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روش با مرتع وضعیت ارزیابی مقایسه
روش  و خاك سطح  خصوصیات

گلستان  پارك ملی مراتع بوته زار عامله در  چهار

bb

 چکیده
جدید  مفهوم میگیرد. قرار مورد اسـتفاده مرتع مدیریت در که عواملی اسـت مهمترین از یکی مرتع وضعیت تعیین
مورد مرتعی بایستی اکوسیستمهاي عنصر اساسی در به عنوان مهمترین خاك که اسـت اسـاس این بر مرتع وضعیت
براي است. شده کارکرد مرتع استفاده یا وضعیت تعیین براي خاك سطح خصوصیات از این مقاله در گیرد. قرار توجه
نشده چرا و متعادل چراي شدید ، چراي مناطق د ر ملی گلستان پارك مراتع د ر زار بوته رویشگاه کارکرد مرتع، تعیین
متر مربعی یک پالت تعداد 10 ترانسکت هر در شد و داده قرار مناطق این در متري 100 ترانسکت 5 تعداد شد . انتخاب
روش که مید هد نشان شد. نتایج داده قرار خاك سطح خصوصیات ارزیابی براي کل منطقه در 150 پالت مجموع د ر و
و تحلیل تجزیه از اسـتفاده با میباشـند . معنیدار اختالف داراي عامله چهار روش بـا کارکرد مرتع تحلیـل و تجزیـه
چراي منطقه دو وضعیت مرتع در تعیین عوامل گیاهی، پوشش و خاك سطح خصوصیات با توجه به و اصلی مولفه هاي

شد ه است. ارائه متعادل چراي شدید و

مرتع وضعیت کارکردمرتع، خاك، پایداري کلمات کلیدي:

 در
بهار 1387 ،78 شماره طبیعی منابع  
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Pajouhesh & Sazandegi No:78  pp: 41-50

The compare of assessment rangeland condition with soil properties method and 4 factors method in shrublands 

of Golestan National Park.

By: Ghelichnia,H.,Member of Scientific  Board of  Agriculture and Natural Resources Center of Mazandaran.

G.A.Heshmati., Professor of  Agriculture Faculty of Tehran University and M.R.Chaichi.,Professor of Agriculture  & 

Natural Resources of Gorgan University.,.

Determine of rangeland condition is one of the important factors which applicated for management and using of 

rangelands.For determination there are different methods rangland condition. New concept of rangeland condition is 

based on the premise that the most important and basic physical resources on each rangeland ecosystem is the soil.In 

this paper used to soil surface condition for determine of rangeland condition. For determine of rangeland function 

selected Shrubland sites National Golestan Park in heavily,moderate and ungrazed areas. 5 transect 100m located 

within areas. 10 1m2 quadrats were systematically placed along each 100m transect. Totally 150 quadrats placed in all 

aeras for assessment soil surface properties.The result of study show that different between rangeland function analysis 

and 4 factors method is significant. In this reseach presented model for determining of rangeland condition by aspect to 

soil surface and vegetation properties in the moderate and heavy grazing areas. 

 Key words: Soil stability, Rangeland function , Rangeland Condition 

مقدمه
نظریات  این شد . Clements(13) ابد اع ــط توس بار توالی، اولین نظریه
Humphery درآمد. اجرایی Dyksterhuis(14) به صورت توسط 30سال طی
انجام علوفه تولید توان درصد ــاس بر اس را مرتع وضعیت طبقهبند ي (20)
شاخص یک عنوان به گیاهی ــش از تراکم پوش (29) Pickfordو Raid داد.

نمود ند. استفاده مرتع وضعیت تعیین براي
و گیاهی پوشش عامل د و در ارزیابیها که نمود ــنهاد (26)پیش Parker

Parker توسط عامله چهار روش سال 1952 در شوند. گرفته در نظر خاك
گردید. معرفی آمریکا جنگلبانی سازمان در

ــد و ش معرفی ایران براي گودوین(1968) ــط توس ــش عامله ش روش
شد(9). گرفته کار و مراتع به جنگلها سازمان توسط

براي را گیاهی ــش و پوش خاك ترکیب همکاران(30) روش Stodart و

5 طبقه عالی، خوب، به مرتع اساس بر این دادند. تعیین وضعیت مرتع ارایه
می شود. تقسیم فقیر خیلی و فقیر متوسط،

1342توسط از سال مرتع وضعیت ارزیابی براي و تخمین مشاهد ه روش
گرفت(8). استفاد ه قرار مورد مراتع جنگلها و سازمان

ارزیابی براي را ــده تعدیل ش عامله و چهار ــش عامله ارزانی(1)روش ش
گیاهی پوشش نظریه کارشناسی عامل ــاس اس بر که د اد ارایه مرتع وضعیت

است. شده تعدیل آن
استپی نیمه مرتع وضعیت ارزیابی براي را ــب مناس روش ــعیدفر(6) س

د اد. ارایه مدیریتی اهداف و اکولوژیک توان اساس بر را اصفهان استان
بیان  (38) West (17) همکاران و Friedel ــکاران(41)، هم Wilson و

مانند طبقهبندي ــی کمیجوامع گیاه جدید ارزیابی روشهاي که ــتند داش
تغییرات ــی ارزیاب و ــع مرت وضعیت تعیین ــت ــد جه میتوان ــتهبندي رس و
رویکرد از ترکیبی (41) Wilson ــرد . قرار گی ــتفاد ه اس مورد زمانی و مکانی

مطرح مرتع، ــت وضعی ارتباط با د ر را ــاك و خ ــگاه رویش توان ــک، اکولوژی
فراهم براي عاملی را ــنتی نیز عدم توانایی روشهاي س (21)Laycock.نمود

دانست. مراتع اکولوژیک وضعیت جامع ارزیابی براي شرایط نمودن
ــده ودفتر  متح ایاالت جنگلد اري اداره ــی، طبیع منابع ــت حفاظ اداره
طبقه ــهاي روش ــترك تحت عنوان مش گزارش د ر اراضی(36،24) مدیریت
بایستی مرتع سالمت ارزیابی که نمودند توصیه مرتع، پایش و بندي، ارزیابی
غذایی و مواد چرخه ماهیت خاك، پایداري شامل شاخص سه ارزیابی بر پایه

گیرد. اکولوژیک صورت کارکرد فرآیندهاي انرژي و جریان
ــهاي  روش ملی آمریکا(37) تحقیقات انجمن ــی و اراض مدیریت ــر دفت
این روشها د ر دادند. توسعه شاخصها از استفاد ه با را مرتع سالمت ارزیابی
با جامعه ــتی ماهیت زیس و هیدرولوژیک کارکرد پایداري خاك، ــه معیار س

میگیرد. ارزیابی قرار مورد 17 شاخص از استفاده
ارایه را مراتع ــالمت س ارزیابی ــاخصهاي ش ــکاران(10) هم Adams و

زمینه در ــکاران(28،27) هم و Pyke،(19،18)همکاران و Herrick ــد. داد ن
(32) Tongway د ادند را انجام تحقیقات زیادي مرتع، سالمت ــاخصهاي ش
میباشد خاك سطح ــرایط ش به مربوط که منظر کارکرد آنالیز ــاخص ش از

نمود. استفاده مراتع کارکرد تعیین براي
به توجه با را ــتمیک سیس رویکرد ــک ی (35،33)HindelyوTongway

و منابعی مانند آب مکانی پراکنش برگیرنده د ر که خاك شرایط سطح آنالیز
قابل دسترسی و منابع، حفظ این و مکانیسمیکه الشبرگ و سطحی خاك

نمود ند. میباشند را ارایه زمان و در فضا گیاهان براي
مرتع  ارزیابی براي را جدید ي رویکرد (37) ــکا آمری مرتعداري انجمن
مربوط شاخصهاي از غیر دیگري ــاخصهاي ش که بر اساس ــنهاد نمود پیش
خاك پایداري درجه بر اساس ارزیابی این رویکرد، در است. سنتی روش به

غذایی میباشد. مواد چرخه و آبخیز و کارکرد رویشگاه

... وضعیت ارزیابی مقایسه
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پی براي منظر ــرد کارک ــز آنالی ــاخص ش از (33)Hindelyو Tongway

ــتفــاده اس و احیا اصالح ــاي برنامهه موفقیت ــد م ع یا موفقیت ــه ب ــردن ب
به خاك ــطح س ــله میکروفیتهاي س از (15) Koen و Eldridge. ــد نمودن
همکاران(42) و Zeidler.نمودند یاد مراتع وضعیت و سالمت شاخص عنوان
پوشش و خاك شاخص هاي از رویشگاه، کارکرد به بردن پی براي نامبیا در

نمودند. استفاده گیاهی
مختلف  مدیریتهاي با مرتعی اکوسیستم دو (25) همکاران و Palmer 
(Ecosystem Function Analysis)ــتم اکوسیس کارکرد ــز آنالی طریق از را
ــاري آم لحاظ را از آن ــود در موج ــاي تفاوته و دادند ــرار ق ــی مورد بررس
که براي بیان نمود ند ــکاران (22) هم و Ludwig د ادند. قرار ــه مورد مقایس
آنالیز ــاخص ش باید از ــتم طبیعی سیس کارکرد یک به چگونگی بردن ــی پ
براي خاك کیفیت شاخص از (4) رضایی گرفتند. بهره ــتم کارکرد اکوسیس

نمود. استفاده سرزمین از استفاده برنامه ریزي
را ــتم اکوسیس ــرد کارک ــز آنالی روش  (34) Ludwig و  Tongway

کارکرد ــت وضعی از آن می توان ــتفاده اس با که ــتند دانس روش پایش ــک ی
داد. ارزیابی قرار مورد را سریعاً اکوسیستم

شده ارایه مختلفی روشهاي مرتعی، ــگاههاي رویش وضعیت تعیین براي
را ارزیابی گیاهی ترکیب پوشش و نوع چه معمول، اگر ــهاي روش در ــت. اس
حدود را تا ــاك خ یعنی مرتعی ــتم اکوسیس عنصر اما مهمترین ــد مینماین
تعیین وضعیت جدید د یدگاههاي در اینکه به نظر میگیرند. ــادي نادیده زی
بسیار خاك فرسایش به ویژه خاك ــیمیایی و ش فیزیکی ویژگیهاي مرتع،
روشهاي نوین تدوین با که میرسد نظر به این الزم بنابر است، مورد توجه
وضعیت تعیین را در گیاهی پوشش و خاك ویژگیهاي بتوان تلفیق الزم بین

آورد. بوجود مرتع
تعیین  و ــع مرت وضعیت ــیوه ارزیابی ش ــهیل تس تحقیق، این ــداف اه
وتعیین مرتعی رویشگاهاي وضعیت مرتع براي ارزیابی براي ــب مناس روش
ترکیب از با استفاده ــگاههاي مرتعی رویش د ر اکولوژیک فرآیندهاي کارکرد

میباشد. پوشش گیاهی خاك و سطح ویژگیهاي

روشها و مواد
مطالعه مورد منطقه الف-

محد وده  د ر دشتی منطقه د ر میرزابایلو منطقه تحقیق این اجراي  براي
56 جغرافیایی مختصات با میرزابایلو منطقه شد. انتخاب گلستان ملی پارك
در ــمالی ش عرض د قیقه درجه و 21 ــرقی و 37 ش طول دقیقه 19 و درجه
15 آماري دوره اساس است. بر شده واقع سطح دریا از متري 1170 ارتفاع
حرارت درجه متوسط میلیمتر، 176 منطقه ساالنه ساله، متوسط بارند گی
ــاالنه س حداکثر درجه حرارت ــط متوس ــانتیگراد ، س درجه 12/46 ــاالنه س
درجه ساالنه 3/44 و متوسط حداقل درجه حرارت 21/47درجه سانتیگراد
و خشک نیمه آمبرژه، اساس روش بر منطقه میباشد(3). اقلیم ــانتیگراد س
طی تحقیق در میباشد(1).این بیابانــــی سرد نیمه کوپن، اساس روش بر
مد یریت، نوع سه تیمارهاي سطح است. گرفته 1383-1380انجام سالهاي

شد . گرفته د ر نظر هکتار حد ود 4 کد ام هر
ــتی دش درمنه ــه گون ــامل ش مطالعه ــورد م منطقه ــی گیاه ــب ترکی
Salsola arbusculaformis مانند روي شور گیاهان و (Artemisia sieberi)
(Stachys turcomanica ,S.inflata) ــد دایمیمانن علفی گیاهان از برخی و

دشتی میباشد. درمنه گونه ترکیب مربوط به درصد ــترین بیش ــند. میباش
ولی دشتی میباشند درمنه از کمتر ترکیب لحاظ از دیگر یادشده گونه هاي

دارند . حضور تیپ دوم و سوم گونههاي عنوان به

کار روش ب-
نشده  و چرا متعادل چراي شدید، گانه،چراي ــه س مراتع از یک هر د ر
و هم موازات به متر 100 طول به یک هر ترانسکت 5 تعداد اهلی) (د امهاي
متر هر 10 به فاصله ترانسکت طول د ر شد . داده غالب قرار جهت شیب در
خاك ــطح س ــاخصهاي ش ارزیابی براي مربعی متر یک ابعاد پالتهایی با از
اساس بر مرتع کارکرد شاخصهاي ــتفاده شد. اس مرتع کارکرد ارزیابی براي
این گرفتند. ارزیابی قرار مورد و پالتها ــکتها ترانس در طول تانگوي روش

از: عبارتند آنها به مربوط طبقات و شاخصها

خاك سطح پوشش
تقسیم میشود. دو زیر گروه به سطح خاك پوشش

باران براي قطرات نیروي تخریبی اثر از مانع خاك، سطح – پوشش الف
فرسایش(6-1 طبقه) به نسبت خاك سطح پوشش پاید اري محاسبه درجه
سطحی جریان توسط تخریبی خاك از اثر مانع ــطحی ــش س پوش ب-

طبقه) ارزیابی میزان پوشش سطحی مانع سرعت جریان آب(1-6 براي

سله شکنندگی
خاك سطح ــله س ــکنندگی ش د رجه ارزیابی منظور ــاهدات به مش این
در سله مقدار کمترین ــب حس بر ــکنندگی میزان ش این درجات ــد. می باش
این سله ها استحکام و بیشترین پوشش شکنندگی تا حداکثر خاك و سطح

طبقه). شده است(1-4 طبقهبندي

نهانزاد(کریپتوگام) گیاهان پوشش
ــترین طرف بیش به ــش پوش کمترین از که کریپتوگام ــش پوش تعیین

طبقه). طبقهبندي شده است(1-4 پوشش

آن شد ت و فرسایش اشکال
این در موجود خاك رفت و هدر فعالیت آن شد ت و ــایش فرس ارزیابی

میگیرد(4-1 طبقه). قرار ارزیابی پارامتر مورد

مواد فرسایش یافته
نقطه دیگر است. در رسوب و نقطه یک از یافته تعیین میزان مواد فرسایش
(قطر10- گراول متر، میلی 2 قــطر از کمتر ذرات شامل ــایش فرس قابل مواد

طبقه). میباشند (1-4 متر) قطر 10 میلی از (بزرگتر سنگ و متر) 2میلی

گیاهی پوشش بقایاي
گیاهی بقایاي تبدیل میزان و گیاهی بقایاي پوشش د رصد بخش این در
آنها آمیختگی درجه و گیاهی بودن بقایاي انتقالی و بودن محلی ــاس بر اس

قرار میگیرد(5-1طبقه). ارزیابی مورد
بلندیهاي و ــتی پس ارزیابی ــاك: خ ــطح س کوچک بلندي ــتی و پس -

طبقه). خاك (1-5 سطح کوچک

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

44 طبیعی  منابع  
 در

بهار1387 ،78 شماره

طبیعی45 منابع
 در

خاك سطح طبیعت
مقابل در ــاك خ ــطح س الیه ــتحکام اس این مطالعه، ارزیابی از ــدف ه
بارندگی مقابل در العمل وعکس د ام سم فشار قبیل از آمده وارد ضربههاي
قابلیت ــت باالترین از حال خاك ــطح س و توانایی مقاومت درجه ــد. میباش
ــود(1-5 میش طبقهبندي وضعیت ترین پایین ــا ت پذیري ــکل ش انعطاف و

طبقه).
سطح خاك در سله توانایی آزمایش،ارزیابی ــاخص خیس خوري:این ش
قطعات نمودن غوطه ور از ــت اس عبارت آزمایش این ــت. اس رطوبت مقابل
روي عمق که کم شیشهاي پهن ظرف یک د ر 6 میلیمتر) خاك (تقریباً ریز
دقیقه، چند طی قطعات خاك در توسط ــود. جذب آب میش ریخته آن آب

طبقه). میباشد(1-4 کار اساس

بافت خاك
لمس، از طریق و ــته برداش را ــانتی متري س 5 خاك تا عمق از مقداري

طبقه). میشود(1-4 تعیین خاك بافت
متمرکز  اصلی مشخصه ــه س در خاك ــطح بعدي،وضعیت س  در مرحله
ناحیه مرتعی هر خاك در ــرایط ش تعیین کننده مشخصه سه این ــد که ش
غذایی مواد و چرخه نفوذپذیري خاك، پایداري مشخصهها شامل این است.

میگیرند. قرر گروه این سه در مشخصههاي فرعی که میباشند
2،7،8،9،10و11  موارد پایداري، به 3،4،5،6،7،9و10مربوط ،1 ــوارد م
می باشند. مواد غذایی چرخه به مربوط 4،7و8 موارد و نفوذپذیري به مربوط
و شدند گرفته نظر د ر گانه ــه س ــاخصهاي مجموع ش کارکرد ، براي ارزیابی
تا عالی از (0-100) حاصله امتیازهاي ــاس اس بر کارکرد طبقهبندي کیفی

گرفت. صورت فقیر خیلی
آمریکا  جنگلبانی ــازمان چهار عامله(س روش به مرتع وضعیت - تعیین

:(1969
پالتهاي در زیر روش چهار عامله، عوامل مرتع به وضعیت تعیین ــراي ب

گرفتند. قرار ارزیابی مورد مختلف مناطق در ترانسکتها در مستقر
امتیاز ) 20 حداکثر ) خاك - 1

10 امتیاز) حد اکثر ) پوشش گیاهی - 2
امتیاز ) 10 (حداکثر گیاهی ترکیب - 3

امتیاز ) (حد اکثر 10 شادابی گیاه - 4
به صورت مرتع وضعیت طبقهبندي حاصله، امتیازهاي ــی بررس پس از

گرفت: صورت زیر
عالی وضعیت 45 مربوط به بیشتر از امتیاز -

خوب وضعیت به مربوط 38-45 امتیاز -
متوسط وضعیت به مربوط 31-37 امتیاز -

فقیر وضعیت به مربوط 20-30 امتیاز -
فقیر خیلی وضعیت به مربوط 20 از کمتر امتیاز -

شد ند گرفته نظر گانه در سه ــاخصهاي ش مجموع کارکرد ، ارزیابی براي
عالی از (0-100) حاصله امتیازهاي ــاس اس کارکرد بر کیفی طبقهبند ي و
به ــطح خاك س ــاخصهاي از ش یک هر گرفت. براي صورت خیلی فقیر ــا ت
ناپارامتري آزمون از ــتفاده با اس صورت گرفت. طبقهبندي هم جداگانه طور
گرفتند. قرار ــه مقایس مورد مرتع وضعیت ارزیابی ــون1، روشهاي ویلکوکس
از روش مرتع و کارکرد تعیین وضعیت موثرترین متغیرها در ــراي انتخاب ب

روش این شد.در ــتفاده اس MINITAB افزار نرم در اصلی2 مولفههاي تجزیه
گرفتند. قرار مورد نظر ( تجمعی واریانس (تا ٪80 اصلی مولفه چهار تعداد

 
نتایج مشاهدات و

 50 در خاك پایداري شاخص مقد ار که میدهد ــان نش 1 جد ول نتایج
17/5 میانگین آن و ــر 20 حد اکث 15و حداقل ــدید، ش چراي پالت منطقه
میانگـــین 27 و و حداکثر 20 حداقل چراي متعادل د ر منطقه ــد. می باش
میانگین 30 و حداکثر و 24 حد اقل چرانشده منطقه در 23/56 می باشد. آن
شدید ، چراي منطقه پالت در 50 غذایی چرخه مواد شاخص مقدار 26/2 آن
چراي منطقه در بود. 11/635 آن ــن میانگی و 13 /75 حد اکثر و 8 ــل حداق
منطقه در ــد می باش 15/6 و میانگین آن 21 حد اکثر و 9 ــل حد اق ــادل متع

میباشد. آن 17/165 میانگین 25 و حداکثر 13 و حداقل چرانشده
حداقل شدید چراي منطقه پالت 50 در ــاخــص نفوذپذیري ش مقدار
چراي منطقه د ر ــد. میباش 16/645 آن میانگین و ــر 22/77 حداکــث 12و
منطقه در می باشد. آن 24/12 میانگین و 29 حداکثر و 17 حد اقل متعادل

است. 26 /205 آن میانگین و 31/5 حداکثر و 22 حداقل چرانشده
 5 ــاس اس مرتع(بر ــالمت س یا کارکرد ــد ي طبقه بن ــه از حاصل ــج نتای
ــرح ش به در مناطق مختلف 0-100 از امتیاز بر مبناي درصد ( طبقهبندي

میباشد. (4 تا جداول(2
که میدهد نشان عامله چهار روش ــاس اس بر مرتع وضعیت طبقهبندي
ــکتها، طول ترانس در 50 پالت مجموع از ــد ید بوته زار ش چراي در منطقه
8٪ د ر و ضعیف وضعیت د ر ٪68 ضعیف، خیلی ــت در وضعی ــا پالته ٪ 24
در می باشد. ضعیف وضعیت مرتع کل منطقه، سطح در و ــط متوس وضعیت
٪8 ضعیف، خیلی وضعیت در ــا پالته ٪2 زار، بوته چراي متعادل ــه منطق
مرتع منطقه، وضعیت کل وضعیت خوب و در سطح در و ٪20 ــط متوس در

میباشد. متوسط
روش بین میدهد که ــان ــون(جدول 5 و 6 ) نش ویلکوکس آزمون نتایج
هر در ــاخصها(کاکرد) ش خاك و مجموع سطح ــاخصهاي ش با چهار عامله
معنید ار اختالف ــطح 0/05 س در متعاد ل چراي و ــدید چراي ش منطقه دو

دارد. وجود
موثرترین  ــاب انتخ و ــاي اصلی مولفهه تحلیل و ــه تجزی به توجه ــا ب
وضعیت ــن تعیی ــت جه خاك ــطح س ویژگیهاي ــا ب ــه رابط د ر ــا متغیره
چراي منطقه در ــاك خ پایداري ارزیابی براي ،(9 مراتع(جد ول ــردي کارک
Slake)خیس خوري ــون آزم ــطح خاك، س طبیعت عوامل زار، بوته ــدید ش
براي و الشبرگ و خاك سطح پوشش یافته، مواد فرسایش test)، فرسایش،

طبیعت خوري، خیس ــبرگ، الش خاك، بافت عوامل ــی نفوذپذیري، ارزیاب
همچنین براي ارزیابی و بلندي و پستی و خاك خاك، پوشش سطح سطح
قرار ارزیابی ــورد م باید کریپتوگام و ــبرگ الش عوامل غذایی، مواد ــه چرخ

گیرند.
ارزیابی  براي که (9 میدهد(جد ول نشان اصلی مولفههاي تجزیه  نتایج
خاك، سطح طبیعت عوامل زار، بوته متعادل چراي منطقه در خاك پایداري
پوشش و خاك سله سطح کریپتوگام، یافته، ــایش فرس خوري، مواد خیس
خاك، بافت ــبرگ، الش عوامل ــري، نفوذپذی ارزیابی ــراي ب و خاك ــطح س
بلندي پستی و و خاك ــش سطح پوش خاك، ــطح س طبیعت خوري، خیس
و کریپتوگام ــش پوش عوامل مواد غذایی، چرخه ارزیابی ــراي ب ــن همچنی و

... وضعیت ارزیابی مقایسه
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غدایینفوذپذیري مواد خاكچرخه منطقهپایداري

شد ید16/64511/63517/5 چراي

متعادل26/20515/623/56 چراي

نشده24/1217/16526/2 چرا

ضعیف(%)ضعیف(%)متوسط(%)خوب(%)عالی (%) عاملخیلی

خاك--100-- پایداري

غذایی-86620- مواد چرخه

پذیري-68410- نفوذ

(کارکرد)-24454- مجموع

ضعیف(%)ضعیف(%)متوسط(%)خوب(%)عالی(%) عاملخیلی

خاك--8614- پایداري

غذایی--6828- مواد چرخه

پذیري--67416 نفوذ

(کارکرد)--108218 مجموع

عاملهوضعیت چهار منطقهروش

شد ید20/28ضعیف چراي

متعادل31/34متوسط چراي

مناطق مختلف در نفوذپذیري و غدایی مواد چرخه خاك، پایداري شاخصهاي مقادیر میانگین جدول 1-

زار بوته چراي شدید منطقه پالتهاي در بررسی مورد عوامل کارکردي وضعیت 2- فراوانی جدول

زار چراي متعادل بوته منطقه پالتهاي در بررسی مورد عوامل کارکردي وضعیت فراوانی -3 جد ول

مناطق مختلف در مرتع امتیازهاي وضعیت میانگین جدول 4-
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مجموع
شاخصها

عامله پذیريچهار غذایینفوذ مواد خاكچرخه شاخصپایداري

خاك-0/3460/275*0- پایداري

-0*0 /007 غذایی0/275-* مواد چرخه

-0*-0 /007 پذیري0/346* نفوذ

عامله*0*0*0-*0 چهار

شاخصها---*0- مجموع

چهارم سومبردار دومبرد ار اولبردار ویژگیبرد ار

0/216- 0/2100/545- پوشش(1)0/143

- 0/052- 0/2610/494- کریپتوگام0/255 پوشش

0/028- 0/6910/105- سله سطح خاك0/119

0/5570/3790/284- فرسایش0/156

- مواد فرسایش یافته0/3250/4160/5720/096

- 0/1690/186-0/150 - خاك0/613 سطح طبیعت

- 0/2010/2280/037- خوري0/591 خیس

- 0/682- گیاهی0/0780/1250/376 بقایاي پوشش

تجمعی0/7040/5770/4340/254 واریانس

مجموع
شاخصها

عامله پذیريچهار غذایینفوذ مواد خاكچرخه شاخصپایداري

خاك-0/4800/467*0- پایداري

غذایی0/776-0/467*0- مواد چرخه

پذیري0/7760/480-*0- نفوذ

عامله*0*0*0-*0 چهار

شاخصها---*0- مجموع

منطقه چراي عامله در چهار روش (کارکرد) با مجموع شـاخصها خاك، سطح ویژگی شـاخصهاي 5- مقایسـه جدول
آزمون ناپارامتري ویلکوکسون بر اساس شدید

میباشد. 0/05 در سطح معنیدار دهنده تفاوت نشان * عالمت

منطقه چراي عامله در چهار روش (کارکرد) با مجموع شـاخصها خاك، سطح ویژگی شـاخصهاي 6- مقایسـه جدول
ویلکوکسون ناپارامتري آزمون اساس بر متعادل

می باشد 0/05 سطح در معنید ار تفاوت دهنده نشان * عالمت

زار بوته شدید منطقه چراي خاك)در پایداري به (ویژگی هاي مربوط سطح خاك خصوصیات براي اصلی آنالیز مولفه هاي نتایج جدول7-

... وضعیت ارزیابی مقایسه
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به توجه ــا ب عامله چهار روش در گیرند. ــرار ارزیابی ق باید مورد ــبرگ الش
توجه به با و اصلی مولفههاي ــه در تجزی ترکیب گیاهی عامل ــتر بیش نقش
شاخصهاي سایر همراه یاد شده به عامل ایران، در مراتع چرا مدیریت اهداف

گیرد. قرار استفاده مورد مرتع وضعیت تعیین براي کارکرد زمین

نتیجه گیري و بحث
مرتع نشان ارزیابی زمینه ــده در ش انجام کارهاي و تحقیقات ــی بررس
در مرتعی اکوسیستم فرآیندهاي درك براي توالی اولیه تئوریهاي که مید هد
عدم قابلیت مدلهاي نمیباشند. کارایی داراي نیمه خشک خشک و مناطق
Anderson,Wilson مانند اکولوژیستها از برخی که شد این به منجر توالی
مطالعات ــه زمین ــن د رای (41 ،40 ،39 ،17 ،16 ،11) Friedel و Westoby

مرتع، وضعیت ــی ارزیاب ــنتی س رویکرد که دریافتند و دهند انجام ــی اساس

به و قرار نمیدهد ــترس دس در زیادي اطالعات ــتم اکوسیس کارکرد درباره
سنتی، رویکرد میدهد. د ر مورد توجه قرار را و ترکیب ــاختار س عمده طور
با یک ــپ مرتع تی یک ان د ر ــاي ویژگیه گیاهی و ــش پوش میزان و ــوع ن
موضوع اغلب ــن ای ــد . میباش مرتع وضعیت نخورده، معیار ــت دس وضعیت
سنتی شیوه به مرتع ارزیابی میشود. مواجه مشکل با مراتع چراي ــطه بواس
د ادن نشان براي نهایت در و نمیدهد ــتم اکوسیس نوع کارکرد براي جوابی

ندارند. کافی توانایی مراتع کارکردي فرآیندهاي
د ر ــرات تغیی توصیف ــه ب انتقال و ــال ح هم مدل و ــی توال مدل ــم ه
خوبی به را ــرات تغیی علت اما ــد، مینماین کمک ــی مرتع ــتمهاي اکوسیس
عامل خاك مدلها، این که در میدهد ــان نش بررسیها نمینماید. ــخص مش
ــش پوش عامل ــت و اس وضعیت مرتع برخوردار تعیین کمتري د ر اهمیت از
به رویکردها این در نتیجه اینکه مورد توجه میباشد و همه از بیش گیاهی

چهارم سومبردار دومبرد ار اولبردار ویژگیبرد ار

- پوشش(1)0/8340/0750/3120/288

- 0/307- 0/606- 0/009- کریپتوگام0/315 پوشش

- 0/155- 0/574- 0/413- سله سطح خاك0/008

- 0/2270/387- فرسایش0/4670/199

0/106- 0/052- مواد فرسایش یافته0/5510/136

- 0/0200/1850/083- خاك0/588 سطح طبیعت

- 0/1240/1730/002- خوري0/584 خیس

0/328- گیاهی0/2870/451/270 بقایاي پوشش

تجمعی0/7850/6890/5510/303 واریانس

متعادل چراي شدیدمنطقه چراي شاخصمنطقه
فرسایش مواد خوري، خیس خاك، سطح طبیعت

پوشش الشبرگ، خاك، سطح پوشش یافته،
خاك سطح و سله کریپتوگام

فرسایش، خاك، خیس خوري، سطح طبیعت
و خاك سطح پوشش یافته، فرسایش مواد

الشبرگ
خاك پایداري

طبیعت خیس خوري، بافت خاك، الشبرگ،
و پستی و پوشش سطح خاك خاك، سطح

خاك سطح کوچک بلند یهاي

طبیعت خوري، خیس الشبرگ، خاك، بافت
سطح کوچک بلندیهاي و پستی خاك، سطح

خاك
نفوذپذیري

و کریپتوگام پوشش خاك، سطح پوشش
الشبرگ

کریپتوگام پوشش و غذاییالشبرگ عناصر چرخه

زار متعادل بوته منطقه چراي خاك)در پایداري به (ویژگیهاي مربوط سطح خاك خصوصیات براي اصلی آنالیز مولفه هاي 8- نتایج جدول

مرتع وضعیت تعیین خاك براي سطح گذار تاثیر متغیرهاي موثرترین با ارتباط در اصلی مولفههاي نتایج تجزیه خالصه – 9 جدول
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بر و شده توجه بیشتري علوفه تولید براي زمین قابلیت چرا و مانند عواملی
حیات خاك، و آب بیولوژیک، حفظ تنوع قبیل از د یگر مرتع سودمنديهاي
کننده کارکرد مرتع بیان مفهوم نمیشود. زیادي توجه موارد دیگر و وحش
مانند پایداري اکولوژیک فرآیندهاي حفظ در مرتعی ــگاه رویش یک توانایی
کارکرد چگونگی غذایی میباشد. مواد و چرخه آب ذخیره و دریافت خاك،
مرتعی ــگاه مدیریت رویش نحوه د ر میتواند ابزار یک به عنوان فرآیندها این
ــتر بیش (د ر ــد میباش کامل مرتع کارکرد که مناطقی در ــود. ش واقع مفید
متعادل چراي منطقه کوادراتهاي از وبرخی نشده چرا منطقه کوادرات هاي
و باال حد در خاك آب کم، پایداري مورد مطالعه)هدر رفت منابع منطقه د ر

میشود. غذایی مواد چرخه می باشد که وارد زیاد غذایی مواد تجمع
ارزیابی وضعیت روش آنالیز کارکرد براي از (32)Tongwayو Ludwig

کیفی طبقهبندي و دهی امتیاز ولی نمودند استفاده استرالیا کشور در مرتع
نشده است. این اساس انجام بر وضعیت مرتع

تحقیقات در (23 همکاران (12، و Tongway (22)، Belnapو Ludwig

مواد ــد، باش بیشتر گیاهی ــش که هرچه پوش ــیدند رس نتیجه این به خود
می کند. این اکوسیستم پیدا ــعه توس و ــده متمرکز ش این قطعات در غذایی
برابر د ر ــتري بیش مقاومت و بوده ارتجاعی حالت داراي چنین وضعیتی در
چرا منطقه د ر ــورد مطالعه م منطقه میدهددر ــان نش خود از تخریب عمل

برقرار است. شرایطی چنین نشده نیز
مواد  چرخه و ــوذ نف خاك، پایداري ــد مانن کارکرد مرتع ــاخصهاي ش
سطح شاخصهاي روي که بر هستند مشاهده اي ساده و شاخصهاي غذایی،
میدهند. قرار ارزیابی مورد سریع را اکوسیستم و ــوند می ش متمرکز خاك
اکوسیستم کارکرد باره اطالعات را در از ــیعتري دامنه وس ــاخصها این ش
موفقیت لحاظ از را مرتعی اکوسیستمهاي ــت حتی قادر اس میدهد و ارایه
یک تخریب ــر آن ب عالوه دهد. قرار ــی مورد ارزیاب احیا ــالح و اص ــات عملی
سطح ویژگیهاي شاخصهاي ــتفاده از اس میتواند با هم مرتعی ــگاه رویش
ــتقیم بر مس طور به خاك ــطح گیرد. ویژگیهاي س قرار ارزیابی مورد خاك
طریق از مستقیم غیر به طور و ــته گذاش اثر مرتع ــتم ویژگیهاي اکوسیس
میگذارد. تراکم اثر و ــی رویش فرم گیاهی، گونه مانند گیاهی ــاي ویژگیه
براي مرتع کارکرد آنالیز روش از ــتفاده اس با مرتعی ــتمهاي پایش اکوسیس
بر عالوه و و ــوده ب مفید ــتمهاي مرتعی اکوسیس کارکردي ــت وضعی درك

برد. پی مدیریتی نزدیکی به اهداف چگونگی به میتوان
سطح کریپتوگام در پوشش داشتند که بیان همکاران(40) Whitford و

مورد منطقه ــود .در پذیري میش افزایش نفوذ و خاك تثبیت ــبب س خاك
زیاد بوده کریپتوگام ــش پوش کوادراتهایی در که ــد ش برده نیز پی مطالعه
نشان که بودهاند مقادیر بیشتري خاك داراي سطح ویژگی شاخصهاي است.

می باشد. افزایش پایداري خاك دهنده
از برخی با خاك پایداري که گرفتند نتیجه (34) LudwigوTongway

داراي و کریپتوگام ــبرگ الش تاجی، پوشش مانند خاك ــطح س ویژگیهاي
کارکرد مرتع آنالیز ــاخص هاي ش که د اشت بیان او ــد. میباش مثبت ارتباط
مطالعه مورد منطقه در مرتع نیز میباشند. تولید کننده بینی پیش بهترین
وجود دارد. متعاد ل چراي و نشده چرا منطقه د ر فقط چنین ارتباطی هم

مرتع  خصوصیات تمام براي اعتمادي قابل اطالعات ــنتی، س روشهاي
این برمبناي حاصله ــات اطالع نمیدهد. قرار در اختیار مختلف ــرایط در ش
و باید نماید مشخص مختلف ــرایط ش در مرتع را نمی تواند کیفیت ــها، روش

ترکیب شباهت اساس بر این ــود(37). ش نظر تجدید مرتع نحوه ارزیابی در
د اشته ــگاه رویش خاك حفاظت با مثبتی رابطه نمیتواند کلیماکس گیاهی

باشد.
را براي ارزیابی وضعیت ــده ش تعدیل فاکتوري چهار روش (1) ــی ارزان
ــش پوش ویژگیهاي بر عمده طور روش به ــن ای در نمود . ــنهاد پیش مراتع

است. شده تاکید گیاهی
نمود ــتفاده اس مراتع الر ارزیابی براي از روش تانگوي نیز (4) ــی رضای
ارتباط آن و گرفته صورت ارزیابی توان سرزمین بر ــتر بیش تحقیق این ولی

نکرده است. بیان وضعیت مرتع با طبقهبندي را
به ــی ده برامتیاز را ــع مرت وضعیت ــود مطالعات خ در ــر(6) ف ــعید س
ویژگیهاي مورد استفاده ولی داد. انجام گیاهی و پوشش ویژگیهاي خاك
سطح خصوصیات و میباشد متمرکز گیاهی ــش خصوصیات پوش بر بیشتر
ارزیابی مورد را میباشد گذار تاثیر مرتع اکولوژیک فرآیند هاي د ر که خاك

نمید هد. قرار
ــکاران(2) هم و پور ثابت و ــکذري(5) اش ــد زارع مانن محققین ــایر س
ارزیابی ــاي روشه ــه مقایس به عمده ــور ط مرتع به ــت وضعی ــی ارزیاب در
تعدیل و ــی توال نظریه ــاس اس جد ید بر ــداع روشهاي اب و مرتع ــت وضعی
توجه با ــت. اس ــد ه ش ــش گیاهی پرداخته پوش به مربوط ارزیابی در عوامل
از جانبه چند ــتفاده اس به آن در که مرتع ارزیابی در جد ید به رویکردهاي
تاکید شده اکولوژیک(31) فرآیندهاي در خاك نقش و مرتع سالمت مرتع،
توالی بر دیدگاههاي مبتنی مرتع وضعیت معمول تعیین روشهاي ــت، اس

باشد. حاضر شرایط وضعیت مرتع در نمیتواند مالك
از استفاده عامله(با چهار روش و مرتع کارکرد تعیین روش بین مقایسه
با مقایسه در کارکرد روش که میدهد ویلکوکسون)نشان ناپارامتري آزمون
نشان دهنده میدهد که را نشان باالتر وضعیت مرتبه یک عامله چهار روش

مرتع میباشد. با کارکرد ارابطه در سطح خاك بودن ظرفیتهاي باال
یا  عمق Tongway(32) بر ــط ارایه شده توس شاخصهاي ــی در بررس
مورد شرایط منطقه در است. شده اشاره دهی امتیاز ــبرگ در الش ضخامت
همین به و برقرار نبوده ــبرگ الش عمق با ارتباط در ــرایط چنین ش مطالعه

نگرفته است. قرار مورد توجه امتیاز دهی طبقات دلیل در
عنوان مهمترین  به خاك مرتع، ارزیابی در جدید رویکردهاي توجه به  با
توجه ارزیابیها مورد در باید آمریکا ــداران مرتع (انجمن پایه فیزیکی منبع
تغییرات برود، بین از خاك اکولوژیک، ــه منطق در یک اگـــــر گیرد. ــرار ق
خواهد بود. برگشت قابل غیر زمان مرور به میافتد که اتفاق آن در بنیادي

نمود. زیاد ي و تمرکز توجه عامل خاك در ارزیابیها به بایستی این بنابر
عملی  براي اجراي ــی ــد ول میباش آن مزایاي از این روش  کمی بود ن
ــاخصهاي ــد. ش میباش کاربران آموزش و تجربه به نیاز صحرا در کار روش
کمینبودن بوده و کیفی صورت به است شد ه ارایه که تاکنون مرتع سالمت

میباشد (28). مرتع سالمت ارزیابی در موجود مشکالت از یکی آن
فاکتوري، چهار روش با Tongway روش واسنجی ضمن تحقیق این در
مطالعه مورد منطقه ــرایط اکولوژیک ش با ــب متناس گذار تاثیر موثر عوامل
ــاس این اس بر ــت. همچنین اس نموده معرفی مرتع وضعیت ارزیابی براي را
منطق با مقایسه در حاصله امتیازهاي ــاس اس مرتع بر طبقهبندي وضعیت
صورت مورد این روش کاري در چنین که تاکنون گرفته ــده صورت نش چرا

است. بوده نگرفته

... وضعیت ارزیابی مقایسه
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ــاك در  و خ گیاه ــتم سیس کارکرد چگونگی ــراي ب ــده ش ــه ارای روش
موجود ــع مناب وضعیت ارزیابی د ر آن ــري بکارگی ــی و مرتع ــگاههاي رویش
رویکرد هاي توجه به با و بود ه مناسب ایران ــمال از ش بخش این مراتع براي
این میتواند د ر است، شده بیشتري توجه خاك ارزیابی به آن در که جدید
این با نماید. مرتعی کمک اکوسیستمهاي سالمت به بردن پی براي ــتا راس
طرفی از و ــت برداش گام منابع از بهتر ــتفاد ه اس جهت در میتوان اطالعات
اقدام نمود. آن حل جهت و در پی برد موجود نیز به محدود یت هاي د یگر

پاورقیها

1-Wilcoxon

2- Principal Component Analysis
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