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  بررسی اثرات فعالیت هاي مدیریتی بر روي  ساختار و عملکرد اکوسیستم مرتع
  )مراتع استپی رودشور: مطالعه موردي(

  
  2، مهسا قبادي 1منصور مصداقی

20/11/89 :تاریخ پذیرش           28/8/89: تاریخ دریافت   
  

  
  چکیده

ارزیـابی مرتـع بـه    . فعالیت هاي مدیریتی تغییرات زیادي در ساختار و عملکرد مرتع بوجـود مـی آورنـد          
شدت چرا و شخم اراضی از جملـه مهمتـرین عوامـل    . تفسیر و قضاوت در مورد این فعالیت ها کمک می کند

راتـع منـاطق اسـتپی یـک تیـپ      از این رو براي بررسی تاثیر این فعالیت ها بر روي م. تخریب مرتع می باشند
، ) سـنگین، متوسـط، سـبک   (شدت چرایی 3تیمار مدیریتی شامل 5گیاهی در منطقه رودشور ساوه انتخاب و 

منطقه چراي سبک بـه عنـوان منطقـه    . اراضی شخم خورده و اراضی رها شده در آن مورد بررسی قرار گرفتند
در هـر یـک از تیمارهـاي مـدیریتی، اثـر      . ار گرفتنـد مرجع انتخاب  شده وسایر تیمارها با آن مورد مقایسه قر

فعالیت هاي مدیریتی بر روي خصوصیات سطح خاك و ویژگی هاي عملکردي مرتع با استفاده از روش آنـالیز  
:  ویژگـی عملکـردي شـامل    3در ایـن روش بـراي تعیـین    . مورد بررسی قرار گرفت )LFA(عملکرد چشم انداز

میـزان  (پوشـش سـطح زمـین   :  شاخص سطح خاك که عبارتند از 11صر از پایداري ، نفوذپذیري و چرخه عنا
یقه گیاهان چنـد سـاله، پوشـش الشـبرگ و درجـه تجزیـه شـدگی،        / ، پوشش تاجی)حفاظت از سطح خاك

پوشش کریپتوگام، خرد شدگی سله ها، نوع و شدت فرسایش، مواد رسوب گذاري شده، پستی و بلندي سطح 
نتـایج  . فرسایش، آزمون پایداري خاك و بافت خاك استفاده شـده اسـت   خاك، مقاومت سطح خاك نسبت به

نشان داد که با افزایش شدت چرا، پوشش گیاهان چندساله کاهش پیدا کرده، مقاومت سطح خاك کم شده و 
با خرد شدن سله ها حجم قابل توجه اي از خاك لخت بوجود آمده است و در نهایت فرسایش هاي شـیاري ،  

شخم اراضی باعث افزایش نفـوذ پـذیري و کـاهش    . هاي فرسایشی در مرتع افزایش می یابندتراست و ستون 
در اراضی رها شده نیز با استقرار گیاهان درمنطقه مقادیر ویژگی هاي عملکـردي  . پایداري رویشگاه شده است
،کـارایی   در مجموع این روش با صرف زمان و وقت کم وشاخص هـاي مناسـب  . مورد مطالعه بهبود پیدا نمود

  . باالیی را در تعیین عملکرد مرتع نشان داد
  

  ، شاخص هاي سطح خاك، ویژگی هاي عملکردي، شدت چرا، شخم اراضی LFA :کلمات کلیدي

                                                
  استاد دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان.  1
  دانشگاه آزاد اسالمی واحد نورو مسئول مکاتبات ،دانشجوي کارشناسی ارشد مرتعداري .  2

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

  بررسی اثرات فعالیت هاي مدیریتی بر روي  ساختار و عملکرد اکوسیستم مرتع..............................................................................109

  مقدمه
مراتع به عنوان بخشی از منابع طبیعی تجدیـد      

شونده ، از جملـه شـاخص هـاي مهـم در توسـعه      
ــاب    ــور بحســـــ ــر کشـــــ ــدار هـــــ   پایـــــ

مراتع با دارا بودن پتانسیل هایی طبیعی،  . می آیند
د محصـوالت دامـی و   به عنـوان منبـع مهـم تولیـ    

از ایـن رو برنامـه هـاي    . گیاهی به شـمار مـی رود  
مدیریتی عمدتاً در جهـت بدسـت آوردن حـداکثر    

گزارشـات  . محصوالت تـدوین و اجـراء مـی گـردد    
موجود حاکی از آن است کـه مراتـع کشـور سـیر     
قهقرایی را طی می کنند و شیوه هاي بهره برداري 

ــر    ــریع ت ــع را س ــب مرت ــد تخری ــونی رون ــی کن م
چراي بی رویـه و فعالیـت   ). 1382باغستانی،(کنند

هاي مدیریتی نظیر شخم اراضی عالوه بـر کـاهش   
( محصوالت باعث تخریـب مرتـع نیـز مـی گـردد      

اثر این فعالیت هـا در  ). 1997لودویگ وهمکاران، 
وود . مرتع توسط محققین مختلف بیان شده اسـت 

بیان نمودنـد کـه بـا افـزایش     ) 1981(وبالك بورن
چرا بـا کـاهش میـزان خلـل و فـرج خـاك        شدت

جان . میزان نفوذپذیري مرتع کاهش پیدا می کند
بیان نمودند که چـراي دام باعـث   ) 2002(و ویلیام

در اثر تراکم توده خاك فشردگی سطحی خـاك و  
نیز کاهش نفوذپذیري گشته و در نهایـت موجـب   
. کاهش تولید علوفه و فرسایش خـاك مـی گـردد   

رد تاثیر شدت چرا بیان نمود در مو) 2002(انگلس
که میزان روان آب و رسوب خروجـی تحـت تـاثیر    
چراي سنگین بیش از دو برابر چراي متوسط مـی  

نیز بیان نمودند ) 2002(تانگ وي و لودویگ. باشد
شخم اراضی با حذف پوشش گیاهی شـدید تـرین   
فعالیت مدیریتی مرتع بـوده و مرتـع را بـه شـدت     

) 1383(همکــاران صــفائیان و .تخریــب مــی کنــد
اثرات شـدت چـرا را بـر روي نفوذپـذیري بررسـی      
کرده و بیان نمودند با افزایش شـدت چـرا میـزان    

براي جلـوگیري  .  نفوذپذیري کاهش پیدا می کند
ــاي    ــت ه ــاثیر فعالی ــتی ت ــع بایس ــب مرت از تخری

مطالعــات . مــدیریتی را در مرتــع بررســی نمــاییم 
می دهد تا  ارزیابی مرتع این امکان را به کارشناس

. در مورد تاثیر فعالیت هاي مدیریتی قضاوت نماید
مطالعات ارزیابی مرتع در گذشته عمدتاً بر اسـاس  
ــت     ــی گرف ــورت م ــش ص ــرات پوش ــیر تغیی تفس

ــایس، ( ــتر ه ــان   ) 1949دایکس ــت زم ــا گذش و ب
،خصوصیات خاك و ویژگی هاي عملکـردي مرتـع   
نیـــز در ارزیـــابی مرتـــع مـــورد اســـتفاده قـــرار 

با توجـه بـه اینکـه تعیـین     ). NRC ،1994(گرفت
ویژگی هاي عملکردي مرتع وقت گیر و هزینه بـر  

بنابراین از برخی شاخص هاي اکولوژیک . می باشد
براي ارزیابی ایـن ویژگـی هـا اسـتفاده مـی شـود       

استفاده از ویژگی هـاي  ). 2002پایک وهمکاران، (
عملکردي مرتع و نیز شاخص هـاي سـطح خـاك    

توسـط محققـین زیـادي مـورد      براي ارزیابی مرتع
سازمان جنگلبـانی آمریکـا    . بحث قرار گرفته است

ــال ــتفاده از دو   1954در س ــا اس ــارکر را ب روش پ
و  )  ترکیـب گیـاهی وتولیـد   (پوشش گیـاهی  ویژگی

و پوشـش   خـاك   فرسایش(سطح خاك  ویژگی هاي
براي تعیین وضـعیت مرتـع پیشـنهاد    )سطح زمین

ــود ــارا ). NRC،1994(نم ــایرر و همک ) 1990(ن پ
ضــرورت اســـتفاده از فاکتورهــاي نفوذپـــذیري،   
پایداري سایت و فرسایش را در ارزیابی مرتع مورد 

اهمیت بـازخورد  ) 1990(شلسینگر. بحث قرار داد 
سـاختارهاي مرتعـی را    پوشش و خاك در تشکیل 

شاخص مناسـب بـراي   ) 1997(دسویزا . بیان نمود
 ارزیابی ویژگی هاي عملکـردي مرتـع را شاخصـی   
می داند که مقادیر آن در مناطق تخریـب یافتـه و   

ــگ وي وهینــدلی. مرجــع تغییــر کنــد ) 2004(تان
را بـراي   LFA(1(روش آنالیز عملکـرد چشـم انـداز   

                                                
1- Landscape Function Analysis  
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در ایـن  . بررسی عملکرد اکوسیسـتم ارائـه نمودنـد   
ویژگــی عملکــردي شــامل  3روش بــراي ارزیــابی 

توانایی خاك در تحمل عوامـل فرسـایش   (پایداري 
ــز ــوع   زا و می ــد از وق ــذیري آن بع ــت پ ان بازگش
میـزان نگهداشـت آب در   (، نفوذپـذیري  )آشفتگی

و نیز چرخه ) بین خاکدانه ها جهت دسترسی گیاه
 11از ) میزان برگشت مواد آلـی بـه خـاك   (عناصر 

رضـایی و   .شاخص سطح خاك استفاده شده اسـت 
ــاران ــاي   ) 2005(همک ــی ه ــتفاده از ویژگ ــا اس ب

هـاي سـطح خـاك    عملکردي مرتع و نیز شاخص 
مدلی براي برآورد قابلیت اراضـی منطقـه الر ارائـه    

ــد ــی  .نمودن ــدي و ارزان ــی ) 1383(عاب ــه ویژگ س
عملکــردي ،پایــداري خــاك و رویشــگاه، عملکــرد 

 17هیدرولوژیک و سالمت گیاهان را با استفاده از 
ــرآورد    ــان ب ــه طالق ــک در منطق ــاخص اکولوژی ش

  . نمودند
ف زمان و هزینه  شاخص هاي مورد مطالعه با صر  

ایـن شـاخص هـا    . کمی اندازه گیـري مـی شـوند   
میـزان حفاظـت از   (پوشش سطح زمین :عبارتند از
یقـه گیاهـان چنـد    / ، پوشـش تـاجی  )سطح خاك

ساله، پوشـش الشـبرگ و درجـه تجزیـه شـدگی،      
پوشش کریپتوگام، خرد شـدگی سـله هـا، نـوع و     
شدت فرسایش، مواد رسوب گذاري شده، پسـتی و  

خاك، مقاومت سطح خاك نسبت به  بلندي  سطح
 .فرسایش، آزمـون پایـداري خـاك و بافـت خـاك     

اهمیت و کـاربرد شـاخص هـاي سـطح خـاك در      
ارزیابی مرتع نیـز توسـط محقـین مختلـف مـورد      

 )1972(هربـل و همکـاران  .اشاره قرار گرفته اسـت 
ارتباط زیادي بـا میـزان    بیان نمود که پوشش یقه 

ــذیري مرتــع پــس از چــراي  . دام دارد بازگشــت پ
بیــان نمودنــد کــه در ) 1999(آردونــو و جانســون 

. چرخه عناصر ترکیب گونه اي اهمیت زیادي دارد
بیان نمودند که خاك ) 1994(بلک بورن وپیرسون

لخت ارتباط زیـادي بـا  میـزان روآنـاب دارد و بـا      
افزایش میزان خاك لخت میزان آن افـزایش مـی   

نمودنــد نیــز بیــان ) 1997(الــدریج و کینــل. یابــد
کریپتوگام ها با ایجاد سـله بـر روي خـاك باعـث     
ــداري رویشــگاه مــی شــوند  ــات و پای ــزایش ثب . اف

بنابراین مالحظه می گرددکه شاخص هـاي سـطح   
خاك و ویژگی هاي عملکردي مرتع اهمیت زیادي 

تحقیق حاضر بـا  . در مطالعات مرتع ایفاء می کنند
هدف بررسی شاخص هاي سـطح خـاك و ویژگـی    

ردي در تیـپ گیـاهی مـورد مطالعـه و     هاي عملک
تیمارهاي مدیریتی شامل شخم اراضی و نیز شدت 

  .انجام شده است  LFAچرایی با استفاده از روش
  

  مواد وروش ها
  مشخصات منطقه مورد مطالعه  

در این تحقیق براي بررسی تغییرات شاخص ها     
و ویژگی هاي  عملکردي در منطقه رودشور سـاوه  

به عنوان نماینده  Artemisia sieberiتیپ گیاهی 
ایـن منطقـه داراي   . منطقه استپی انتخاب گردیـد 

 15متــر، شــیب متوســط  1387ارتفــاع متوســط 
 36"تا  35ْ 41' 56"درصد و مختصات جغرافیایی 

ــا  50ْ 35' 8"شـــمالی و   35 43'   50ْ 34' 52"تـ
خاك آن منطقه از رده انتی سول . شرقی می باشد

باشـد و در واحــــد    ل نیافته مـی هاي تکام و خاك
برخی از .  سر واقع شده است ژئومرفولوژي دشــت

 Salsola rigidaگــــیاهان همراه این تیپ شامل
,Peganum harmala, Scariola orientalis, 

Astragalus spp,  Stipa barbata, Noaea 
mucronata, Hordem vulgare دام . مــی باشــد

ــده از   ــتفاده کنن ــب اس ــعغال ــی   مرت ــفند م گوس
  ).1387مهدوي، (باشد
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  :روش کار
به منظور بررسی شدت چرا  در تیـپ گیـاهی،        

شدت چرایی سنگین، متوسط و سـبک انتخـاب    3
ســه شــدت چرایــی بــر اســاس فاصــله از . گردیــد

از این رو منطقه چـراي  . آبشخوار مشخص گردید 
سنگین در کنار آبشخوار و منطقه چراي سـبک در  

بـراي    .کیلومتري آبشخوار انتخاب گردیـد  3فاصله 
تیمار شامل اراضی  2یر شخم اراضی نیز بررسی تاث

شخم خورده در سال جاري و اراضی شخم خـورده  
در سال هاي قبل که به مدت چند دهه رهـا شـده   

به منظور نشـان دادن میـزان احیـاء و اصـالح     (اند 
شاخص هاي تخریب یافته توسـط عملیـات شـخم    

و  بـر اسـاس نظـر وسـت    . انتخـاب گردیـد  ) اراضی
ع تحـت چـراي سـبک کـه     مرات) 1994( همکاران

داراي مدیریت خوبی می باشند به عنوان شـاهد و  
منطقه مرجع انتخاب گردید و سپس سایر تیمارها 

  .با آن مقایسه شد
  :نمونه برداري

نمونه بـرداري در ایـن مطالعـه در قالـب طـرح          
واحـد نمونـه   . تصادفی سیسـتماتیک اجـرا گردیـد   

صل برداري ترانسکت خطی می باشد که شامل فوا
از طریـق  . پیوسته در طـول ترانسـکت مـی باشـد    

ترانسکت می توان پوشش گیـاهی و پدیـده هـاي    
سطح زمـین را در طـول ترانسـکت انـدازه گیـري      

ــود ــدیریتی  . نم ــار م ــر تیم ــدین منظــور در ه  3ب
متر از یکدیگر در  50متري با فاصله  20ترانسکت 

جهت شیب منطقه به طرف پایین دسـت مسـتقر   
انسـکت قطعـات و میـان قطعـات     در هر تر. گردید

براي تعیین مرز پوشـش قطعـات   . مشخص گردید
. در ترانسکت از پوشش یقه گیاهـان اسـتفاده شـد   

سپس طـول و عـرض قطعـات و نیـز طـول میـان       
پـس از تعیـین   . قطعات در ترانسکت ثبـت گردیـد  

تکرار از هر قطعه و میـان قطعـه بـه     5موارد فوق 
ــپس    ــد و س ــاب گردی ــادفی انتخ ــورت تص  11ص

طبق دسـتورالعمل   شاخص خاك مورد نظر در آنها 
امتیازدهی شاخص هـاي سـطح   . امتیازدهی گردید

خاك در هر قطعـه و میـان قطعـه در طـول یـک      
ایـن محـدوده   . صـورت گرفـت   "محدوده ارزیابی"

شامل طول ترانسکت می باشد که قطعه یـا میـان   
چنانچـه طـول   . قطعه مورد نظر قرار گرفتـه اسـت  

 1د متر باشد، یک محدوده ارزیابی آنها بیش از چن
متري در وسط آن قطعـه و میـان قطعـه انتخـاب     

( شده و شاخص ها در آن امتیاز دهـی مـی گـردد   
سپس بـا اسـتفاده از   ). 2004تانگ وي و هیندلی، 

ــزار ــرم اف ــاس   LFA 3 ن ــردي براس ــی عملک ویژگ
امتیازات شاخص هاي مرتبط با آن تعیین گردیـد  

ا طـی نمونـه بـرداري،    پس از بدست آمدن داده ه.
دادهاي شاخص هاي خاك بـا اسـتفاده از آزمـون    
ــاي   ــانگین ه ــیس و می ــارامتري کروســکال وال ناپ
ویژگی هـاي عملکـردي نیـز در تیمارهـاي مـورد      
مطالعه از طریق آزمون دانکن مـورد مقایسـه قـرار    

  .گرفت

  نتایج
شــاخص ســطح خــاك مــورد  11در ایــن روش    

مطالعه قرار گرفتند که توضیحات و نحـوه ارتبـاط   
  .آورده شده است 1آنها با ویژگی ها در جدول 
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  شاخص ها وارتباط آنها با ویژگی ها:  1 جدول
چرخه   نفوذپذیري  پایداري  شاخص ها  

  عناصر
تعداد 
  طبقات

درصد پوشش سطح زمین با هدف ارزیابی میزان - حفاظت خاك در برابر فرسایش پاشمانی  1
  X      5  حفاظت از خاك در برابر قطرات باران

2  
محاسبه از طریق طول (درصد پوشش گیاهان چندساله  -پوشش گیاهان چندساله

هاي تاجی و یقه گیاهان بوته اي ، درختی و گراس  با هدف تعیین پوشش) ترانسکت
  چندساله

  X  X  4  

- یکساله وگیاهان علفی کمزي با هدف ارزیابی الف  شامل درصد گراس هاي - الشبرگ  الف3
  منشا و درجه تجزیه شدگی آن - مقدار ، ب

X     10  
  X  X  4    ب 3

  X    X  4  درصد پوشش قارچ، جلبک، گلسنگ، خزه در طول ترانسکت –پوشش کریپتوگام   4

شکستن سله ها با هدف ارزیابی میزان خاك ایجاد شده که میزان  - خرد شدن سله ها  5
  X      4  داراي پتانسیل فرسایش پذیري می باشند

شیار، خندق، تراست، فرسایش ورقه اي، کچل (تعیین نوع فرسایش -نوع و شدت فرسایش  6
  X      4  و شدت آن در محدوده ارزیابی) شدگی، ستون فرسایشی

  در صد الشبرگ وخاك در معرض فرسایش با هدف ارزیابی –مواد رسوب گذاري شده   7
  X  X  X  4  ماهیت ومقدار مواد انتقال یافته و رسوب گذاري شده و نشان دادن پایداري خاك

ارتفاع پستی وبلندي هاي سطح خاك با هدف ارزیابی توانایی  - پستی وبلندي سطح خاك  8
  X  X  5    انه هاجذب و نگهداشت منابع مانند آب ،خاك، ماده آلی خاکد

تعیین میزان سختی خاك از طریق فشار  -)مقاومت در برابر آشفتگی(ماهیت سطح خاك  9
  X  X    5  انگشتان ویا خودکاربا هدف ارزیابی میزان مقاومت سطح خاك در برابر فرسایش

  X  X    4  میزان دوام وپایداري خاکدانه ها در آب -آزمون پایداري خاك  10
  X    4    بافت سطح خاك با هدف تعیین میزان نفوذپذیريتعیین  -بافت خاك  11
  
  
در هر یـک از تیمارهـاي مـورد مطالعـه در تیـپ       

ــده   ــاب ش ــاهی انتخ ــر   11گی ــورد نظ ــاخص م ش
آورده  2که نتـایج آن در جـدول  .امتیازدهی گردید

مقایسات بین تیمارهاي مـورد مطالعـه   . شده است
  .آورده شده است 3مرجع نیز در جدول ومنطقه 

  شاخص هاي سطح خاك 
ــع داراي         ــه مرج ــاك منطق ــطح خ پوشــش س

بیشترین مقدار بوده و با افزایش چراي دام پوشش 
). 2جـدول (سطح خاك کاهش پیـدا نمـوده اسـت   

شــخم اراضــی باعــث کــاهش شــدید امتیــاز ایــن 
در اراضـی رهـا شـده نیـز مقـدار      . شاخص گردیـد 

در ). 2جـدول (افـزایش یافـت   پوشش سطح خـاك 
منطقه به علت پوشیده شدن سطح زمین از سنگ 

بـه  . و سنگ ریزه امتیازات این شـاخص زیـاد شـد   
جزء تیمار چراي شدید سایر مناطق اختالف معنی 

)  > 05/0P (داري بـا منطقـه مرجـع نشـان دادنـد     
بـا افـزایش شـدت چـرا میـزان درصـد       ). 3جدول(

در . نمـود  پوشش گیاهان چندسـاله کـاهش پیـدا   
ــان   ــی شــدید درصــد پوشــش گیاه ــه چرای منطق
چندساله در این تیمار بیشـترین امتیـاز را بدسـت    

در اثر عملیات شخم اراضی و حذف گیاهـان   . آورد
چندساله امتیازات این شاخص بـه شـدت کـاهش    

در اراضی رها شـده نیـز امتیـازات    ). 2جدول(یافت
ــت ــزایش یاف ــی  . اف ــه چرای ــین تیمارهــاي منطق ب

و اراضی رها شده با منطقه مرجع اختالف  متوسط
). 3جـدول ) ( < 05/0P (معنی داري مشاهده نشـد 

میــزان الشــبرگ در منطقــه مرجــع و در منطقــه  
در اثـر شـخم   ). 2جـدول (چرایی شـدید زیـاد بـود   

اراضی میزان الشبرگ به شدت کاهش یافتـه و در  
اراضی رها شده با گذشت زمـان میـزان الشـبرگ    
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تیمار چرایـی شـدید و چرایـی    جزء . افزایش یافت
متوسط سایر تیمارهـا بـا منطقـه مرجـع اخـتالف      
  معنـــــــــــــــــــــــــــــــــی داري دارد

) 05/0P < ) (در منطقه مرجـع پوشـش   ). 3جدول
ولـی در تیمارهـاي     کریپتوگام مستقر شـده اسـت  

این پوشش در سایرتیمارها مشـاهده   مورد مطالعه 
نشد و اخـتالف معنـی داري را بـا منطقـه مرجـع      

  .نشان داد
در منطقه مرجع میزان خرد شدن سـله هـاي          

خاك کم بوده و با افزایش شدت چرا میـزان خـرد   
سله هاي خـاك افـزایش یافـت و بـا انجـام       شدن 

عملیات شخم اراضی این مقدار بـه حـداکثر خـود    
منطقه مرجع فرسایش شیاري  در). 2جدول(رسید 

در حــد مــورد انتظــار بــراي رویشــگاه دیــده      
افـزایش شـدت چـرا فرسـایش      و بـا ) 2جدول(شد

ــد  ــدیدتر گردی ــیاري ش ــه . ســطحی و ش در منطق
چرایی شدید عالوه بر فرسایش هاي فوق تراست و 
. ستون هاي فرسایشی نیز در منطقه غالب گردیـد 

در اثــر عملیــات شــخم اراضــی تراســت و ســتون  
در . فرسایشی در منطقه به وفـور مشـاهده گردیـد   

سـطحی در   اراضی رها شده نیز آثاري از فرسـایش 
بـین تمـامی تیمارهـا بـا     . منطقه مالحظه گردیـد 

منطقـــه مرجـــع اخـــتالف معنـــی داري وجـــود 
ــدول) ( > 05/0P (دارد ــع  ). 3ج ــه مرج در منطق

ــرض     ــده در مع ــذاري ش ــوب گ ــواد رس ــزان م می
بـا  ). 2جـدول (فرسایش نـاچیزي مشـاهده گردیـد   

افزایش شدت چرا میزان مـواد رسـوبی در معـرض    
بیشـترین مقـدار مـواد    . فرسایش افزایش پیدا کرد

رسوبی در اثر عملیات شخم اراضی بوجود آمد کـه  
ایــن مقــدار در اراضــی رهــا شــده در اثــر تثبیــت 

به جـزء تیمـار اراضـی    . رویشگاه کاهش پیدا نمود
چرایی متوسـط سـایر تیمارهـا بـا منطقـه مرجـع       

). 3جـدول ) ( > 05/0P (اختالف معنی داري دارنـد 
طح خـاك زیـاد   در منطقه مرجع پستی وبلندي س

بوده و با افزایش شدت چرا میزان پستی و بلنـدي  
در اثـر عملیـات شـخم    . کـاهش یافـت   سطح خاك

اراضــی پســتی و بلنــدي ســطح خــاك بــه شــدت 
این پستی و بلندي ها حتی بـا  . افزایش یافته است

بـه طوریکـه اراضـی رهـا     . گذشت زمان حفظ شـد 
پسـتی و بلنــدي هـاي قابــل توجــه اي    شـده نیــز  

ه جـزء اراضـی رهـا شـده سـایر تیمارهـا       ب. داشت
  .اختالف معنی داري با منطقه مرجع نشان دادند

میزان مقاومت سطح خـاك در برابـر فرسـایش        
که رابطه مستقیمی با هـدر رفـت منـابع از سـطح     
خاك دارد در منطقه مرجع باال بوده و بـا افـزایش   
شدت چرا میزان مقاومت خاك در برابر فرسـایش  

و در اثر عملیات شـخم  )  2جدول(افزایش می یابد
ولی بـا توجـه   .اراضی نیز به شدت کاهش می یابد 

نتایج منطقه رها شـده، میـزان مقاومـت سـطح      به
بـه جـزء   . خاك به فرسایش افـزایش یافتـه اسـت   

اراضی رهـا شـده بـین     تیمار چرایی متوسط و نیز 
سایر تیمارها با منطقـه مرجـع اختالفـی مشـاهده     

آزمون پایـداري خـاك   ). 3جدول) ( < 05/0P (شد
در منطقه چرایی شدید بیشترین مقادیر را به خود 

داد و در اثر عملیـات شـخم اراضـی بـه     اختصاص 
در اراضی رهـا شـده   ). 2جدول(شدت کاهش یافت

میزان پایداري خـاك افـزایش    نیز با گذشت زمان 
به جزء تیمار چرایی متوسـط و نیـز اراضـی    . یافت

رها شده سایر تیمارها اختالف معنی دار  با منطقه 
بافت خاك در این منطقـه نیـز   . مرجع نشان دادند

ومی شنی بـوده و بـا شـخم اراضـی بافـت      عمدتاً ل
  ). 3جدول(خاك لومی رسی گردید 
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  شاخص مورد مطالعه در تیمارهاي مدیریتی منطقه رودشور11امتیازات  :  2جدول شماره 
پوشش   شاخص ها

سطح 
  خاك

پوشش 
گیاهان 
  چندساله

خردشدگی   کریپتوگام  الشبرگ
  سله ها

نوع  و 
شدت 
  فرسایش

مواد 
رسوب 
  شده

پستی 
و 

بلندي 
سطح 
  خاك

مقاومت 
سطح 

خاك به 
  فرسایش

آزمون 
پایداري 
  خاك

بافت 
  خاك

منطقه  
 رودشور

منطقه 
 97/2 10/2 03/3 3 23/3 84/3 55/2 45/1 97/1 42/2 94/4  مرجع

چراي 
 30/2 35/2 04/3 39/2 39/3 17/2  04/1 0 2 43/2 65/4  متوسط

چراي 
  2  58/2 58/3 42/2 63/2 88/1 1 0 21/2 79/2 5  شدید

اراضی 
رها 
  شده

16/4 04/2 64/1 12/0 56/1 44/3 60/2 72/2 96/2 96/1 3/3 

اراضی 
شخم 
  خورده

1 1 1  0 1 1 1 5 1 1 1  

  
                      

  منطقه مرجع رودشور  مقایسه اختالف شاخص ها در تیمارهاي مورد مطالعه با:  3 جدول شماره

  شاخص ها
PValueمقایسه  

  منطقه مرجع و
  شخم خورده

PValueمقایسه  
  منطقه مرجع و
 چراي متوسط

PValueمقایسه  
  منطقه مرجع و
 چراي شدید

PValueمقایسه  
  منطقه مرجع و
  اراضی رها شده

  0  209/0  009/0  0  پوشش سطح خاك
  375/0  305/0  1  025/0  پوشش گیاهان چندساله

  031/0  1  89/0  008/0  الشبرگ
  0  0  0  0  کریپتوگام

  034/0  004/0  001/0  120/0  خردشدگی سله ها
  004/0  0  0  0  نوع و شدت فرسایش
  04/0  002/0  304/0  0  مواد رسوب شده

  216/0  004/0  003/0  0  پستی و بلندي سطح خاك
  93/0  035/0  935/0  0  مقاومت سطح خاك به فرسایش

  566/0  087/0  438/0  009/0  آزمون پایداري خاك
  0  0  0  0  بافت خاك
  درصد می باشد  95نشانگر اختالف معنی دار در سطح 0.01باالتر  pvalueمقادیر 

  اختالف معنی داري با شاهد نشان نمی دهند 0.05و مقادیر باالتر از 
  

  ویژگی هاي عملکردي 
منطقه مرجع داراي بیشترین پایـداري بـوده و       

اختالف معنی داري با سـایر تیمارهـاي مـدیریتی    
بـا افـزایش شـدت    ). 1شکل) ( > 05/0P (نشان داد

. چرا میزان پایداري مرتع کـاهش پیـدا مـی کنـد    
اراضی رها شده، شدت چرایی متوسـط و شـدید از   

ــی داري     ــتالف معن ــدیگر اخ ــا یک ــاري ب ــر آم نظ
اراضی شخم خورده  نیـز داراي کمتـرین   . نداشتند

میزان پایداري بوده و اختالف معنی داري با سـایر  
از نظـر  ).  1شـکل )( > 05/0P (تیمارهـا نشـان داد  

نفوذپذیري اراضی شـخم خـورده داراي بیشـترین    
مقدار نفوذپذیري و اراضی رهاشده کمترین میـزان  
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از نظر چرخه مواد نیـز بـین   . نفوذپذیري را داشتند
                          ارهاي مدیریتی اخالف معنی داري وجود داردتیم

 ) 05/0P <  . ( منطقــه چرایــی شــدید بیشــترین
چرخه مواد و اراضی شخم خورده کمتـرین مقـدار   

  ). 1شکل(را داشتند
  

  
  

 ویژگی عملکردي پایداري، نفوذپذیري، چرخه عناصر در  تیمارهاي منطقه رودشور 3مقایسه :   1شکل 
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  بحث ونتیجه گیري
فعالیت هـاي مـدیریتی تـاثیر زیـادي بـر روي          

تغییـرات شـاخص هـاي    . عملکرد مرتع می گذارند
سطح خاك نشان می دهدکه در اثر عملیات شخم 
اراضی و نیز شدت چرا تخریب مرتع افـزایش مـی   

نیـز داراي نظـر   ) 2002(تانـگ وي ولودویـگ  . یابد
دامنه تغییرات شـاخص هـا در   . مشابهی می باشند

مدیریتی حاکی از کارایی باالي طبقـات  تیمارهاي 
توصیفی شاخص هـاي ایـن روش دارد کـه مویـد     

در . می باشد) 1997(یافته هاي دسویزا وهمکاران 
ــاهی از  ــب گیـ ــدید، ترکیـ ــی شـ ــه چرایـ  منطقـ

P.bulbosa    وP. harmala  تشکیل شده و توزیع
باعـث بیشـتر شـدن      P .bulbosa یکنواخت گیـاه  

در اراضـی  . امتیاز پوشش سطح زمین شـده اسـت  
شخم خورده نیز پوشـش گیـاهی در پـی عملیـات     

در اراضی رهـا  . شخم اراضی کامالً حذف شده است
ــانی نظیــر       ــدن گیاه ــتقر ش ــا مس ــز ب ــده نی ش

S.orientalis  و P. harmala ــدار ــه مق در منطق
درایـن  . پوشش سطح خـاك افـزایش یافتـه اسـت    

علت پوشیده شدن سطح زمین از سنگ  منطقه به
و سنگ ریزه امتیازات بـاالیی بـراي ایـن شـاخص      

عمـده درصـد ترکیـب منطقـه     . بدست آمده اسـت 
مرجع را در رودشور ساوه را گیاهـان چندسـاله اي   

   .Astragalus و  S.rigida  و  A.sieberiهمانند  
می دهد و  با افزایش چرا   تنوع گیاهی و  تشکیل

ش در منطقه چرایـی متوسـط کـاهش    درصد پوش
یافته و امتیاز پایین تري نسبت به منطقـه مرجـع   

در منطقـه چرایـی شـدید هـر     . بدست آمده اسـت 
چند تنوع پوشش گیاهی به شدت کاهش می یابد 

شـده   گیاهـان مرغـوب  و گیاهان مهاجم جایگزین 
 P .bulbosaاند ولی به علت پوشش یکنواخت گیاه

اله افـزایش یافتـه   درصد پوشش گیاهـان چندسـ    
ــت ــان    . اس ــی گیاه ــخم اراض ــات ش ــر عملی در اث

در اراضی رها شده نیـز  . چندساله حذف شده است
با گذشت زمان مقـدار پوشـش گیاهـان چندسـاله     

میزان الشبرگ در منطقه مرجـع   . افزایش می یابد
و در منطقه چرایی شدید به علت غالبیت گیاهـان  

م اراضی بـه  چندساله قابل توجه بوده و در اثر شخ
شدت کاهش می یابد و در عـوض در اراضـی رهـا    
شده با گذشت زمان میزان الشبرگ افزایش یافتـه  

در منطقه مرجع بـه علـت ثبـات و پایـداري     . است
خــاك و رویشــگاه و شــرایط منطقــه پوشــش     
کریپتوگام توسعه یافتـه اسـت ولـی بـا توجـه بـه       
حساس بـودن کریپتوگـام هـا نسـبت بـه شـرایط       

این پوشـش در   مارهاي مورد مطالعه محیطی در تی
ــد  ــا حــذف گردی ــابراین پوشــش . ســایر تیماره بن

کریپتوگام شـاخص بسـیار مناسـبی بـراي تعیـین      
مناطق مرجع و داراي ثبات و پایـداري بـاال   مـی    

ــد ــل. باش ــدریج و کین ــر ) 1997(ال ــز داراي نظ نی
  .مشابهی می باشد

در منطقه مرجع به علت حضور تعـداد کـم دام         
منطقه میزان خرد شدن سله هـاي خـاك کـم     در

سـله    بوده و با افزایش شدت چرا میزان خرد شدن
هـاي خــاك افـزایش مــی یابـد کــه مـورد تاکیــد     

نیـز بـوده   ) 1994(تحقیقات بلک بورن و پیرسون 
با انجام عملیات شخم اراضی این مقـدار بـه   . است

حداکثر خود رسیده و مقدار زیادي خاك لخـت در  
در اثر خرد شدن سله هاي خـاك   معرض فرسایش

در اراضی رها شده نیـز بـا گذشـت    . بوجود می آید 
زمان سله هاي سطح خاك مجـدداً تشـکیل شـده    

منطقه مرجع با توجه به ثبـات و پایـداري    در. است
رویشگاه و الگـوي جریـان آب مناسـب، فرسـایش     
شیاري در حد مورد انتظار براي رویشگاه بوده و بـا  

در اثر ایجـاد میکروتـراس هـا و    افزایش شدت چرا 
فشرده شدن خاك،  فرسـایش سـطحی و شـیاري    

در منطقـه چرایـی   . شدت بیشتري پیدا کرده است
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شدید عالوه بر فرسایش هاي فوق تراست و ستون 
ــده     ــود آم ــه بوج ــز در منطق ــی نی ــاي فرسایش ه

در اثـر عملیـات شـخم اراضـی و از بـین      ). 6(است
ایش، رفــتن مقاومــت ســطح خــاك در برابــر فرســ

تراســت و ســتون فرسایشــی بــه همــراه آثــاري از 
در . فرسایش سطحی در منطقـه بوجـود مـی آیـد    

منطقه مرجع میزان مواد رسوب گـذاري شـده در   
ــداري    ــات و پای ــت ثب ــه عل ــایش ، ب ــرض فرس مع
رویشگاه و نـاچیز بـودن فرسـایش کـم بـوده و بـا       
افزایش شدت چرا میزان مـواد رسـوبی در معـرض    

بیشـترین مقـدار   . ا مـی کنـد  فرسایش افزایش پید
مواد رسوبی در اثر عملیـات شـخم اراضـی بوجـود     
آمده که ایـن مقـدار در اراضـی رهـا شـده در اثـر       

در منطقـه  . تثبیت رویشگاه کاهش پیدا می نمایـد 
مرجع به علت حضور گیاهان چندساله و نیز سنگ 
و سنگریزه و سله هاي خاك پستی و بلندي سطح 

ش شـدت چـرا بـه علـت     خاك زیاد شده و با افزای
تخریب سطح خاك، فشرده شـدن سـطح خـاك و    
نیز کم شدن پوشش گیاهی میزان پستی و بلندي 

در اثر عملیات شـخم  . کاهش می یابد  سطح خاك
اراضــی پســتی و بلنــدي ســطح خــاك بــه شــدت 

این پستی و بلندي هـا حتـی بـا    . افزایش می یابد
گذشت زمان هم آثار آن در مرتع دیده مـی شـود   

پسـتی و بلنـدي    وریکه اراضی رها شـده نیـز   به ط
  .اي داشتند هاي قابل توجه

میزان مقاومت سطح خاك در برابر فرسایش که    
رابطه مستقیمی با هدر رفت منابع از سطح خـاك  
دارد، در منطقه مرجع بـه علـت حفـظ سـاختمان     

با افزایش تعـداد دام در  . خاك قابل توجه می باشد
ك میـزان مقاومـت   مرتع و فشرده شدن سطح خـا 

در اثـر  . خاك در برابر فرسایش افـزایش مـی یابـد   
عملیات شخم اراضی به علـت تخریـب سـاختمان    
خاك، مقاومت سطح خاك در برابـر فرسـایش بـه    

ولـی بـا توجـه بـه نتـایج      . شدت کاهش مـی یابـد  
منطقه رها شده مالحظه شـد بـا گذشـت زمـان و     
استقرار گیاهان چند ساله و نیز سله بسـتن خـاك   
میزان مقاومت سطح خاك بـه فرسـایش افـزایش    

آزمون پایداري خاك در منطقه چرایی . یافته است
  در    P .bulbosa  شدید به علت گستردگی پوشـش 

سطح زمین و افزایش میزان ماده آلی خاك میزان 
. پایداري خاك در زیر گیاهان قابل توجه می باشـد 

در اثر عملیات شخم اراضی به علت حذف پوشـش  
گیاهی و کاهش ماده آلی، میزان پایداري خاك به 

در اراضی رها شده نیز با . شدت کاهش یافته است
میزان پایـداري خـاك افـزایش مـی      گذشت زمان 

بافت خاك نیز عمدتاً سبک بوده و با  افزایش . یابد
شدت چرا و انجام عملیات شخم اراضـی بـه علـت    
کاهش سنگ وسنگریزه سطحی و نیز تخریب الیه 

اي سطحی خاك میزان رس خاك افـزایش مـی   ه
  .یابد
ویژگی هاي عملکـردي در ایـن منطقـه بازتـاب        

مناسبی از تیمارهاي مـدیریتی صـورت گرفتـه در    
منطقه بوده و به خوبی می تواننـد اثـرات فعالیـت    
هاي مـدیریتی را بیـان نماینـد کـه مشـابه نتـایج       

. مـی باشـد  ) 2002(، پایک )1383(عابدي و ارزانی
رف دیگر نکته حائز اهمیت این است کـه اثـر   از ط

هاي مدیریتی براي هر سه ویژگـی یکسـان    فعالیت
نیست به طوریکه شخم اراضی،  پایداري را کاهش 
. می دهد ولی باعث افزایش نفوذپذیري می گـردد 

منطقه مرجع رودشـور بـا وجـود داشـتن پوشـش      
گیــاهی چندســاله، الگوهــاي جریــان آب کوتــاه و 

ــه  منقطــع و نیــز م قاومــت بــاالي ســطح خــاك ب
فرسایش، بیشترین پایداري را داشته و بـا افـزایش   
شدت چرا میزان پایداري مرتع کـاهش پیـدا مـی    

در اثر عملیات شخم اراضی، پایـداري سـطح   . کند
خاك به علت تخریب ساختمان سطحی خاك، بـه  
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هـم ریختگــی الگوهــاي جریــان آب و نیــز حــذف  
نتایج . استپوشش گیاهی ، به شدت کاهش یافته 

خـاك   اراضی رها شده نیز نشان داد پایداري سطح
هربـل و  . مـی یابـد   با مستقر شدن گیاهان افزایش

نیز داراي عقیده مشابهی در ایـن  ) 1972(همکاران
ولی تـا زمـان رسـیدن بـه شـرایط       .باره می باشند

. منطقه مرجع بایستی زمان بیشتري سـپري شـود  
و نیز پستی در اثر عملیات شخم اراضی خلل وفرج 

بنـابراین میـزان   . وبلندي خاك افزایش یافته است
نفوذپذیري در این تیمار بیشـتر از سـایر تیمارهـا    

منطقه مرجع نیـز بـه علـت داشـتن پوشـش      . شد
گیاهی چند ساله و شـرایط خـاك مناسـب داراي    

با افزایش شـدت چـرا   . نفوذپذیري باالیی می باشد
یـد  میزان نفوذپذیري کـاهش یافتـه اسـت کـه مو    

اراضـی رهـا   .نتایج  صفائیان و همکاران مـی باشـد  
ــادیر    ــه علــت ســله بســتن خــاك مق ــز ب شــده نی

منطقـه مرجـع از نظـر    . نفوذپذیري کـاهش یافـت  
چرخه مواد وضعیت مناسبی داشته که در منطقـه  

در منطقـه  . چرایی متوسط مقادیر آن کاهش یافت
چرایی شدید هرچند تنوع گیاهی به شدت کاهش 

ولی پوشش یکنواخـت ایجـاد شـده    . پیدا می کند
باعـث افـزایش ویژگـی     P. bulbosaتوسـط گیـاه   

چرخه مواد نسـبت بـه منطقـه مرجـع گردیـده و      
عملیات شخم اراضی با حـذف گیاهـان از منطقـه    
باعث کاهش شـدید امتیـازات ایـن ویژگـی شـده      

 P. bulbosaنتـایج  بدسـت آمـده در گیـاه     . است
فظ ثبات و نشان دهنده نقش حیاتی این گیاه درح

پایداري منطقه چرایی شدید می باشد به طوریکـه  
در قسمت هایی که این گیـاه حـذف شـده اسـت     

  . فرسایش خاك به شدت زیاد می شود
ــادي در        ــرات زی ــدیریتی تغیی ــاي م ــت ه فعالی

شاخص هاي سطح خاك بوجود می آورند که ایـن  
. اي مختلف تفاوت مـی کنـد  تغییرات در فعالیت ه

تغییرات عملکرد مرتع در تیمارهاي مـورد بررسـی   
. نیز نشان    دهنده اثر این فعالیت هـا مـی باشـد   

افزایش نفوذپذیري در اثر عملیـات شـخم اراضـی،    
کاهش پایداري مرتع  با افزایش شدت چـرا سـایر   
  تغییـــــرات نشـــــان دهنـــــده ایـــــن آثـــــار 

شاخص هـاي  با استفاده از  LFAروش . می باشند
ســطح خــاك کــارایی بــاالیی در تجزیــه وتحلیــل 
عملکرد مرتع داشته و به آسانی و با صرف زمـان و  
هزینه کمی ویژگی هاي عملکردي مرتع را تعیـین  

شــاخص هــاي ســطح خــاك ارتبــاط . مــی نمایــد
مناسبی با ویژگی هاي مرتـع داشـته و بـه خـوبی     
توانســته انــد اثــر فعالیــت هــاي مــدیرتی را بیــان 

نیز داراي عقیده مشابهی ) 2004(تانگ وي. دنماین
کارایی این روش در مناطق . در این مورد می باشد

مورد مطالعه ضرورت بررسـی جـامع تـري دربـاره     
شاخص ها ویژگی هاي آن را نشان می دهد تـا در  
نهایت شاخص هـا و ویژگـی هـاي مناسـب بـراي      
.تعیـــین ســـالمت مرتـــع مشـــخص گـــردد    
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