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 بررسی اثر پراکنش آبشخوار بر 
ویژگی های پوشش گیاهی، وضعیت و گرایش 

مرتع )مطالعه موردی: مراتع طالقان(

چکید ه
  قس�متی از مرتع که در اطراف منابع آب دائمی قرار دارد یک واحد مدیریتی در نظر گرفته ش�ده و تحت عنوان "پایوس�فر"
نام گذاری شده است. در مدیریت مرتع بررسی کمیت و کیفیت پوشش این منطقه الزامی است. در این مطالعه تغییرات پوشش، 
تولید، ترکیب گونه های گیاهی، وضعیت و گرایش مرتع در پایوس�فرهای س�ه آبش�خوار از منطقه طالقان میانی مورد بررس�ی 
قرار گرفت. به این منظور سه آبشخوار در مناطقی با شدت چرای زیاد، متوسط و کم دام انتخاب گردید. سپس به مرکزیت هر 
آبش�خوار در دو جهت با تردد کم و زیاد دام، و در فواصل 250 و 500 متر از آبش�خوار  سایت های مورد مطالعه انتخاب شد. در 
هر یک از فاصله های مورد مطالعه از دو ترانس�کت 100 متری و در طول ترانس�کت ها از 25 پالت یک متر مربعي اس�تفاده شد 
و پارامترهای ذکر ش�ده مورد بررس�ی قرار گرفت. داده های جمع آوری ش�ده با روش تجزیه واریانس چند طرفه مورد تجزیه 
و تحلیل قرار گرفت. نتایج این بررس�ی نش�ان می دهد که در مقایس�ه بین سه آبشخوار، بیشترین درصد تاج پوشش، تولید و 
ترکیب گیاهی کالس یک مربوط به آبشخوار مرتع وشته )شدت چرایی کم( می باشد؛ درصد تاج پوشش، تولید و ترکیب گیاهی 
کالس یک در دو آبش�خوار ورکش )ش�دت چرای  متوس�ط( و وش�ته در جهت دوم )تردد کمتر دام( بیشتر از جهت اول )تردد 
بیش�تر دام( مورد مطالعه به دس�ت آمد. فاصله از آبشخوار باعث افزایش ترکیب گیاهی کالس یک )آبشخوار میناوند( و درصد 
تاج پوشش کالس یک )آبشخوار وشته( شد، در حالی که در آبشخوار ورکش  با فاصله از آبشخوار بر مقدار درصد تاج پوشش، 
تولید و ترکیب کالس سه افزوده می شود. همچنین به علت باال بودن فشار چرا در آبشخوار مرتع میناوند )شدت چرایی زیاد( 
با فاصله گرفتن از آبشخوار ارتقاء وضعیت قابل مشاهده نبود و گرایش خاک و پوشش گیاهي حتی با فاصله گرفتن از آبشخوار 
منفي است، در حالی که در دو آبشخوار دیگر با افزایش فاصله از آبشخوار وضعیت مرتع ارتقاء یافته و گرایش خاک و پوشش 
گیاهی پیش رونده است. در نهایت نتایج حاصل از مطالعات بیانگر این مطلب است که تردد دام و فاصله از آبشخوار می تواند 

بر خصوصیات پوشش گیاهی تأثیر گذار باشد.

کلمات کلید ي: پایوسفر، آبشخوار، پوشش گیاهی، تولید، ترکیب گیاهی، وضعیت مرتع
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Effects of watering point's distribution on vegetation characteristics, condition and trend of Rangeland (case 
study: Taleghan, Iran) 
By: M. Movaghari, PhD Student of Tehran University, Arzani H. Professor of Tehran University, Tavili A. Associate 
Professor of Tehran University Zare Chahoki M.A. (Corresponding Author; Tel: +989125629044), Associate Professor 
of Tehran University.
Received: March 2010  Accepted: February 2012

The area of rangeland which surrounds a permanent watering point is seen as a management unit and has been described 
as a 'piosphere'. Investigation of quality and quantity of vegetation cover in this area to range management is necessary. 
In this study the impact of watering point provision on the vegetation cover, composition, yield, trend and range condition 
was investigated in three piosphere in Middle Taleghan. To this target three watering points (with high, medium and low 
grazing intensity) was selected. Then we measured the vegetation cover, composition, yield, trend and range condition 
in two aspects (with high and low grazing of livestock) and distances (250,500 m) from central point of each point. For 
measuring based data, 100 m transects and 1m2 quadrate have been used. The data were analyzed by spss. The results show 
that maximum vegetation cover, composition and yield of Plants with class I is related to watering point with low grazing 
intensity. vegetation cover, yield and composition of Plants with class I in aspect with low grazing of livestock is more then 
aspect with high grazing of livestock in watering points with  medium and low grazing intensity. composition(watering 
point with high grazing intensity) and vegetation cover (watering point with low grazing intensity) of Plants with class I 
increased as distance from water increased, while on watering point with medium grazing intensity vegetation cover, yield 
and composition of Plants with class III increased as distance from water increased. Range condition increased as distance 
from water increased on watering points with medium and low grazing intensity.

Keywords: Piosphere, watering point, vegetation cover, Yield, Vegetation composition, Range condition.

بررسی اثر پراکنش ...

مقد مه
انتخ��اب محل چرا تحت تأثير ترکيب پيچي��ده اي از عوامل مختلف 
قرار مي گيرد که ش��امل رفتار اجتماعي حيوان و هر گونه عاملي اس��ت 
ک��ه در ارتب��اط با آن بوده و اثر خود را به طرز پيچيده اي اعمال مي کند 
)Krueger، 1983(. ه��ر عاملي که باعث ش��ود ت��ا حيوانات چراکننده 
نس��بت به یك نقطه کم و بيش ثابت )آبگير، محلي که نمك در آن قرار 
دارد، س��ایه، منطقه استراحت( به حالت شعاعي به چرا بپردازند منجر به 
بهره برداري سنگين از نزدیکترین ناحيه به آن نقطه شده و موجب ایجاد 
نوعي ش��يب در اس��تفاده از منابع خواهد ش��د که این شيب با دور شدن 
از آن نقط��ه کاهش م��ي یاب��د )Squires، 1981(. از جمله مواردي که 
موجب تجمع دام در یك منطقه مي ش��ود وجود منابع آب اس��ت. اسبرن 
و همکاران )1932( برای اولين بار در اس��تراليا متوجه یك تقارن چرایی 
در ش��دت چرا ش��دند که اطراف منابع آب توسعه پيدا کرده بود.  آنان از 
ای��ن تقارن چرایی اس��تفاده کردند تا اثرات چرا را بر پوش��ش گياهی در 
طول ترانس��کت هایی شعاعی از منبع آب مورد بررسی قرار دهند.  بعدها 
Lange )1969( ب��رای ای��ن الگوی چرایی متمرک��ز در اطراف منبع آب 
اصطالح »پایوسفر1« را به کار برد، که در مرکز آن آبشخوار قرار می گيرد 
و به ویژه تا فاصله 100 متري از آبش��خوار ک��ه »منطقه قربانی2« ناميده 

مي ش��ود اثرات آن چشمگيرتر اس��ت. در داخل پایوسفرجوامع گياهی از 
Soltero 1986؛،Andrew،Lange( نظر بایومس، پوش��ش، برگ ریزی

ترکي��ب   )1987،Tolsma،Ernst،Verwey1989؛،،Bryant،Melgoza"
 Nash، Whitford ،Soyza Van 1986؛،Andrew،Lange( گون��ه ای
 Tolsma 1993؛   ،Perkins، Thomas 1999؛   ،Zee، Havstad
 ،Riginos،Hoffman( و ب��ازده توليد مثلی )1987 ،Ernst،Verwey
2003( تغيي��ر م��ی کن��د. همچني��ن در پایوس��فر ممکن اس��ت اثرات 
ثانوی��ه ای ني��ز وجود داش��ته باش��د. از آن جمله: خصوصي��ات نيتروژن 
خ��اك )Perkins،Thomas، 1993؛ Tolsmaو هم��کاران 1987(، 
ميکروتوپوگراف��ی )Nash و هم��کاران 1999(، الی��ه ه��ای کریپتوگام3 
 Navie،Cowley( و بان��ك ب��ذر خ��اك )1986،Andrew،Lange(
Rogers، 1996( با مجاورت به آبش��خوار م��ی تواند تغيير کند. اختالف 
پتانس��يل در توزیع گياهان بومی و غير بومی داخل پایوسفر موضوع مهم 
دیگری اس��ت که باید مورد توجه قرار گيرد، ک��ه در این زمينه مطالعات 
 زیادی بيانگر این مطلب اس��ت که با نزدیك ش��دن به آبش��خوار، فراوانی 
 Landsberg،James،Morton( گونه های بيگانه4 می تواند افزایش یابد

.)2003 ،Müller،Stol
خليف��ه زاده )1383(، اث��رات فواص��ل مختلف از آبش��خوار بر روي 
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پارامتره��اي پوش��ش گياهي، رطوب��ت خاك و خوش��خوراکي گونه هاي 
مرتعي را در مراتع اس��تان س��منان مورد بررسی قرار داد. نتایج مطالعات 
وي بيانگ��ر این مطلب بود که پوش��ش تاجي، غناي گون��ه اي و تراکم با 
فاصله از آبش��خوار افزایش می یابد. کوهستاني)1377(، در بررسي تأثير 
فاصل��ه از منبع آب و توپوگرافي بر روي پوش��ش گياهي در مراتع گله بر 
اسدآباد همدان به این نتيجه رسيد که شيب، ارتفاع و فاصله از منبع آب 
بيش��ترین تأثير را بر پارامترهاي پوشش گياهي دارند. بدری پور )1376( 
در مطالعه ای تأثير فاصله از آبشخوار را بر خصوصيات پوشش گياهی در 
مراتع مناطق خش��ك، نيمه خش��ك و نيمه مرطوب بررسی کرد و نشان 
داد که در هر سه منطقه با افزایش فاصله، درصد گياهان با ارزش افزایش 
یافت��ه و درصد گياهان ک��م ارزش و بي ارزش کاهش یافت و روي درصد 

گياهان با ارزش متوسط تأثيري مشاهده نشد.
هدف از انجام تحقيق حاضر بررس��ی تأثير آبش��خوارهای واقع در سه 
منطقه با شدت چرای متفاوت دام، جهت )جهاتی با تردد زیاد و کم دام( 
و فاصله از آبش��خوار بر خصوصيات پوش��ش گياه��ی و وضعيت مرتع در 
پایوسفرهایی در منطقه طالقان ميانی است تا در صورت لزوم بتوان از وارد 
آمدن فش��ار بيشتر در اطراف آین آبشخوارها جلوگيری کرده و با مسدود 
کردن موقتی آبشخوار و ایجاد آبشخوار در منطقه دیگر منطقه تحت فشار  

را از آسيب بيشتر حفظ کرد. 

مواد و روش ها
منطق��ه مورد مطالع��ه در این تحقيق پایوس��فرهایی از بخش ميانی 
منطقه طالقان بود )ش��کل 1(. حوزه آبخيز طالقان در اس��تان تهران )90 
کيلومتری ش��مال غرب تهران( واقع شده اس��ت. این حوزه بين دو حوزه 
آبخي��ز کرج و الموت رود قرار دارد و مس��احت این ح��وزه حدود 1325 
کيلومتر مربع می باشد و در موقعيت جغرافيایی˝ 43 ΄36˚ 50 تا˝ 20΄ 
53 ˚50 طول شرقی و˝ 19΄ 5˚ 36 تا˝ 19΄ 19˚ 36 عرض شمالی قرار 
دارد. متوس��ط درجه حرارت ساالنه 9/5 درجه سانتيگراد و متوسط بارش 
س��اليانه ایستگاه س��ينوپتيك طالقان 500 ميلی متر است. اقليم منطقه 
بر اس��اس روش آمبرژه ارتفاعات سرد، بر اس��اس روش دومارتن فراسرد 
ارتفاعی می باش��د. منطقه مورد مطالعه در ت��راز ارتفاعی 20000-3000 
متر از سطح دریا قرار دارد. پوشش گياهی مناطق مورد مطالعه در جدول 

1 ارائه شده است.
برای انجام این تحقيق ابتدا با استفاده از نقشه توپوگرافی، عکس های 
هوایی و بازدید اوليه محدوده منطقه مورد بررس��ی مشخص شد و تعداد 
س��ه آبشخوار در مناطقی با شدت چرایی زیاد، متوسط و کم برای بررسی 
انتخاب ش��د )جدول 2(. مدت نصب این آبش��خوارها با توجه به اظهارات 
س��اکنان منطقه حدود 10 سال تخمين زده ش��د. سپس به مرکزیت هر 
آبشخوار دو جهت با تردد کم و زیاد دام انتخاب گردید. سپس در فواصل 
250 و 500 متر از آبش��خوار س��ایت های مورد مطالعه انتخاب ش��د. در 
ه��ر ی��ك از فاصله های مورد مطالع��ه از دو ترانس��کت 100 متری و در 
طول ترانس��کت ها از 25 پالت یك متر مربعي استفاده شد. در هر پالت 
نوس��انات پوشش، توليد، ترکيب گونه های گياهی در طول یك فصل چرا 
اندازه گيری ش��د. وضعيت و گرایش مرتع  نيز در هر سایت مورد بررسی 
ق��رار گرفت. براي تعيين وضعيت از روش چه��ار فاکتوري و براي تعيين 

گرایش از روش امتيازدهی معروف به ترازوي س��نجش گرایش اس��تفاده 
 ش��د. داده ها با اس��تفاده از تجزی��ه واریانس چند طرفه و با اس��تفاده از

نرم افزار SPSS Ver.13 مورد تجزیه و تحليل قرار گرفت. 

 نتایج
نتایج تجزیه واریانس مقادیر درصد تاج پوش��ش، توليد و ترکيب گياهی 

به تفکيك هر آبشخوار در این قسمت ارائه می گردد. 

الف- آبشخوار مرتع میناوند )شدت چرایی زیاد(
در این آبش��خوار تأثير معنی داری فاصله و جهت بر درصد تاج پوشش و 
توليد مش��اهده نشد. در صورتی که در مورد ترکيب گياهی فاصله از آبشخوار 
دارای تأثي��ر معن��ی داری ) p < 0/05( ب��ر ای��ن ویژگی اس��ت )جدول 3(. 
 ب��ه طوری ک��ه با افزایش فاصله از آبش��خوار بر مي��زان ترکيب کالس یك و 
 Agropyron intermedium، Melilotus  officinalis گونه هایی نظير
و  Sanguisorba minor افزوده ش��د در حاليکه از ترکيب کالس س��ه و 
 Achille millefolium ،Astragalus  gossypinus، گونه هایی مانند
کاس��ته   Thymus kotschyanus و   Gundelia tournefortii"

می شود )شکل  2(. 

ب- آبشخوار مرتع ورکش )شدت چرایی متوسط( 
در ای��ن آبش��خوار تأثيرات معنی داری ب��ه لحاظ فاصله از آبش��خوار بر 
درصد تاج پوش��ش، توليد و ترکيب کالس س��ه )p <0/05( مش��اهده ش��د 
)جدول 4(، به طوری که با افزایش فاصله از آبش��خوار بر درصد تاج پوش��ش، 
 Achillea millefolium توليد و ترکيب کالس س��ه و گونه هایی مانن��د
 ،Hordeum morinum ،Astragalus gossypinus ،Gundelia
tournefortii،Thymus kotschyanus و Bromus tectorum افزوده 
شد )شکل 3(. همچنين تأثير تردد دام )جهت( بر درصد تاج پوشش و توليد 
 کالس یك، ترکيب کالس یك و سه )p <0/01( و درصد تاج پوشش کالس سه 
)p <0/05( مشاهده شد )جدول 4(. به این صورت که درصد تاج پوشش، توليد 
 Agropyron intermedium ،و ترکيب کالس یك و گونه های��ی نظير
Melilotus officinalis و Sanguisorba minor در جهت دوم بيشتر 
اس��ت در حاليکه درصد تاج پوشش کالس سه و ترکيب کالس سه در جهت 

اول بيشتر است )شکل 3(.

ج- آبشخوار مرتع و شته )شدت چرایی کم(
در این آبش��خوار تأثيرات معنی داری فاصله بر درصد تاج پوشش کالس 
 Agropyron intermedium، Melilotus ی��ك و گونه های��ی نظي��ر
و   officinalis،Sanguisorba minor، Dactylis glomerata
p <0/05( Trifolium pratense( مشاهده شد )جدول 5( به طوری که 

با افزایش فاصله بر ميزان آنها افزوده می شود )شکل4(.
 همچني��ن تأثي��ر معن��ی داری ت��ردد دام )جهت( بر تولي��د کالس یك 
)p <0/01( مشاهده شد جدول 5، به این صورت که مقدار آن در جهت دوم 

بيشتر است )شکل4(.
ضمنا وضعيت و گرایش مرتع در هر واحد مش��خص گردید که نتایج آن 
در جدول 6 خالصه ش��ده اس��ت. همان طور که از نتایج جدول قابل مشاهده 
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شکل 1- موقعیت منطقه مورد مطالعه در طالقان دلیران

اس��ت در آبش��خوار مرتع ميناوند همه جهات و فواصل دارای درجه وضعيت 
مرتع ضعيف می باشند و گرایش خاك و پوشش گياهی در اکثر موارد منفی 
اس��ت. جهت دوم مورد مطالعه در آبشخوار مرتع ورکش دارای وضعيت مرتع 
متوسط و گرایش خاك و پوشش گياهی رو به بهبود است. در آبشخوار مرتع 
وش��ته با افزایش فاصله از آبش��خوار درجه وضعيت مرتع رو به افزایش است 

ضمن اینکه گرایش خاك و پوشش گياهی مطلوب تر است.

بحث و نتیجه گیری
نتایج این بررس��ی نش��ان می دهد که تردد دام می تواند بر خصوصيات 
پوش��ش گياهی تأثير گذار باش��د، به این ترتيب که مقدار درصد تاج پوشش، 
تولي��د و ترکيب گياهی کالس یك در جهت دوم )تردد کمتر دام( بيش��تر از 
جهت اول )تردد بيشتر دام( مورد مطالعه ما است. این مسأله به دليل افزایش 
ش��دت چرا و ش��دت لگدکوبي در جهت اول )رفت و آمد زیاد دام( مي باشد. 
 ،Thrash( اث��رات چ��را و لگد کوبی باعث تغييراتی در ترکيب گياهی ش��ده
2000( ک��ه متعاقباً باع��ث کاهش غنای گونه ای، پوش��ش و زیتوده گياهی 
 ،Parker،Witkowski( ش��ده در حالی که خاك لخت افزایش می یاب��د

 .)1994 ،Pickup،Chewing1999؛
با این حال در آبش��خوار ميناوند )شدت چرایی زیاد( تأثير جهت بر هيچ 
کدام از فاکتورهاي مورد بررس��ي قابل مالحظه نبوده اس��ت، که این مس��أله 
مي تواند در نتيجه فش��ار چراي بيشتر در این آبشخوار نسبت به دو آبشخوار 
دیگر باشد که باعث شده تفاوت قابل مالحظه ای بين دو جهت وجود نداشته 
باش��د. در واقع دليل این امر فشار زیاد چرا در همه قسمت های مرتع بوده و 
بيانگر این اس��ت که اثر آبش��خوار در مواردی مشهودتر است که بين ظرفيت 
چرا و تعداد دام تعادل وجود داشته باشد. در مورد تأثير فاصله بر خصوصيات 
پوش��ش گياهی، فاصله از آبش��خوار باعث افزایش ترکيب گياهی کالس یك 
)آبشخوار ميناوند( و درصد تاج پوشش کالس یك )آبشخوار وشته( شد که با 
نتایج بدري پور )1376( و Fusco و همکاران )1995( مطابقت دارد که بيان 
نم��وده اند با افزایش فاصله گونه هاي مرغ��وب افزایش مي یابند که این امر 

طبيعي است زیرا دام فواصل دورتر را کمتر مور چرا قرار مي دهد، در نتيجه 
مرتع براي تجدید حيات و اس��تقرار گياهان با ارزش تر مستعد مي باشد. این 
در حالی اس��ت که در آبشخوار ورکش بر خالف تصور، با فاصله از آبشخوار بر 
مقدار درصد تاج پوش��ش، توليد و ترکيب کالس سه افزوده می شود که این 
 Thrash .امر می تواند به دليل نزدیك بودن به آبش��خوارهای مجاور باش��د
)2000(  نيز در مطالعات خود به این نتيجه دس��ت یافت که اثر آبش��خوار بر 
وضعيت مرتع نس��بت به ميزان بارش و ش��دت دام گذاري از اهميت کمتري 
برخوردار است. وی معتقد است در طول دوره خشکي یا وقتي که شدت دام 
گذاري باالس��ت یا وقتي که تعداد آبشخوارها زیاد است اهميت آبشخوارهاي 

مصنوعي در مشخص کردن وضعيت مرتع کاهش مي یابد.
 همچنين در مقایسه بين سه آبشخوار، بيشترین درصد تاج پوشش، توليد 
و ترکيب کالس یك مربوط به آبش��خوار مرتع وش��ته با شدت چرایی کم می 
باش��د. در پایوسفر این آبشخوار با توجه به شدت چرای کم تر، وضعيت مرتع 
از درجه ضعيف به خوب ارتقاء یافت که این نتيجه مش��ابه نتایج Barker و 
همکاران )1989(، Foran )1980( و بدري پور )1376( مي باشد که معتقد 

بودند با افزایش فاصله از آبشخوار، وضعيت مرتع ارتقاء مي یابد.
در پایوس��فر آبشخوار مرتع ميناوند به علت باال بودن فشار چرا، با فاصله 
گرفت��ن از آبش��خوار ارتقاء وضعيت قابل مش��اهده نبود و هم��ان طور که در 
جدول 6 قابل مش��اهده اس��ت روند تغييرات خاك و پوشش گياهي در اکثر 

موارد منفي است. 
در آبش��خوار مرتع ورکش با توجه به فش��ار چ��راي کمتر، در جهت اول 
شاهد وضعيت ضعيف اما در جهت دوم شاهد وضعيت متوسط بودیم و همان 
طور که در جدول قابل مش��اهده است، گرایش خاك و پوشش گياهي پيش 
رونده مي باش��د. به طور کلی آنچه از نتایج این تحقيق مش��هود اس��ت این 
اس��ت که عالوه بر تعداد دام، تمرکز بيشتر دام هم می تواند بر خصوصيات و 
وضعيت مرتع تأثيرگذار باش��د که این ام��ر در روش های مدیریت مرتع باید 
مدنظر قرار گرفته و پراکنش مناس��ب منابع آب که باعث یکنواختی پراکنش 

دام در مرتع می گردد مورد توجه قرار گيرد.

بررسی اثر پراکنش ...
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کالس خوشخوراکینام علمی گونه هاکالس خوشخوراکینام علمی گونه ها

Agropyron intermediumIVerbascum speciosumIII

Bromus tomentellusIEuphorbia aelleniiIII

Melilotus officinalisIGundelia tournefortiiIII

Lotus corniculatusISophora alopecuroidesIII

Sanguisorba minorIGlycyrrhiza glabraIII

Dactylis glomerataIStachys inflataIII

Trifolium pratenseIPlantago majorIII

Alyssum strigosumIISalvia limbataIII

Artemisia aucheriIIEryngium bungeiIII

Stipa barbataIICentaurea virgataIII

Lactuca orientalisIIRumex elbursnsisIII

Hordeum bulbosumIIAnchusa strigosaIII

Cardaria drabaIIHypericum perforatumIII

Poa pratensisIIAethionema cephalanthumIII

Phleum phleoidesIIScariola orientalisIII

Achillea millefoliumIIIAmaranthus albusIII

Bromus tectorumIIICichorium intybusIII

Hordeum marinumIIICarthamus oxyacanthaIII

Astragalus gossypinusIIIStachys lavandulifoliaIII

Cousinia crispaIIIIxiolirion tataricumIII

Thymus kotschyanusIIISisymbrium irioIII

Mentha pulegiumIIIJuncus rechingeriIII

جدول 1- گونه های موجود در منطقه مورد مطالعه
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تعداد دام موجودتعداد دام مجازشدت چراییمرتع

402640زیادميناوند

420432متوسطورکش

234153کموشته

معنی داریFمیانگین مربعاتدرجه آزادیمنبع تغییراتخصوصیات

ترکيب

I کالس

12302/5512/555nsجهت

*14378/5804/858فاصله

12004/3022/224nsجهت * فاصله

II کالس

126/4040/401nsجهت

192/5361/404nsفاصله

10/3330/005nsجهت * فاصله

III کالس

11425/0431/667nsجهت

*13488/9724/080فاصله

12181/2922/551nsجهت * فاصله

جدول 2- تعداد دام موجود در مراتع مورد مطالعه

جدول 3- نتایج تجزیه واریانس درصد ترکیب در جهت ها و فواصل مختلف از آبشخوار در مرتع میناوند

شکل2- تغییرات خصوصیات پوشش گیاهی در جهت ها و فواصل مختلف از آبشخوار میناوند )شدت چرایی زیاد(

)** معنی دار در سطح 1%، * معنی دار در سطح ns ،%5: عدم معنی داری(

بررسی اثر پراکنش ...
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جدول 4- نتایج تجزیه واریانس درصد ترکیب در جهت ها و فواصل مختلف از آبشخوار در مرتع ورکش

)** معنی دار در سطح 1%،  * معنی دار در سطح ns  ،%5: عدم معنی داری(

معنی داریFمیانگین مربعاتدرجه آزادیمنبع تغییراتخصوصیات

ترکيب

I کالس

**16900/61225/860جهت

127/6130/103nsفاصله

1588/6132/206nsجهت * فاصله

II کالس

14/0500/028nsجهت

1120/0500/839nsفاصله

16/0500/042nsجهت * فاصله

III کالس

*11328/4504/332جهت

*11901/2506/200فاصله

1911/2502/971nsجهت * فاصله

I کالس

**15054/39121/170جهت

1673/8662/822nsفاصله

1232/6920/975nsجهت * فاصله

II کالس

*15985/1774/098جهت

198/3590/067nsفاصله

1181/2080/124nsجهت * فاصله
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18 )پژوهشوسازندگی(

شکل 3- تغییرات خصوصیات پوشش گیاهی در جهت ها و فواصل مختلف از آبشخوار ورکش )شدت چرایی متوسط(

شکل 4- تغییرات خصوصیات پوشش گیاهی در جهت ها و فواصل مختلف از آبشخوار وشته )شدت چرایی کم(

بررسی اثر پراکنش ...
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جدول 5- نتایج تجزیه واریانس درصد ترکیب در جهت ها و فواصل مختلف از آبشخوار در مرتع وشته

میانگین مربعاتFمعنی داریدرجه آزادیمنبع تغییراتخصوصیات

ترکيب

I کالس

167/6750/136nsجهت

*13151/0546/341فاصله

1168/6060/339nsجهت * فاصله

II کالس

**1195/31314/429جهت

115/3131/131nsفاصله

17/8130/577nsجهت * فاصله

III کالس

112/8000/173nsجهت

10/2000/003nsفاصله

118/0500/244nsجهت * فاصله

I کالس

**12008/5297/477جهت

1473/0921/761nsفاصله

15/0760/019nsجهت * فاصله

II کالس

**190/45913/318جهت

10/4280/063nsفاصله

10/5380/079nsجهت * فاصله

III کالس

1411/1792/039nsجهت

17/8760/039nsفاصله

1282/7141/402nsجهت * فاصله

I کالس

1489/8031/853nsجهت

1595/9592/255nsفاصله

111/3330/043nsجهت * فاصله

II کالس

**1540/85211/463جهت

1113/1692/399nsفاصله

181/7491/733nsجهت * فاصله

III کالس

11/2580/005nsجهت

1189/7590/796nsفاصله

132/2450/135nsجهت * فاصله

)** معنی دار در سطح 1%،  * معنی دار در سطح ns  ،%5: عدم معنی داری(
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نام آبشخوار
فواصل

گرایش مرتعوضعیت مرتع

آبشخوار مرتع 
ميناوند

خاكپوششدرجه وضعيت مرتعنمره

جهت اول
منفيمنفيضعيف23فاصله اول )250 متر(

منفيمثبتضعيف25فاصله دوم )500 متر(

جهت دوم
منفيمنفيضعيف24فاصله اول )250 متر(

آبشخوار مرتع 
ورکش

منفيثابتضعيف27فاصله دوم )500 متر(

جهت اول
منفيمنفيضعيف23فاصله اول )250 متر(

منفيمنفيضعيف26فاصله دوم )500 متر(

جهت دوم
مثبتثابتمتوسط32فاصله اول )250 متر(

مثبتمثبتمتوسط35فاصله دوم )500 متر(

آبشخوار مرتع 
وشته

جهت اول
منفيثابتضعيف26فاصله اول )250 متر(

مثبتثابتمتوسط35فاصله دوم )500 متر(

جهت دوم
مثبتمثبتمتوسط34فاصله اول )250 متر(

مثبتمنفيخوب38فاصله دوم )500 متر(

جدول 6- وضعیت و گرایش مرتع در جهت ها و فواصل مختلف از آبشخوار

پاورقی ها
1- Piosphere
2- Sacrifice zone
3- Cryptogam
4- Alien Species
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