روند گونه

لخت در نزديكي كانون بحراني كه چراي شديد خاك

باشد. از نظر خصوصيات بافت خاك اتفاق افتاده است، مي

به ميانگين بنابراين، با توجه باشد. لومي مي-از نوع شني

تاجي، توليد، خاك لخت، الشبرگ، پارامترهاي پوشش

مقدار رس و فسفر، فرضيه تحقيق كه با افزايش فاصله از 

برداري كاهش يافته و كانون بحران، شدت چرا و بهره

افتد، داري در سطح مراتع سبالن اتفاق ميتخريب معني

  تأييد شد. 

   
 در خاك و گياهي پوشش خصوصيات واريانس تجزيه نتايج -4 جدول

  روستا سه مجموع بحران در كانون از چرايي مختلف فواصل
 در شده گيرياندازه پارامترهاي هايميانگين مقايسه نتايج -5جدول 

  روستا سه مجموع در بحراني كانون از چرايي مختلف فواصل

 خطا فاصله متغير

 87 2 درجه آزادي

 1/113 3/1193** پوشش گياهي

 7/336ns 3962 تراكم

 1/296 2/1487** توليد

 01/100 5/676** خاك لخت

 ns07/98  2/62 سنگ و سنگريزه

 ns7/3  4/1 الشبرگ

 7/14 4/324** رس

 6/26 2080** شن

 1/36 1/1391** سيلت

 pH(  84/0ns 33/0اسيديته (

 EC(  008/0ns 01/0شوري (

 6/0 7/7** ماده آلي

 8/134 3/4223** فسفر

 6/17349 143230** پتاسيم

 2/11 5/42* آهك
ns

داري در سطح دار و معني به ترتيب اختالف غير معني **، *،   

    درصد. 1و  5احتمال 

 فاصله سوم فاصله دوم فاصله اول فواصل چرايي

 5/59b 7/61b 4/71a پوشش گياهي

 1/122a 8/118a 5/125a تراكم

 5/22b 1/29ab 5/36a توليد

 3/23a 4/19a 9/13b خاك لخت

 5/14a 6/15a 1/12a سنگ و سنگريزه

 5/2a 1/3a 2/6a الشبرگ

 3/9b 3/15a 6/14a  رس

 3/61a 3/57b 3/45c شن

 3/29b 3/27b 9/39a سيلت

 pH(  5/7a 8/7a  7/7aاسيديته (

 EC(  23/0a 21/0a  24/0aشوري (

 4/4a 4/3b 7/3b ماده آلي

 6/82c 93b 3/106a فسفر

 3/192b 3/226b  3/325a پتاسيم

 7/2b 3/2b 5/4a آهك

  .ندارند دارياختالف معن رديفدر هر  مشترك حروف با اعداد

  
هاي تنوع (سيمپسون، ج) نتايج آناليز شاخص

شانون و بريليون) و يكنواختي (كامارگو، 

  ويلسون) - سيمپسون، ني و اسميت

افزايش فاصله از  با كه )6(جدول  نشان داد نتايج

برداري، هيچ سايت نمونه 9روستا و  3كانون بحران در هر 

دار افزايشي يا كاهشي در مقدار تركيب گونه روند معني

ها با اي و يا تغيير در مقدار يكنواختي توزيع گونهگونه

گردد. اما با هاي چرايي مشاهده نميكاهش يافتن شدت

-ورد استفاده، ميهاي متوجه به دامنه تغييرات شاخص
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  باشد. ها برخوردار ميتمامي سايتتوان گفت كه منطقه از يك تنوع متوسط رو به باال در 

  

  هاي بحرانهاي تنوع و يكنواختي در فواصل مختلف از كانونمقادير شاخص -6جدول 

كانون 

  بحران

  هاي يكنواختيشاخص  هاي تنوعشاخص  جهت  (%) شيب  ترانسكت

- اسميت  ني  سيمپسون  كامارگو  بريلوئين  شانون  سيمپسون        

  ويلسون

جنوب   40-20  1  

  شرق

86/0  36/3  23/3  41/0  37/0  15/0  38/0  

  31/0  13/0  23/0  32/0  07/3  16/3  81/0  جنوب  60-80  2  آلوارس

  37/0  40/0  16/0  41/0  15/3  22/3  86/0  جنوب  80-60 3  

جنوب   60-40  1  

  شرق

89/0  38/3  34/3  37/0  32/0  11/0  21/0  

جنوب   20-40  2  الطران

  شرق

87/0  37/3  32/3  43/0  43/0  16/0  37/0  

  20/0  10/0  17/0  25/0  67/2  72/2  73/0  جنوب  40-20  3  

  27/0  12/0  44/0  42/0  22/4  30/4  94/0  جنوب  40-20  1  

جنوب   40-60  2  ورگسران

  غرب

78/0  84/2  80/2  31/0  25/0  19/0  29/0  

  38/0  18/0  32/0  42/0  54/3  60/3  87/0  شرق  40-20  3  

  

  هابندي سايتد) نتايج گروه

از نظر عوامل اكولوژيكي مختلف و مؤثر بر تغييرات 

گياهي با استفاده از روش پوششتركيب، توليد و تاج

و نمودار درختي حاصل نشان داد كه  حداقل واريانس وارد

هاي مورد مطالعه به دو گروه مجزا ، سايت15در فاصله 

هاي در اين فاصله بين گروه). 2(شكل  تقسيم شدند

دار در متغيره اختالف معنيحاصل، در تجزيه واريانس چند

-گروه سطح احتمال يك درصد وجود داشت. خصوصيات

: شامل 1گروه ارايه شده است.  7 جدول در حاصل هاي

روستاهاي الطران و ورگسران است  3و  2، 1هاي سايت

اي توليد، الشبرگ، كه ميانگين اين گروه از نظر متغيره

ها سنگ و سنگريزه و ارتفاع، باالتر از ميانگين كل سايت

بود. همچنين، از خاك، ميانگين درصد شن، درصد سيلت، 

هاي واقع اسيديته خاك، فسفر، پتاسيم و آهك در سايت

ها بيشتر بود. در اين در اين گروه از ميانگين كل سايت

ت الكتريكي و گروه، جهات جغرافيايي، درصد رس، هداي

آيند. ماده آلي از عوامل محدود كننده رشد به حساب مي

: سه سايت روستاي آلوارس كه در اين گروه، 2گروه 

اي، جهات جغرافيايي، تاجي، تراكم گونهپارامترهاي پوشش

ها هاي رس و سيلت، بيشتر از ميانگين كل سايتدرصد

ر و يا است. ميانگين ساير پارامترها از ميانگين كل كمت

برابر با آن بودند. عوامل ارتفاع، شيب، درصد شن، 

اسيديته، ماده آلي، فسفر، پتاسيم و آهك باعث جداسازي 

اين كانون بحران از دو كانون ديگر شد. در مجموع نتايج 

اي حاصل ها در تجزيه خوشهمورد نظر از تفكيك گروه

هاي فواصل اول، دوم و سوم سه روستا نشد. يعني سايت

وه مستقلي را تشكيل نداد و اين نشان دهنده آن است گر

گياهي، پوشش سطحي و نيز كه پارامترهاي پوشش

پارامترهاي فيزيكي و شيميايي خاك از عوامل تأثيرگذار 

ها از يكديگر بوده و تغييرات تنوع و در تفكيك سايت

  باشد. تركيب پوشش گياهي تنها ناشي از شدت چرا نمي
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واينر) با  - هاي بر مبناي عوامل اكولوژيكي، خصوصيات پوشش گياهي و شاخص تنوع (شانونبندي سايتگروه - 2شكل 

  اي به روش حداقل واريانس وارداستفاده از روش تجزيه خوشه

  

هاي اصلي، چهار مؤلفه اصلي اول در تجزيه به مؤلفه

 .ها را توجيه كردنددرصد از تغييرات داده 10/84مجموعاً 

 8ي ويژه مربوط به چهار مؤلفه اصلي در جدول بردارها

قدر مطلق ضرايب، مؤلفه اصلي  ارايه شده است. با توجه به

اول داراي ضرايب بزرگ براي متغيرهاي توليد، ارتفاع، 

اسيديته خاك، مؤلفه دوم داراي ضرايب بزرگ براي 

اي، سنگ و سنگريزه، تاجي، تراكم گونهمتغيرهاي پوشش

شن، مؤلفه سوم داراي ضرايب بزرگ  لخت، درصدخاك

براي متغيرهاي جهت جغرافيايي، درصد رس، درصد 

سيلت، پتاسيم و مؤلفه اصلي چهارم داراي ضرايب بزرگ 

براي متغيرهاي الشبرگ و آهك بود. اين چهار مؤلفه 

انتخاب  BSE1مطابق با مقايسه مقادير ويژه بزرگتر از 

ژيكي مؤثر بر شدند. همچنين، مهمترين عوامل اكولو

، تراكم و توليد) با پوششگياهي (تاجخصوصيات پوشش

هاي اول تا چهارم شامل عوامل ارتفاع، توجه به مؤلفه

لخت، سنگ و سنگريزه، اسيديته، درصد شن، خاك

پتاسيم، جهت جغرافيايي، درصد رس، درصد سيلت، آهك 

-هاي مورد مطالعه بهو الشبرگ بود. به دليل آنكه سايت

كامالً همگن انتخاب نشده، در نتيجه تغيير  صورت

گياهي تنها تحت تأثير فشار چراي دام پارامترهاي پوشش

نبوده و عوامل محيطي بخش قابل توجهي از تغييرات را 

  سبب شده است.

                                                      
1 -Broken- Stick Eigen (BSE) 
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شش اي به روش حداقل واريانس وارد از نظر متغيرها و خصوصيات پوهاي حاصل از تجزيه خوشهخصوصيات گروه - 7جدول 

  گياهي

    2  1  گروه

  روستاي آلوارس 3و  2، 1هاي سايت  هاي الطران و ورگسرانروستا 3و  2، 1هاي سايت  سايت

  ميانگين كل  خطاي استاندارد  ميانگين گروه  خطاي استاندارد  ميانگين گروه  مشخصات

  2254  44  2404  77  7/2178  ارتفاع

  3/43  8/4  38  3/1  2/52  شيب

  200  50  220  30  8/170  جهت

  1/13  6/1  6/15  9/2  5/9  رس

  6/54  05/2  8/51  8/8  8/57  شن

  2/32  05/2  5/32  6/8  5/32  سيلت

  7/7  08/0  3/7  2/0  21/8  اسيديته خاك

  2/0  06/0  2/0  02/0  13/0  هدايت الكتريكي

  8/3  2/0  5/3  3/0  1/4  ماده آلي

  94  1/6  2/91  2/7  3/100  فسفر

  248  3/7  8/213  7/8  3/301  پتاسيم

  3/3  5/0  7/1  2/3  4/5  آهك

  8/18  1/1  9/16  5/2  1/20  خاك لخت

  06/14  5/1  1/12  9/1  45/17  سنگ و سنگريزه

  7/2  1/0  7/2  3/0  97/2  الشبرگ

  3/64  2/2  2/68  7/4  2/59  پوشش تاجي گونه 

  1/122  5/106  9/151  2/149  4/79  تراكم گونه

  293  30  281  25  2/327  توليد گونه 

  3/3  1/0  1/3  06/0  38/3  واينر)-تنوع (شانون

  

  گيريبحث و نتيجه

شونده هاي گياهي كمي و گروهتغيير تركيب گونه   

و خوشخوراك، زياد شونده با ارزش غذايي متوسط و 

مهاجم با ارزش غذايي كم نشان داد مراتع در سامان سه 

روستاي انتخاب شده از شرايط كليماكس خود بدور بوده و 

ر هر سه فاصله و در هر سه روستا هاي مهاجم دگروه گونه

تنهايي غلبه نسبي بااليي دارند و درصد حضور اين گروه به

باشد. اما تخريب در حدي بيش از حضور دو گروه ديگر مي

هاي گروه كم شونده و زياد شونده را نبوده كه تا كليه گونه

ي حذف نمايند. در مجموع با توجه به نتايج تركيب گونه

شي يا افزايشي در اين ارتباط با افزايش روند مشخص كاه

باشد. فاصله از روستا در مراتع سبالن قابل تشخيص نمي

اي با توجه به شرايط موجود و بعبارت ديگر، تركيب گونه

توان از اين امكان انتخاب روستا بعنوان كانون بحران، نمي

شاخص در ارزيابي مراتع سبالن استفاده كرد. لندزبرگ و 

اند كه ) نيز در استراليا گزارش كرده2002همكاران (

هاي خوشخوراك تأثيرگذار گراديان چرايي در فراواني گونه

- هاي يكساله كه در شرايط خاص چرا مياست، اما گونه

باشند. نتايج تأثير گراديان چرايي نميشوند، آنچنان تحت

) مغايرت دارد كه عنوان كرده 1995ما با نتايج فاسكو (

يابد. هاي مرغوب افزايش ميايش فاصله گونهاست با افز

) نيز تأثير علفخواران بزرگ در 1998همچنين تراش (

گياهي در آفريقاي جنوبي را كه داراي تغيير تركيب پوشش

بارندگي تقريباً مشابه با منطقه ما داشته گزارش كرده 

  است.
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  PCAروش در  BSEتجمعي و مقدار ضرايب و مقادير ويژه، درصد واريانس، واريانس  -8جدول 

  مؤلفه        خصوصيات

  1  2  3  4  5  6  

  24/0  -01/0  02/0  -16/0  -08/0  35/0  توليد

  16/0  -06/0  26/0  -08/0  02/0  34/0  ارتفاع

  -07/0  007/0  23/0  07/0  15/0  32/0  اسيديته خاك

  21/0  -06/0  03/0  06/0  -46/0  -02/0  تاج پوشش

  21/0  01/0  -13/0  -12/0  42/0  -11/0  درصد شن

  -31/0  01/0  -19/0  12/0  -31/0  -21/0  تراكم

  -05/0  -03/0  20/0  -01/0  30/0  -26/0  خاك لخت

  -23/0  11/0  -19/0  -06/0  29/0  25/0  سنگ و سنگريزه

  -20/0  -33/0  03/0  -47/0  - 006/0  15/0  پتاسيم

  -04/0  38/0  10/0  -43/0  -23/0  02/0  جهت

  -12/0  06/0  -10/0  -31/0  -30/0  -13/0  درصد رس

  -15/0  -05/0  19/0  30/0  -27/0  19/0  درصد سيلت

  14/0  23/0  46/0  27/0  02/0  17/0  آهك

  02/0  25/0  - 37/0  -06/0  17/0  26/0  الشبرگ

  07/0  54/0  28/0  -33/0  -03/0  -12/0  هدايت الكتريكي

  11/0  - 35/0  35/0  -20/0  11/0  -20/0  ماده آلي

  -08/0  -63/0  -01/0  -23/0  -08/0  31/0  فسفر

  - 53/0  15/0  05/0  09/0  03/0  27/0  شيب

  -49/0  -04/0  34/0  -05/0  13/0  -21/0  واينر)-تنوع (شانون

  8/0  26/1  31/2  60/2  32/4  53/6  مقدار ويژه

  22/4  63/6  18/12  75/14  75/22  41/34  درصد واريانس

  96/94  74/90  10/84  92/71  16/57  41/34  درصد واريانس تجمعي

BSE 54/3  54/2  04/2  71/1  46/1  26/1  

  

هاي عددي مطابق نتايج حاصل از ارزيابي شاخص

اي، بيشترين مقدار تنوع شاخص تنوع و يكنواختي گونه

واينر در كانون بحراني آلوارس در جهت جغرافيايي -شانون

، در 36/3درصد كه برابر با  20- 40شرق، شيب جنوب

وب شرق، كانون بحراني الطران در جهت جغرافيايي جن

و در كانون بحراني  38/3درصد كه برابر با  40- 60شيب 

 20-40ورگسران در جهت جغرافيايي جنوب، در شيب 

به دست آمده است. اين مقادير  30/4درصد و برابر با 

اي در هر سه دهد كه بيشترين ميزان تنوع گونهنشان مي

كانون بحراني در فاصله اول چرايي و نزديك به كانون 

-متري انتهاي واحد تپه 200باشد. فواصل ي ميبحران

باشد. همچنين با توجه به ماهوري و شروع كوهستان مي

هاي انتخاب پتانسيل اكولوژيكي سامان روستاها و سايت

-شده، اين منطقه استعداد بااليي در ارتباط با حضور گونه

باشد. ولي همانگونه كه اشاره شد، با هاي مطلوب دارا مي

خريب صورت گرفته تغيير در تركيب و تنوع توجه به ت

هاي مورد مطالعه بوجود گياهي در عرصه و سايتپوشش

صورت غير اصولي در سطح كل آمده است. چراي دام به

هاي زياد وجود دارد. اين امر ها و حتي در شيبعرصه

باعث شده كه عرصه از پتانسيل تركيب و تنوع پوشش 

بر تخريب كلي فوق،  گياهي خود فاصله بگيرد. عالوه

تخريب ثانويه ناشي از وجود گراديانت چرايي با فاصله از 

روستا باعث تغيير در تركيب و تنوع پوشش گياهي در 

صورت كه تخريب انجام اطراف روستاها شده است. بدين

هاي شده بر اساس گراديان چرا بحدي نبوده كه كليه گونه

ذا كماكان اين كم شونده و زياد شونده را حذف نمايد، ل

-ها حضور دارند. در كنار گونهها در سطح اين عرصهگونه

هاي مهاجم و زياد شونده بر اثر تخريب هاي فوق، گونه
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ناشي از گراديان چرا در فواصل نزديك روستا بر تركيب 

اي اي اضافه شده كه اين امر باعث افزايش تنوع گونهگونه

ين، نتايج به هاي تنوع شده است. همچنو مقادير شاخص

ها و اي در شيبدست آمده مشخص كرد كه تنوع گونه

هاي جهات مختلف متفاوت است و اين خصوصيت در شيب

جهت اصلي . شرق از ميزان باالتري برخوردار بودجنوب

روستاهاي انتخاب شده در ارتباط با كوه سبالن، جهت 

باشد و بقيه جهات ثبت شده جهات جنوب شرقي مي

و لذا اثر غالب جهت بر مبناي جهت اصلي فرعي محسوب 

باشد. مطابق با نتايج به دست آمده، شرق مييعني جنوب

اگرچه در هر سه كانون بحراني، فاصله اول چرايي، باالترين 

اي را دارد، اما در مجموع سه فاصله چرايي و تنوع گونه

دار افزايش در همچنين با كاهش فشار چرايي، روند معني

صورت نوساني گردد و تنوع بهاي مشاهده نميتنوع گونه

گردد. دليل اين امر تداخل افزايش فشار چرا كم و زياد مي

هاي گياهي در و اثرات عوامل اكولوژيكي در انتشار گونه

كه بر خالف  باشدهاي بحراني ميفواصل مختلف از كانون

 ) در آفريقاي جنوبي است. همچنين،1998نتايج تراش (

-مي استفاده، مورد هايشاخص تغييرات دامنه به توجه با

 باال روبه متوسط تنوع يك از منطقه كه گفت توان

 و جوري نتيجه با مشابه نتيجه، اين. باشدمي برخوردار

هاي تنوع باشد كه با مقايسه شاخصمي) 2008( همكاران

در مراتع صفارود رامسر نشان دادند كه تنوع در 

يت متوسط به باال افزايش هاي مرتعي با وضعاكوسيستم

  يابد.مي

ها با توجه به نتايج تجزيه واريانس و مقايسه ميانگين

مشخص شد كه روند تغييرات در ميزان توليد، تراكم و تاج 

پوشش در روستاهاي آلوارس و ورگسران فرضيه تحقيق 

كه با افزايش فاصله از روستا انتظار تخريب بيشتر وجود 

روستاي الطران فرضيه مورد نظر دارد را تأييد، ولي در 

تأييد نشد. هر چند كه در روستاي آلوارس توليد، سنگ و 

لخت و الشبرگ در فواصل مختلف تفاوت ريزه، خاكسنگ

داري را نشان نداد. شايد علت آن احداث جاده پيست معني

اسكي و جاده احداثي در كنار ترانسكت اصلي اين روستا 

وشش سطحي و توليد اثر باشد كه بر شرايط طبيعي و پ

وتحليل كلي با در نظر گذاشته است. همچنين، در تجزيه

گرفتن ميانگين سه روستا نتايج مشخص كرد، بخشي از 

پوشش، خاك لخت، الشبرگ، پارامترها نظير توليد، تاج

مقدار رس و مقدار عنصر فسفر داراي روند تغييراتي 

ساير مشخص و تأييد كننده فرضيه تحقيق، اما نتايج 

) 1996پور (پارامترها فرضيه تحقيق را تأييد نكرد. بدري

نيز در بررسي تخريب مرتع با توجه به كانون بحراني 

-آبشخوار تقريباً به نتايج مشابه دست پيدا كرده و نتيجه

گيري كرد كه هر چند گراديان چرا قابل توجه است ولي 

تحليل ودر مناطق كوهستاني، توپوگرافي نيز بايد در تجزيه

با توجه به اثرات آن مورد توجه قرار گيرد. اين در حالي 

است كه تقريباً در تمامي مطالعات انجام گرفته در استراليا 

-) كه در مناطق هموار انجام گرفته17و  15، 7، 5، 4، 3(

) گراديان چرايي 22و  21، 10اند و يا در ساير نقاط دنيا (

  مؤثر گزارش شده است.    

اي با رتباط تغييرات تركيب و تنوع گونهبا بررسي ا

هاي متغير زنده و غير زنده با افزايش فاصله از كانون 15

-بحراني، نشان داده شد كه تمامي عوامل محيطي در گروه

ها، مؤثر هاي مورد مطالعه و پراكنش گونهبندي سايت

باشد. بنابراين، اين ها يكسان نميهستند، اما اثرات آن

كرد كه در مناطق كوهستاني نظير سبالن كه  نتايج تأييد

 محدوديت انتخاب ترانسكت اصلي در سطوح هموار به

هاي ديگر وجود دارد، و كاربري علت تبديل مراتع به

ترانسكت در سطح مراتع شيبدار، با جهات جغرافيايي و 

گردد. بنابراين، همانگونه كه بدري خاك متفاوت تعيين مي

نيز تأكيد كرده است، در ) 2007( ) و آجرلو1996پور (

هاي با پستي و بلندي، تغيير در پارامترهاي گراديان

گياهي نه تنها تحت تأثير اين عامل، بلكه عوامل پوشش

ديگر مانند پارامترهاي پستي و بلندي و خاكي نيز در 

 از مختلف فواصل در گياهيپوشش تغيير تركيب و تنوع

 از فاصله چهارچوب نتيجه در و مؤثر بودهبحران  هايكانون

  . باشدنمي مرتع تخريب ارزيابي مناسب روستا

در كل نتايج اين مطالعه نشان داد كه با افزايش 

هاي بحراني و كاهش فشارهاي چرايي در فاصله از كانون

مراتع سبالن جنوب شرقي، هر چند براي دو روستاي 

ورگسران و آلوارس و همچنين در متوسط تجمعي سه 

پوشش، توليد، تاجروند تغيير قابل قبولي از تغيير روستا 

لخت، الشبرگ، مقدار رس و مقدار عنصر فسفر خاك

دار نبود و عوامل مشاهده گرديد، اما اين تغييرات معني
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ترتيب ارتفاع، اسيديته خاك، فيزيوگرافي و خاكي و به

جغرافيايي، بافت خاك، لخت، جهتسنگ و سنگريزه، خاك

گ و آهك از عوامل مهم تأثيرگذار در پتاسيم، الشبر

باشند. بطوركلي، اي ميتغييرات تركيب، تنوع و توليد گونه

با توجه به نتايج اين تحقيق و تبديل و تخريب صورت 

هاي بحراني روستا و گرفته در اين مراتع و پراكنش كانون

منابع آب، استفاده از اين چهارچوب در ارزيابي تخريب 

همچنين با توجه به نتايج تركيب و تنوع باشد. مناسب نمي

گياهي، اين مراتع تخريب شده و از پتانسيل طبيعي خود 

هاي مديريت اين فاصله گرفته است. بنابراين، در روش

مراتع بايد به اين امر توجه و اقدامات الزم در ارتباط با 

اي انجام اصالح و احياء مراتع، بخصوص تغيير تركيب گونه

  گيرد.
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