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 چکیده

و  خشک مناطق مراتع سالمت در مؤثر گیاهی هایمعرف شناسایی در گیاهی مرتع هایلکه عملکردی هایویژگی مطالعات

شرایط تغییرات  و مدیریتیهای اصالحی عملیات تأثیر شناخت همچنین و خاک شرایط سطح بخشیدنبهبود  با خشکنیمه

 شرایط دارای كه اندازچشم سطح در بردارینمونه نیاتک سیستان منطقۀ در منظور بدین .است مؤثر مرتع سطح در طبیعی

نه برخی آن در و بوده یکساااان ند بومی هایگو نۀ 2 و Salsola rigida و  Alhagi camelorum مان  Tamarix گو

ramosissima و Haloxylon persicum ستقراز طریق بوته ست، شده كاری م  گیاهی قطعات این اثر و گردید انتخاب ا

ستم عملکردی هایویژگی بر سی سی مورد اكو سکت 4 بردارینمونه جهت. گرفت قرار برر ستقر متری 150 تران  با و شد م

. گردید تعیین خاک سطح شاخص 11 از استفاده عناصر با چرخۀ و نفوذپذیری پایداری، ویژگی سه LFAمدل  از استفاده

 كلیۀ و هسااتند بومی هایگونه به نساابت باالتری عملکرد دارای شااده كشاات گونۀ 2 كه گردید مالحظه نتایج به توجه با

 Tamarix گونۀهای بومی و مساااتقر شاااده در بین گونه .دارند داریمعنی تفاوت آماری نظر از قطعات میان با قطعات

ramosissima های توجه به ویژگی طور كلی بابه .اسااات هاگونه ساااایر به نسااابت باالتری عملکردی هایویژگی دارای

پیشاانهاد عملکردی باالتر در قطعات اكولوژیک كاشااته شااده، این قطعات به منظور انعال عملیات اصااالحی مراتع مشااابه 

 شود.می

 سیستان بیولوژیک، مرتع، پایداری، عملکرد، :کلید واژگان
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 . مقدمه1
در پی وقوع كااه مراتع اكوسااایساااتمی پویااا بوده 

چار تغییر و تحول میآشااافت ی . گرددهای محیطی د

باشااد پذیر میبرداری پایدار از مرتع تنها زمانی امکانبهره

شناخت و ارزیابی  شود.  شناخته  كه این تغییر و تحوالت 

ها و تواناییدربارۀ گیری مناسب تصمیمدرست مرتع باعث 

 [.10] گرددهای موجود میها و نیز رفع محدودیتقابلیت

مه نا مدیریتی پوشااا بر ند های  هدفم چه  نان یاهی چ گ

پایدار برداری توانند ضاامن بهرهطراحی و اجراء گردند، می

گیاهی گیاهی منطقه باشااند. اطالعات پوشاا از پوشاا 

پیشااانهادات ارائۀ عالوه بر این تأثیر زیادی در تفسااایر و 

كنند. برای جلوگیری از آبخیز ایفاء میحوزۀ مدیریتی یک 

بایساااتی  های مدیریتی را در فعالیتتأثیر تخریب مرتع 

را  مرتع بررسااای نماییم. مطالعات ارزیابی مرتع این امکان

ناس می كارشااا یتبه  عال تأثیر ف تا در مورد  هد  های د

شته  ضاوت نماید. مطالعات ارزیابی مرتع در گذ مدیریتی ق

صورت  ساس تفسیر تغییرات پوش   گرفت. میعمدتاً بر ا

یۀ های در دیدگاه ارزیابی مرتع كه بر اسااااس مفهول اول

عمدتاً بر  ،اندتک اوجی ارائه شااادهنظریۀ توالی مرتع در 

اند و تغییرات در ساختار و تركیب گیاهی ارائه شده اساس

یت حدود لت وجود برخی م به ع مان  گذشااات ز های با 

های عملکردی مرتع موجود، خصااوصاایات خاک و ویژگی

شاخص [. 5] نیز در ارزیابی مرتع مورد استفاده قرار گرفت

وضاااعیت عملکرد اكوسااایساااتم نیز در مدیریت مراتع از 

 به توجه با [.4] ردار اساااتاهمیت بسااایار باالیی برخو

 گیریاندازه برای مرتع، در هاویژگی این مطالعۀ ضاارورت

پوش   كیفی هایشاخص) اكولوژیک هایشاخص ها ازآن

ستفاده خاک( و گیاهی ستم  پای  برای شود.می ا سی اكو

توجه  مورد هاییشاااخص خشااکنیمه و خشااک مناطق

ستند ساس و تکرار قابل سریع، كمی، كه ه تغییرات  به ح

 
 
1 Landscape Function Analysis 

میالدی برخی از محققان  1990دهۀ در  [.20] باشاااند

سطح خاک كردند كه از  صیاتی از  صو شروع به معرفی خ

كنند.  ها بتوانند در امر ارزیابی و پای  مراتع اساااتفادهآن

 دستورالعملی استرالیا محیطی علول دانشمندان از گروهی

ضعیت برای را سترالیا مراتع در خاک سطح ارزیابی و  به ا

 خصوصیات از سری دستورالعمل یک این رساند. در چاپ

تعریف  معین در اثربخشی میزان با خاک سطح ایمشخصه

های ارزیابی سااطح گردید. شاااخص معرفی كیفیت خاک

عناصاار اذایی چرخۀ خاک شااامل پایداری، نفوذپذیری و 

صهخاک،  شخ شاهدهم ساده و قابل م ستند كه های  ای ه

سریع و ستم را  سی سی قرار می اكو سان مورد برر  .دهندآ

یل عملکرد  یه و تحل به روج تعز مذكور  مل  دساااتورالع

 [.7] معروف گردید 1(LFAانداز )چشم

های مدیریتی منظور بررسااای تأثیر فعالیت هب محققین

وی ر ها را بر، اثر فعالیتخشاااکبرروی مراتع مناطق نیمه

های عملکردی مرتع در خصاوصایات ساطح خاک و ویژگی

شان داد كه  سی قرار دادند. نتایج ن اورازان طالقان مورد برر

های شاااخم اراضااای در طالقان باعث كاه  مقادیر ویژگی

در اراضی رها شده با توجه  [.2] عملکردی مرتع شده است

پوشااا  گیاهان یکسااااله مقادیر به اساااتقرار یکنواخت 

های عملکردی و شاااخص خاک بهبود یافته اساات. ویژگی

ضعی محققان ش اه بوتهو سالمت( روی ای كویر میقان را ت )

مورد ارزیابی قرار دادند. با توجه به نتایج مالحظه گردید كه 

آتریپلکس( دارای  و تاغ داغ، كاشاااته شاااده )قرهگونۀ  3

بومی )درمنه( هساااتند و گونۀ عملکرد باالتری نسااابت به 

داری معنیقطعات با میان قطعات از نظر آماری تفاوت كلیۀ 

آتریپلکس در بین گونۀ میان قطعات متعلق به  [.21] دارند

سایر ویژگیها دارای گونه سبت به  های عملکردی باالتری ن

شند. می هاگونه ش رانبا سی اثرات  پژوه های فعالیتبا برر

مدیریتی بر روی ساااختار و عملکرد اكوساایسااتم مرتع در 
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شدت منطقۀ  سیدند كه با افزای   شور به این نتیعه ر رود

چرا، پوشاا  گیاهان چندساااله كاه  پیدا كرده، مقاومت 

ها حعم قابل سااطح خاک كم شااده و با خرد شاادن سااله

. شاااخم [15] وجود آمده اساااتهای از خاک لخت بتوجه

ضی باعث افزای  نفوذ ش اه ارا پذیری و كاه  پایداری روی

ستقرار گیاهان در  شده نیز با ا ضی رها  ست. در ارا شده ا

قادیر وی قه م عه بهبود ژگیمنط طال های عملکردی مورد م

های عملیات اصااالحی بر شاااخصتأثیر . بررساای كردپیدا 

كه  دهدنشاان میساالمت مرتع در مراتع اساتان گلساتان 

قطعات اكولوژیکی در مراتع قرق كامل نسااابت به قطعات 

شده دارای عملکرد متعلق به قرق شده و رها  های نیمه رها 

مت مرتع تحت تأثیر های ساااالبهتری بودند و شااااخص

نشااان  محققاننتایج  .[11] عملیات اصااالحی ارتقاء یافتند

قرق و خارج منطقۀ های سااااختاری در دو داد كه ویژگی

داری اسااات و شااااخص پایداری قرق دارای اختالف معنی

در حال حاضر  [.11] قرق داردمنطقۀ بیشترین مقدار را در 

های شور، برنامهبا توجه به تخریب مراتع در بعضی مناطق ك

سط مراكز اجرائی اعمال میاحیایی  شود. در و مدیریتی تو

ضعیف و بحرانی برنامه ضعیت  صالحمراتع دارای و و  های ا

این وضااعیت اساات مرتع بهترین گزینه برای بهبود  احیای

های بذرپاشی، بذركاری، به تناسب شرایط منطقه برنامه كه

مناطق بیابانی از در باشاااد. كاری و ایره قابل اجرا مینهال

هال هایترین روجمهم یای مراتع، ن لۀ بهكاری اح وسااای

های گیاهی مقاول به شاارایط اكولوژیکی مناطق مذكور گونه

های بومی موجود در این مناطق و كاری با گونهنهالاساات. 

های مقاول كه از اهمیت زیسااات محیطی، حفا،تی، گونه

شرایط سخت محیطی، تح مل شوری و خشکی، سازگار با 

ای عمیق كه توانایی انطباق فوق مکانیزل و سایساتم ریشاه

های مناطق بیابانی كه به ندرت ای برای رشد در خاکالعاده

یاهی می ندگ ما نده ب ند ز یای ، از روجتوا های مهم اح

 بیولوژیک مناطق بیابانی است. به طور كلی با توجه به اینکه

دارای ای دارند و کنندهمناطق بیابانی شاارایط اكولوژیک شاا

، از نظر هساااتندهای گیاهی اساااتقرار گونه در محدودیت

تر مورد مطالعه قرار گیرند و در عملکرد باید به صورت دقیق

ستمگونهمعموع از  سی شتر در این اكو ستفاده هایی بی ها ا

گردد كه دارای اثر بیشاااتری بر روی فرایندهای اكولوژیک 

با م نابراین  ند. ب باشااا تار و عملکرد منطقه  عه سااااخ طال

بر مرتع احیایی های توان در مورد اثر فعالیتاكوسیستم می

قضاااوت كرد، كه آیا این عملیات متوقف گرددا ادامه یابدا 

تأثیر یا رویکرد تغییر كندا تحقیق حاضاار با هدف بررساای 

در تغییر خصاااوصااایات  )بیولوژیکی( های مدیریتیفعالیت

 نیاتک سیستان صورت پذیرفت.عملکردی اكوسیستم مراتع 

 

 شناسی. روش2

 مورد مطالعهمنطقۀ معرفی  .1.2
مورد بررساای در شاارق ساایسااتان واقع شااده و منطقۀ 

طول شرقی  46° 61ʹ تا °42 61ʹدارای موقعیت جغرافیایی 

 6418عرض شاامالی و مساااحت  40° 31ʹ تا 58° 30ʹ و

 59سااالنۀ باشاد. سایساتان با بارندگی متوساط هکتار می

شکمیلی 450ساالنۀ تبخیر  متر ومیلی ترین و متر جزء خ

مناطق دنیا بوده و در فصاال گرل سااال، منطقه  ترینبیابانی

های این بارندگی روزه است. بیشتر 120بادهای  تحت تأثیر

شد.میشدید و رگباری  منطقه ش  گیاهی منطقه به  با پو

شتن اقلیم بیابانی  سخت آب و هوایی و دا شرایط  در دلیل 

سااطح وساایعی از منطقه با وجود بارندگی كم از پتانساایل 

ای باالیی برخوردار نبوده و دارای اكوسااایساااتم شاااکننده

كه با تخریب مراتع منطقه، تعدید حیات طوریهباشااد بمی

توان انتظار داشت كه گیاهان به كندی صورت گرفته و نمی

 پوش  گیاهی در كوتاه مدت به وضعیت اولیه خود برگردد.

شت  و  Tamarix ramosissima هایگونهدر این منطقه ك
Haloxylon persicum   مبارزۀ به صاااورت نهال با هدف

های روان بیولوژیک با فرساااای  و همچنین تتبیت شااان

 صورت گرفته است.

 کار. روش 2.2
بر روی  های كشاات شاادهبه منظور بررساای اثر گونه

برداری نمونههای عملکردی مراتع نیاتک ساایسااتان، ویژگی
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شم در صورت گرفت، در اینمقیاس چ سطح "مطالعه  انداز 

هااای عملکردی قطعااات برای بررسااای ویژگی "ارزیااابی

بومی گونۀ باشند. قطعات اكولوژیکی شامل دو اكولوژیکی می

و  Salsola rigidaو Alhagi camelorum  منطقه شااامل

نه و  Tamarix ramosissimaشاااادۀ های كشاااات گو
Haloxylon persicum   خاک  میان قطعهبودند و نیز در(

پایداری )توانایی  از نظر سه ویژگی عملکردی شامل لخت(

فرساااای  زا و میزان بازگشااات  خاک در تحمل عوامل

پذیری )میزان  عد از وقوع آشااافت ی(، نفوذ پذیری آن ب

شت  ها جهت دسترسی گیاه( وخاكدانهآب در بین  ن هدا

آلی به  برگشااات مواد اذایی عناصااار )میزانچرخۀ نیز 

برداری در این مطالعه در قالب نمونه شاااد.انتخاب خاک( 

 برداریسااایساااتماتیک با واحد نمونه -تصاااادفی طرح

شم شد. در این چ سکت خطی اجرا  سکت  4انداز، تران تران

ترانسااکت قطعات  هر طولمتری مسااتقر گردید. در  150

موجود و میان قطعات شااامل  كه شااامل پوشاا  گیاهی

اساات كه حاوی خاک لخت اساات،  بین دو قطعه فاصاالۀ

خاب شاااد و تکرار از هر  5پس از تعیین موارد فوق،  انت

 میان قطعه به صاااورت تصاااادفی انتخاب گردید. قطعه و

طول میان  ساااپس طول و عرض قطعات اكولوژیک و نیز

روج تعزیه و تحلیل  قطعات در ترانسااکت ثبت شااد. در

های توساط شااخصتان وی، پایداری  عملکرد چشام انداز

 خاک، مقدار الشاابر ، پوشاا  كریپتوگال، خرد حفا،ت

سله سای ، مواد آزمون پایداری شدن  شدت فر ها، نوع و 

شد و نفوذپذیریاندازه شاخص گیری  سط  ش  تو های پو

شا چندساله، گیاهان شدگی الشبر ، درجۀ و  ءمن تعزیه 

 خاک، مواد رسااوب گذاری شااده، پسااتی و بلندی بافت

پایداری، نوع و  اهیت سااطح خاک، آزمونسااطح خاک، م

عناصاار توسااط پوشاا   اذاییچرخۀ شاادت فرسااای  و 

ستی ساله، پ ش   گیاهان چند سطح خاک، پو و بلندی، 

درجۀ و  ءرساااوب گذاری شاااده، منشاااا كریپتوگال، مواد

شبر   تعزیه شداندازهشدگی ال سه . گیری  برای تعیین 

عات تدا  ویژگی عملکردی، در قط عات اب یان قط  11و م

گیری بر طبق دسااتورالعمل اندازه شاااخص سااطح خاک

 1 ها در جدولها با ویژگیها و ارتباط آنشاااخص گردید.

ها از طریق ویژگی نشان داده شده است. سپس هر یک از

مربوطه محاسبه شده و  یهاشاخص جمع میزان امتیازات

ها با دادهتحلیل آماری  تعزیه ودرصد بیان شد.  به صورت

 ضمیمه روج تعزیه و تحلیل عملکرد از نرل افزاراستفاده 

شم انداز كه در  سط تان وی و لودویگ Excel محیط چ تو

مقایساااۀ به منظور  [.19] طراحی شاااده صاااورت گرفت

یان ین  عاتم در آزمون دانکن  اكولوژیکی مختلف، از قط

 استفاده گردید. 21نسخۀ  SPSSمحیط نرل افزار 

 = ارتباط با ویژگی عملکردی مورد نظر(*های عملکردی )ها با ویژگیها و ارتباط آنشاخص .1جدول 

 شاخص
 های عملکردیویژگی

 تعداد طبقات
 چرخه عناصر نفوذپذیری پایداری

 4   * شکنندگی پوسته -1

 4   * نوع و شدت فرسای  -2

 4 * * * رسوبیمواد  -3

 4 *  * پوش  نهانزادان -4

 5   * حفا،ت خاک در بابر فرسای  پاشمانی -5

 10   * الف: پوش  الشبر -6

 4 * *  الشبر درجۀ تعزیۀ و  ءب: منشا-6

 4 * *  هاگندمیان چند ساله و پوش  علفی درختان و بوتهطوقۀ  -7

 5 * *  ناهمواری سطحی -8

 5  *  پایداری به رطوبت -9

 5  *  مقاومت خاک سطحی به تخریب -10
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 4  *  بافت خاک -11

 

 . نتایج3

صل از  شان می تعزیۀنتایج حا تأثیر دهد كه واریانس ن

یک بر شااااخص یک از قطعات اكولوژ یداری، هر  پا های 

درصااد  1عناصاار اذایی در سااطح چرخۀ نفوذپذیری و 

 (.2باشد )جدول دار میآماری معنی

 های پایداری، نفوذپذیری و چرخۀ عناصر غذایی. نتایج تجزیۀ واریانس تأثیر قطعات اکولوژیک بر شاخص2جدول 

F MS SS df شاخص منابع تغییر 

199/9** 
 هاگروه بین 4 9/2612 2/653

 پایداری
 هاگروه درون 10 6/32 2/3

9/86 ** 
 هابین گروه 4 533 2/133

 نفوذپذیری
 هادرون گروه 10 3/15 5/1

2/103 ** 
 هابین گروه 4 52/0 7/130

 عناصر اذاییچرخۀ 
 هادرون گروه 10 6/12 2/1

 

دهد گیاهان مختلف اثر متفاوتی بر روی نتایج نشاااان می

مورد منطقۀ . در (3و جدول  1)شکل  عملکرد اكوسیستم دارند

 Tamarix ramosissimaگونۀ اكولوژیک مربوط به قطعۀ مطالعه 
كشااات شاااده دارای بیشاااترین پایداری اسااات كه تفاوت 

های بومی گونه و Haloxylon persicumگونۀ داری با معنی

قه دارد. نۀ  منط عد از  Alhagi camelorum بومیگو نۀ ب گو

Tamarix ramosissima  بیشاااترین پاایاداری را باه خود

ها دارد. داری با ساااایر گونهاختصااااص داده و تفاوت معنی

گونۀ  ها نشااان داد كه بیشااترین پایداری بهمیان ینمقایسااۀ 

شده  شت  و كمترین پایداری به  Tamarix ramosissimaك

Inter patch  میان قطعات، كه شامل خاک لخت است( تعلق(

گونۀ نیز  نفوذپذیریز نظر ویژگی (. ا3و جدول  1دارد )شکل 

Haloxylon persicum  دارای بیشاااترین مقدار نفوذپذیری

داری دارد. ها از نظرآماری تفاوت معنیباشد و با سایر گونهمی

یان قطعات پذیری در  1م قۀ دارای كمترین میزان نفوذ منط

باشااد. الزل به ذكر اساات كه در این منطقه مورد مطالعه می

 Haloxylon گونۀبر شاااخص نفوذپذیری را تأثیر بیشااترین 

persicum سبت به گونه و جدول  2های بومی دارند )شکل ن

مورد منطقۀ عناصااار اذایی نیز در چرخۀ از نظر ویژگی  (.3

یان قطعه(  عه )م طال قدار و  Inter patchم دارای كمترین م

صر  Tamarix ramosissimaگونۀ  شترین مقدار عنا دارای بی

شد می سایر گونهبا داری دارد. به لحاظ ها تفاوت معنیكه با 

های عناصاار اذایی باز هم گونهچرخۀ ها بر گذاری گونهتأثیر 

های بومی منطقه از اثرات كشااات شاااده نسااابت به گونه

 (.3و جدول  3تری برخوردار هستند )شکل مطلوب

 1های کشت شده و میان قطعههای بومی و گونهعملکرد اکوسیستم در قطعات اکولوژیک مربوط به گونههای . میانگین شاخص3جدول 

 اشتباه معیار ±عناصر اذاییچرخۀ  اشتباه معیار ±نفوذپذیری پایداری ±اشتباه معیار  گونه قطعات اكولوژیک

 های بومیگونه
Alhagi camelorum 57/0±3/50 57/0±32 1±25 

Salsola rigida 5/1±6/34 1±36 1±22 

 های كشت شدهگونه
Tamarix ramosissima 57/0±64 1±41 5/1±6/36 

Haloxylon persicum 2/3±6/46 2±6/45 1±29 

 

1 Inter patch 
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 20±1 29±1 26±7/1 )میان قطعه( Inter patch خاک لخت

 
 پایداری شاخص نظر از قطعات اکولوژیک مقایسۀ .1 شکل

 

 پذیری نفوذ شاخص نظر از اکولوژیکقطعات  مقایسۀ .2 شکل
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 عناصر غذایی چرخۀ شاخص نظر از قطعات اکولوژیک مقایسۀ .3 شکل
مورد مطالعه منطقۀ بر اساس ارزیابی صورت گرفته در 

، Alhagi camelorumاكولوژیااک قطعااۀ  6 ترتیاابهباا

Salsola rigida و Haloxylon persicum  .شناسایی شد 

گونه كه آمار مربوط به میان ین خصااوصاایات كمی همان

متر  62/5دهد میان قطعه با اكولوژیک نشاااان میقطعات 

با  Tamarix ramosissimaبیشترین میزان طول و سپس 

یان ین  عدی قرار دارد. كمترین میزان ردۀ متر در  3م ب

با  Haloxylon persicumاكولوژیک قطعۀ طول مربوط به 

. بیشااترین و كمترین میان ین عرض در متر اساات 05/1

 قطعااۀ ترتیااب متعلق بااه همورد مطااالعااه باامنطقااۀ 

Tamarix ramosissima  وHaloxylon persicum  .ست ا

توانمندی دهندۀ یافت ی سیستم كه نشان شاخص سازمان

و  شاخص  41/0انداز است در این منطقه و پتانسیل چشم

 (.4)جدول است 072/0قطعه سطح 

 نیاتک سیستانمنطقۀ اکولوژیک در قطعات میانگین خصوصیات کمی  .4 جدول

 تعداد لکه قطعات اكولوژیک
 میان ین طول

(متر)  

طول لکه درصد  

 در طول ترانسکت

میان ین عرض 

متر()سانتی  

شاخص سطح 

 لکه
 شاخص سازمان

Alhagi camelorum 6 92/1  10 120   

Salsola rigida 6 75/1  3/26  7/151    

Tamarix ramosissima 4 00/3  24 220 072/0  41/0  

Haloxylon persicum 6 05/1  8/15  75   

Inter patch  62/5 )میان قطعه(  3/84     

 

 گیريبحث و نتیجه .4
اذایی در عناصر چرخۀ شاخص پایداری، نفوذپذیری و 

مراتع نیاتک سیستان در قطعات اكولوژیکی مختلف تفاوت 

تایج داری نشاااان دادمعنی  .همخوانی دارد [21]، كه با ن

های مرتعی در اكوسیستمارزیابی میزان سالمت و وضعیت 

مان در برابر  ملعکسطول ز مدیریتی الع های محیطی و 

باالیی ها از اهمیت اكوساایسااتمبرداران این نوع بهرهبرای 

كه نتایج این ارزیابی به اتخاذ تصاامیمات اساات، برخوردار 

مدیریتی در جهت ارتقاء كیفی آن اكوسااایساااتم منتهی 

هد شاااد كاركرد [. 17] خوا عه تشاااخیص میزان  در نتی

بهاكوسااایساااتم مرتعی می ن ال را برای هتوان اطالعات 

جغرافیایی نیز فراهم نموده كه در بهینۀ محدودۀ مدیریت 

آن كمک نماید. بالقوۀ برداری از پتانسیل ه و بهرهادارنحوۀ 

مطالعات عملکرد مرتع برای كارشااناس امکان قضاااوت در 

های مدیریتی و اصالحی یا برخی تغییرات فعالیتمورد اثر 

یۀ طبیعی را بر فرایندهای  اكوسااایساااتم مرتع مانند اول

عناصاار را با اسااتفاده از چرخۀ چرخه آب، ساایر انرژی و 

های ساده فراهم كرده است. هم اكنون شاخصتعدادی از 

برداری از مراتع، ساایر بیابانی بهرهدر كشااور بر اثر شاادت 

ست و این امر موجب اجراء  شدن در مراتع افزای  یافته ا

ست. در برخی برنامه شده ا شور  سطح ك صالحی در  های ا

قۀ  عه دو منط طال نۀمورد م و  Haloxylon persicum گو

Tamarix ramosissima شت جهت برنامه صالحی ك های ا

مورد مطالعه با وجود كاشت این منطقۀ شده است. انتخاب 

های دو گونه در كنار یکدی ر و از طرفی وجود برخی گونه

 Salsola rigidaو  Alhagi camelorumبومی كه شاااامل 

های ها بر ویژگیآنتأثیر باشد، امکان مقایسه و بررسی می

عملکردی مرتع در مقایسه با میان قطعات به عنوان شاهد 

را فراهم آورده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد 

قۀ كه در  یتمنط عال عال ف عه در اثر ان طال های مورد م

  عناصرچرخۀ های پایداری، نفوذپذیری و مدیریتی شاخص

شت گونه طوریهشوند. باذایی دچار تغییر می های كه ك

Tamarix ramosissima  وHaloxylon persicum   سبب
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عناصاار چرخۀ های پایداری، نفوذپذیری و بهبود شاااخص

مورد مطالعه منطقۀ های بومی در اذایی نسااابت به گونه

های بر شااااخصتأثیرگذاری گردیده اسااات. بیشاااترین 

ستم را  به  Tamarix ramosissimaگونۀ عملکردی اكوسی

 مطابقت دارد خود اختصااااص دادند. كه با نتایج محققین

سد علت افزای  ویژگینظر میه. ب[18و  17، 8، 2] های ر

عملکردی در این گونه شااکل تاج پوشاا  با ارتفاع زیاد و 

های باشد كه باعث بهبود شاخصآن در منطقه میگستردۀ 

سااطح خاک، افزای  تعمع الشاابر  و تعمع رسااوبات 

ای گونه و نیز افزای  مواد آلی در سااطح خاک بادی در پ

شد. می ستفاده از بامحققان با  نق  روی بر LFA روج ا

 از هاییكه فرل رساایدند نتیعه این به های رویشاایفرل

شتن با هاایو درختچه درختان جمله از گیاهی پوش   دا

 و چوب كنند،می كنترل زیرزمینی را آب های عمیقریشه

این  و نق  اهمیت مسئله این كه نمایندایعاد می الشبر 

در . [14] كندتأیید می منطقه خاک پایداری در را گیاهان

های شاخصبه این نتیعه رسیدند كه تحقیقی نویسندگان 

ای گون اكولوژیااک گیاااه درختچااهلکااۀ در عملکردی 

های اكولوژیک بررساای شااده بادكنکی بیشااتر از دی ر لکه

رویشااای  فرل توانمی را امر . یکی از دالیل این[12] بود

 بر و خوابیده گسااترده تاجی با پوشاا  گون ایدرختچه

ستم و زمین روی شه سی ست عمیق آن و قوی ایری  .دان

ای كویر میقان را بوتهوضعیت )سالمت( رویش اه  محققان

تایج مالحظه كردند  مورد ارزیابی قرار دادند. با توجه به ن

شده )قرهگونۀ  3كه  شته  آتریپلکس( دارای  و تاغ داغ، كا

بومی )درمنه( هسااتند و گونۀ عملکرد باالتری نساابت به 

قطعاات باا میاان قطعاات از نظر آمااری تفااوت كلیاۀ 

 [.21] نتایج تحقیق حاضر استمؤید داری دارند كه معنی

 و خوشاااخوراک علفی هایگونه لکۀ روی بررسااای طی

 هالکه این خاک كه داد نشان طوالنی دورۀ یک در مراوب

و  لخت خاک به نساابت باالتری رطوبتی گنعای  دارای

با بررساای اثر  در تحقیقی [.16] اساات یکساااله هایگونه

ته ناب و ایبو با روا له  قاب اذایی و م ها در توزیع مواد 

ها و خاک لخت در ایفرسااای  نشااان دادند كه بین بوته

فاوت معنی پذیری ت اذایی و نفوذ داری وجود كنترل مواد

ستدارد كه  سو با نتایج ما ا  Haloxylonقطعۀ [. 13] هم

persicum   با وجود ساااطح تاج گساااترده دارای مقادیر

 Tamarixتری به لحاظ پایداری نسااابت به قطعات پایین

ramosissima  وAlhagi camelorum  برخوردار بود. بااا

این وجود باالترین میزان نفوذپذیری را این قطعه به خود 

ختلف های ملکه كردند بیان ققینمحاختصاص داده است. 

شی ر ب متفاوتی اثر دارای ساختار، در اختالف به دلیل روی

 Haloxylonقطعۀ در  .[3] هساااتند پایداری خاک روی

persicum  در اثر عدل پوش  مناسب سطح خاک توسط

تاج پوش ، بقایای گیاهی ریخته شده در زیر گیاه توسط 

سطح خاک شاخصگردد و در نتیعه باد پراكنده می های 

یدا كرده اسااات. در اثر برخود نور  در این قطعه كاه  پ

ها در ساطح خاک میکروارگانیسامآفتاب و كاه  فعالیت 

 محققینمیزان پایداری آن كاه  یافته است، كه با نتایج 

نتایج تحقیق حاضااار نشاااان داد میان . [9] مطابقت دارد

سایر لکه)قطعات  سبت به  لوژیک به های اكوخاک لخت( ن

شده از عملکرد پایین سی  شاخص برر سه  تری لحاظ هر 

علت هب های چوبیگونههای حاوی لکهبرخوردار اسااات. 

شه سبت به دارای نق  مهم، ای گستردهسیستم ری تری ن

 .[18] استخاک لخت در جذب كلسیم، پتاسیم و من نز 

ش ران ش  گیاهی لکه نتیعه گرفتند پژوه های بزر  پو

های اكولوژیکی را ایفا كرده وساایعی از نق طبیعی طیف 

 های مرتعی دارندهای بساایاری برای چشاام اندازو مزیت

مورد مطالعه دو منطقۀ در بین قطعات اكولوژیک در  .[6]

های كشاات شااده جهت اصااالح منطقه دارای ویژگیگونۀ 

سبت به  شته گونهعملکردی باالتری ن های بومی منطقه دا

مد نابراین در دراز  بیشاااتری بر روی بهبود تأثیر ت و ب

عملکرد مرتع و در نتیعه احیا و اصالح شرایط اكوسیستم 

های اصاااالحی گذارند. مطالعات ارزیابی مرتع در برنامهمی

های تواند در آینده كمک زیادی برای شااناسااایی گونهمی

با توجه به شاااکنندگی در ساااالمت مرتع باشاااد. مؤثر 

خشااک و و نیمههای مرتعی مناطق خشااک اكوساایسااتم

رسااد در مینظر ههای گیاهی، بمحدودیت در اسااتقرار لکه
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های ها نباید فقط به عملکرد توجه كرد بلکه جنبهارزیابی

با به طور كلی  دی ر مرتعداری را نیز مورد توجه قرار داد.

در قطعات شده بررسی  هایتوجه به مطلوب بودن شاخص

شده  شته  توان به میالعه مورد مطمنطقۀ در اكولوژیک كا

صلی تحقیق كه آیا این فعالیت مدیریتی ادامه یابد  سوال ا

شود یا متوقف شود پاسخ متبت داد. بنابراین پیشنهاد می

های مدیریتی مشاااابه مورد كه در دی ر مناطق نیز پروژه

 پای  قرار گیرند.
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