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چکیده
در LFAع با استفاده از روش هاي اکولوژیکی سالمت مرتعملیات اصالحی مختلف بر شاخصثیر أتمطالعه با هدف بررسی این 

Prosopis(مراتع چاه شیرین بهبهان انجام شد. براي این منظور سه سایت عملیات اصالحی کاشت درخت کهور juliflora(، عملیات
Eucalyptus(احداث کنتور فارو و عملیات کشت درخت اکالیپتوس camaldulensis Dehnh( اجرا شده است، 1379که در سال

بر اساس اقلیم، تیپ متري100ترانسکت 3تدر هر سایبرداري منظور نمونهبهانتخاب گردید. سه منطقه شاهد در کنار آنهاهمراه با
تعیینبراي. دشدسیستماتیک در جهت شیب منطقه مستقر -متر در یک طرح تصادفی 50با فاصله تغییرات پوشش گیاهی گیاهی و 

شاخص 11از کارگیريو بهLFAبا استفاده از روش نفوذپذیري و چرخه مواد غذاییاري،مرتع شامل پایدکارکرديهايویژگی
هاي ها و ویژگیاخصهاي مدیریتی اعمال شده شفعالیتدر اثراین مطالعه نشان داد که نتایج حاصل از .تعیین گردیدسطح خاك 

گیاهی هر قطعات و میان قطعاتدر کارکرديراي سه مشخصه که نتایج آزمون تی مستقل بطوريبهاند.تغییر یافتهعمرتکارکردي
همچنین بر اساس نتایج حاصل از آزمون تجزیه واریانس )P>05/0(داري را نشان دادمنطقه نسبت به منطقه شاهد آن تفاوت معنی

طعات مورد بررسی تفاوت (پایداري، نفوذپذیري و چرخه عناصر غذایی) در قکارکرديمقایسه سه منطقه اصالحی، براي سه مشخصه 
طور کلی نتایج حاصل از این تحقیق براي عملیات کشت درخت کهور و احداث درصد مشاهده گردید. به1در سطح يدارمعنی

که بیان کردتوان نسبت به سایت درخت اکالیپتوس شرایط بهتري را نشان داد. بنابراین میکارکرديهاي کنتورفارو از نظر مشخصه
ثیر أتهاي ساده در آشکارسازي و مطالعات عملکرد مرتع با استفاده از شاخصمرتع گردیدکارکردحی باعث بهبود عملیات اصال

. بودثر ؤمعملیات اصالحی و مدیریتی بسیار 

LFA.هاي عملکردي، داري، چاه شیرین، ویژگیعملیات اصالحی، طرح مرتعکلیدي:هايواژه

مقدمه
و عناصر تشکیل دهنده آن طبیعتعملیات مدیریتی در

یعنی خاك و پوشش گیاهی بسیار ظریف و مستلزم کمال 
که دخالتی بدون برنامه و طوريباشد، بهدقت و توجه می

تواند تمام اجزا و عناصر این سیستم ی و نامعقول میرمنطقیغ
Javadiقرار دهد (ثیر أتبزرگ را تحت  et al., 2011 .(

العه، بررسی شرایط فعلی عالوه بر دقت الزم از جهت مط
اي ترین روش اصالحی، زمان و هزینهمرتع، انتخاب مناسب
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شود نیز که براي اجراي عملیات اصالحی اختصاص داده می
حائز اهمیت است، زیرا اجراي عملیات اصالحی مستلزم 

ي زیادي است. پس در صورتی که صرف زمان و هزینه
اصولبرمنطبقونشدهدرستی لحاظهاي اصالحی بهپروژه
، نه تنها سیر نزولی مراتع نشودو اجرایی انجام فنیعلمی،

هاي صرف شده نیز به هدر شود بلکه سرمایهتشدید می
ساختار و عملکرد شیو پایبررسرود. بنابراین می

برداري و بهرهموجودتیریبه مدبردنی پبرايستمیاکوس
Yari(رسدیمامري ضروري به نظرهاپایدار از آن &

Heshmati, براي بررسی تأثیر عملیات اصالحی بر ). 2016
احیاء مرتع باید نحوه عملکرد آن مورد ارزیابی قرار گیرد و 

اکولوژیکی مورد یندهاي افربایدبراي شناخت عملکرد 
Ebrahimiتوجه قرار گیرند ( et al., مورد). در این 2014

Tangway وHindly)2004(عملکرد وتحلیلروش تجزیه
11را ارائه کردند. این روش با استفاده از )LFA(انداز چشم

، سه مشخصه عملکردي شامل پایداري شاخص سطح خاك
را غذاییو نیز چرخه عناصر خاك، نفوذپذیريخاك

هاي اصالحی و مدیریتی انجام شده خوبی اثرهاي فعالیتبه
هاي ساختاري و عملکردي در مراتع بر اساس ویژگی

Tongway(نماید ابی میارزی & Hindley, در واقع ). 2004
اساسبراغلبارزیابی آنواکوسیستمبرنظارت

درویکپارچهاقداماتکههستندعملکرديهايشاخص
کلیديعملکردازرا صرفهبهمقرونوسادهحالعین

Mayor)دهند میارائهاکوسیستم & Bautista, 2012) .
Ebrahimi) یندهاي افر) معتقدند که تعیین 2014و همکاران

پرهزینه است. به یندها افراولیه اکولوژیکی به دلیل پیچیدگی 
اکولوژیک، سه ویژگی یندهايافرهمین دلیل از میان 

، چرخه عناصر غذایی و چرخه عناصر غذایی پایداري خاك
هاي ریزيمرتع گامی مهم براي ارزیابی مدیریت و برنامه

همکارانو Mohebiدر همین راستات.آینده این اراضی اس
واي ساختارصورت مقایسهدر یک بررسی به)٢٠١۶(

،)Kochia scoparia(کوخیاگونهسهباکاريمرتععملکرد
Eurotia(اروشیاو) Poterium  sanguisorba(پوتریوم

lanata(روشازاستفادهبانوشهرکجورمراتعدر

درکوخیاوکه پوتریومکردندبیاناندازچشموتحلیلتجزیه
ساختاري نسبت به هايویژگیلحاظبهمطلوبتريوضعیت

در مطالعه ) ٢٠١۵(Heshmatiو Yariاروشیا قرار دارند.
هايویژگیوسطحیهايشاخصبرمرتعساختارتأثیر

که بیان کردندفردوس شهرستانآبادفتحمراتععملکردي
درداريمعنیومتفاوتتأثیرگیاهی دارايساختارهاي

موادچرخهونفوذپذیريپایداري،عملکرديهايویژگی
بررسیبا )2013(ن و همکاراZucca.هستندخاكغذایی

منظور بهLAtriplex nummulariaعملیات کاشت گونه
زایی بیانیندهاي افربازسازي مراتع تخریب شده و کاهش 

یري براي قطعات مربوط به چرخه غذایی، پایداري و نفوذپذ
بیان ،قطعه157اکولوژیکی و بین قطعات براي تعداد کل 

عملکرد شده ارتقاءجوان این گونه موجبمزارعکه کردند
ساختارهايشاخص)2016(و همکارانTabeni.است
درLFAرا با استفاده از روش خاكکارکرد واندازچشم

ثیرأتتحتخشکنیمهمنطقهیک در،کشاورزياراضی
ازتوجهیقابلبررسی کردند و توسعهعملیات اصالحی

توسطشدهاشغالمنطقهونوعتعداد،افزایشوبوتهالیه
شناسایی کرده و قدیمیهايمزرعهدررا گیاهیهايلکه

ونفوذپایداري،در جهت بهبودگیاهیهايلکهاز بخشی
دارمعنیرامحلیمقیاسنیز درمغذيموادعملکردهاي

این مطالعه نیز باهدف بررسی تأثیر بنابرایناعالم کردند. 
کارکردهاي اکولوژیکی عملیات اصالحی مختلف بر شاخص

.انجام شدLFAمرتع با روش 

هامواد و روش
منطقه مورد مطالعه

75منطقه مورد مطالعه مراتع چاه شیرین که در 
شرقی شهرستان بهبهان، واقع در استان کیلومتري جنوب

مختصاتهکتار، بین2300مساحتی حدودخوزستان با
تا20°30وشرقیطول59°49تا52°49جغرافیایی

). منطقه 1(شکل استگرفتهقرارشمالیعرض30°25
طرح به صورت تپه ماهوري و کوهستانی کم ارتفاع  بین 
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متر از سطح دریا و متوسط بارندگی ساالنه با 90-210
سنجی از ایستگاه سینوپتیک بهبهان بارانعات استفاده از اطال

67/24و درجه حرارت متوسط ساالنه مترمیلی95/325
برآورد گردید. این منطقه از لحاظ شرایط گراددرجه سانتی

ی دومارتن در اقلیم خشک اقلیمی با استفاده از روش اقلیم

ین ریزش جوي آن به صورت باران شود. بیشتربندي میطبقه
با مطالعه پوشش گیاهی و عملیات چنینهمباشد.می

همراه با مشاهدات عینی دو گونه گیاهی غالب ی یصحرا
PlantagoوStipa capensisترتیببه lanceolata بوده که

.دهندتیپ گیاهی مرتع را تشکیل می

نقشه موقعیت منطقه مورد مطالعه-1شکل 

روش تحقیق
ی بر روي عملیات اصالحتأثیر منظور بررسی به

هاي اکولوژیکی سالمت مرتع با استفاده از روش شاخص
، موجوديهابا توجه به نقشه)LFA(انداز عملکرد چشم

هکتار 2300برابر با مساحتی طرح انجام شدهیزماننهیشیپ
اصالحعملیاتآنهادرکههایییی سایتصحرادیبازدو

فارو، شامل ذخیره نزوالت آسمانی با احداث کنتور مرتع
) و درخت Prosopis julifloraدرخت کهور (کاشت 

Eucalyptus camaldulensis(اکالیپتوس  Dehnh(که در
انتخاببردارينمونهمنظوربهاست،انجام شده1379سال

عملیاتفاقد(شاهدسایتیکسایت،هرکنارگردید. در
هرمجاورتبرعالوهگرفته شد.نظردرنیز) مرتعاصالح

مانندفاکتورهاازبعضیجزبهآن،شاهدتیمارباتسای
ومحیطیشرایطهاي شاهدسایتدردامحضور

هاي در سایت.بودمشابهآنهاتوپوگرافیخصوصیات
شود.عملیات اصالحی همچنان از حضور دام ممانعت می
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سیستماتیک و - تصادفیطرحبرداري به صورتنمونه
3ین منظور در هر سایت ترانسکت خطی انجام شد. براي ا

متر در جهت شیب 50متري با فاصله 100ترانسکت 
ها با توجه به اینکه تعداد ترانسکتعمومی منطقه مستقر شد.

ب وتحلیل باشند، انتخانظر آماري قابل تجزیهازهاداده
گردید. اندازه ترانسکت با در نظر گرفتن اقلیم منطقه (اقلیم 

رات پوشش و سطح تاج به تیپ گیاهی، تغییخشک)، 
پوشش و جهت آن نیز با در نظر گرفتن گرادیان محیطی 

Yari((توپوگرافی) بر روي خصوصیات پوشش انتخاب شد 

& Heshmati, الزم به ذکر است که در مناطق با ).2014
اقلیم خشک به دلیل پوشش کم و پراکنده معموال طول 

برداري و هنمونشانس گیرند تا ترانسکت را زیاد در نظر می
در مناطق . طور یکنواخت ایجاد شودمطالعه پوشش به

مرطوب به دلیل بارندگی بیشتر و پوشش گیاهی متراکم طول 
گیرند. ت به مناطق خشک کمتر در نظر میبترانسکت را نس

لکه که شامل پوشش گیاهی5در طول هر ترانسکت،
سایت داراي عملیات هر در و(پوشش علفی و درختی)

فاصله بین دو ،میان لکه5ه و ی و تیمار شاهد آن بوداصالح
که شامل خاك لخت است، به صورت تصادفی لکه گیاهی

اکولوژیک و نیز هايلکهانتخاب شد. سپس طول و عرض 
در روش در هر ترانسکت ثبت شد. هالکهطول میان 

گی منظور تعیین ویژبهانداز، وتحلیل عملکرد چشمتجزیه
هاي حفاظت خاك، مقدار شاخصاز پایداري خاك 

ها، نوع و شدت الشبرگ، پوشش کریپتوکام، خرد شدن سله
فرسایش، مواد رسوبگذاري شده، ماهیت سطح خاك و 

ویژگی گیريازهدبراي انشد. استفادهپایداري آزمون 
هاي پوشش گیاهان چندساله، شاخصاز نفوذپذیري خاك

مواد شدگی الشبرگ، بافت خاك،و درجه تجزیهمنشأ 
ماهیتذاري شده، پستی و بلندي، سطح خاك،گرسوب

استفادهپایداري، نوع و شدت فرسایش آزمونخاك،سطح
هایی شاخصازچرخه عناصر غذایی گیريبراي اندازهشد. 

شدگیتجزیهدرجهومنشأچندساله،گیاهانپوششمانند 

کریپتوکام و خاك، پوششسطحبلندي،وپستیالشبرگ،
. سپس )1(جدول گردیداستفاده گذاري شده وبمواد رس

هاي ها با جمع جبري امتیازات شاخصهریک از ویژگی
Ebrahimiهمانگونه کهصورت درصدمربوطه محاسبه و به

براي مقایسه .بیان گردید) گزارش دادند،2014و همکاران (
در هر دو منطقه تیمار اصالحی و کارکرديهاي شاخص

مقایسه وبررسیبراي.شداستفاده Tون تیمار شاهد از آزم
هادادهکلیه،کارکرديهاي از نظر شاخصعملیاتانواع
وگرفتقرارANOVAطرفهیکواریانستجزیهمورد
و همکاران Moghiminejadمانند هامیانگینمقایسهبراي

عملیاتکلیه.شداستفادهدانکنآزموناز)2015(
16نسخه SPSSافزارنرمازستفادهاباهاوتحلیل دادهتجزیه

.انجام شد

نتایج
با توجه به نتایج این مطالعه مشاهده گردید که میزان سه 
شاخص کارکردي مرتع (پایداري خاك، نفوذپذیري و چرخه 

، 6/24هاي اکولوژیکی برابر با عناصر غذایی) در سطح لکه
براي مرتع عملیات اصالحی با کاشت درخت 2/10و 4/16
دست آمد. در رابطه با مرتع شاهد عملیات اصالحی هور بهک

کاشت درخت کهور، این مقادیر براي سه شاخص کارکردي 
ترتیب پایداري خاك، نفوذپذیري و چرخه عناصر غذایی به

30اي که این مقادیر تفاوت دست آمد، به گونهبه4و 12، 17
درصدي براي 26درصدي را براي شاخص پایداري، تفاوت 

درصدي را براي شاخص 60نفوذپذیري و همچنین تفاوت 
چرخه عناصر غذایی براي مرتع عملیات اصالحی با کاشت 
درخت کهور نسبت به منطقه شاهد نشان داد. در رابطه با مرتع 
عملیات اصالحی با کنتورفارو براي اصالح پوشش گیاهی 
مقدار سه شاخص عملکردي پایداري خاك، نفوذپذیري و 

ترتیب هاي اکولوژیکی بهصر غذایی در سطح لکهچرخه عنا
دست آمد.به7و 7/21، 2/21
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)Tongway & Hindley,2004ها و ارتباط آنها با پارامترهاي کارکردي مرتع (شاخص-1جدول

نفوذپذیريپایداريهاشاخصردیف
چرخه عناصر

غذایی
امتیازات

1
درصد پوشش -باراندرصد پوشش سطح خاك مانع از اثر تخریبی قطرات

x6سطح زمین باهدف ارزیابی میزان حفاظت خاك در برار قطرات باران

2
درصد -پوشش سطحی مانع از اثر تخریبی خاك توسط جریان سطحی

ي، ابوتهپوشش گیاهان چندساله باهدف تعیین پوشش تاجی و یقه گیاهان 
هاي چند سالهدرختی و گراس

xx6

3

زي باهدف هاي یکساله و گیاهان علفی کمصد گراسشامل در-الشبرگ
ارزیابی

مقدار-الف
x10

xx4شدگیو درجه تجزیهأمنشب 

4
درصد پوشش قارچ، جلبک، گلسنگ و خزه در طول -پوشش کریپتوگام

xx4ترانسکت

5
ها باهدف ارزیابی میزان خاك ایجاد میزان شکستن سلهو هاخرد شدن سله

x4.باشندیمپذیري فرسایشقابلیتداراي شده که 

X4تعیین نوع فرسایش و شدت آن در محدوده ارزیابی-نوع و شدت فرسایش6

7
درصد الشبرگ و خاك در معرض فرسایش -ي شدهگذاررسوبموارد 

باهدف ارزیابی ماهیت و مقدار مواد انتقال یافته و رسوبگذاري شده و نشان 
دادن پایداري خاك

xxx4

8
باهدف ارزیابی توانایی جذب و نگهداشت -هاي سطح خاكپستی و بلندي

xx5هاماده آلی خاکدانهومنابع مانند آب، خاك

9
تعیین میزان سختی خاك از طریق فشار انگشتان و یا -ماهیت سطح خاك

xx5خودکار باهدف ارزیابی میزان مقاومت سطح خاك در برار فرسایش

xx4ها در آبمیزان دوام و پایداري خاکدانه- آزمون پایداري خاك10
x4تعیین بافت سطح خاك باهدف تعیین میزان نفوذپذیري-بافت خاك11

سه شاخص کارکردي همچنین براي منطقه شاهد آن
ترتیب پایداري خاك، نفوذپذیري و چرخه عناصر غذایی به

اي که براي این مرتع گونهدست آمد، به به4و 06/12، 17
درصد، 19نسبت به منطقه شاهد براي پایداري خاك تفاوت 

اصر ندرصد و براي چرخه ع40براي نفوذپذیري تفاوت 

درصدي نسبت به منطقه شاهد محاسبه 48غذایی تفاوت 
در نهایت براي مرتع با کاشت درخت اکالیپتوس سه گردید. 

وذپذیري و چرخه پایداري خاك، نف(شاخص کارکردي مرتع 
، 6/14هاي اکولوژیکی برابر با در سطح لکه)عناصر غذایی

شاهد نیز هدست آمد، به همین ترتیب براي منطقبه1/7و 9
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اي که این مقادیر تفاوت به گونهدست آمد.به4و 12، 17
درصد و شاخص چرخه 33درصدي، نفوذپذیري با 16

قه شاهد نشان درصد نسبت به منط43با راعناصر غذایی
براي هر سه عملیات 2طور کلی با توجه به جدول بهدادند.

اصالحی مرتع در رابطه با سه شاخص کارکردي پایداري 
هاي خاك، نفوذپذیري و چرخه عناصر غذایی در سطح لکه

5ح طدار در ساکولوژیکی نسبت به منطقه شاهد تفاوت معنی
).P>05/0(درصد مشاهده گردید 

اکولوژیکیهايلکهد در هاي عملیات اصالحی و شاهسایتکارکرديهاي براي شاخصtنتایج آزمون -2جدول
چرخه غذایینفوذپذیريپایداريناحیه سنجشمنطقه

6/24±7/0قطعاتکهور aa51/0±4/16a94/0±2/10
17±6/0قطعاتشاهد bb7/0±12b0/0±4
2/21±1/4قطعاتفارو aa2,2±3/21a79/0±7/7
b65/0±17b0,7±06/12b0/0±4قطعاتشاهد

a4/3±6/14a5/3±9a61/0±1/7قظعاتاکالیپتوس
b56/0±17b7/0±12b0/0±4قطعاتشاهد

هاي کارکردي پایداري خاك، در رابطه با شاخص
هاي نفوذپذیري و چرخه عناصر غذایی در سطح میان لکه

که مرتع با یج چنین نشان دادااکولوژیکی (خاك لخت) نت
، 16پایداري خاك میانگین کاشت درخت کهور شاخص 

دست به9/5و چرخه عناصر غذایی 3/10براي نفوذپذیري 
سه میانگینمقدار،آمد. همچنین براي منطقه شاهد آن

شاخص کارکردي پایداري خاك، نفوذپذیري و چرخه 
اي مشاهده گردید، به گونه3و 6، 8ترتیب عناصر غذایی به

ها در مرتع با عملیات اصالحی میانگین شاخصمقادیرکه 
درصدي براي پایداري خاك، 50تفاوت کاشت درخت کهور

درصدي 49درصدي براي نفوذپذیري و تفاوت 40تفاوت 
را نسبت به منطقه شاهد نشان براي چرخه عناصر غذایی 

فارو شاخص همچنین در مرتع با عملیات اصالحیداد. 
و چرخه عناصر 10ص نفوذپذیري ، شاخ2/17پایداري
مقدار دست آمد. براي منطقه شاهد آن نیز به9/6غذایی 

یري و سه شاخص کارکردي پایداري خاك، نفوذپذمیانگین 
دست آمد. براي به3و 6، 8ترتیب چرخه عناصر غذایی به

درصد 53این مرتع نیز مقادیر میانگین شاخص پایداري 

درصد 40نفوذپذیري شاخصکه طوريداشت؛ بهتفاوت
درصد تفاوت 56تفاوت و شاخص چرخه عناصر غذایی 

نشان داد. در رابطه با مرتع با عملیات نسبت به منطقه شاهد 
اصالحی درخت اکالیپتوس نیز میانگین سه شاخص 

پایداري خاك، نفوذپذیري و چرخه عناصر (کارکردي مرتع 
ي سایت دست آمد. برابه5/6و 8، 1/16ترتیب به)غذایی

و6، نفوذپذیري 8شاهد آن نیز میانگین شاخص پایداري 
دست آمد. تفاوت میانگین مرتع با به3چرخه عناصر غذایی 

عملیات اصالحی با کاشت درخت اکالیپتوس براي شاخص 
درصد 25درصد، براي نفوذپذیري خاك 50پایداري خاك 

قه طدرصد نسبت به من53و شاخص چرخه عناصر غذایی 
)، نتایج 3همچنین با توجه به جدول (محاسبه گردید. شاهد 

هاي داري را براي میانگین شاخصاین مطالعه تفاوت معنی
گانه پایداري خاك، نفوذپذیري و چرخه عناصر غذایی سه

اي (خاك لخت) در مرتع داراي عملیات در فضاي بین لکه
، عملیات کنتورفارو و عملیات اصالحی کاشت درخت کهور

خت اکالیپتوس نسبت به مناطق شاهد نشان دادکاشت در
)05/0<P(.
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دهاي عملیات اصالحی و شاهدر سایتلکههاي عملکردي در میان براي شاخصtنتایج آزمون-3جدول

هاي عملیات اصالحی ي سایتکارکردهاي مقایسه مشخصه
عاتین قطو بقطعات در 

هاي کارکردي مرتع در مقایسه مشخصهدر رابطه با 
هاي با عملیات اصالحی نتایج نشان داد که میزان سایت

میانگین پایداري خاك، نفوذپذیري و چرخه عناصر غذایی
هاي اکولوژیکی براي سایت با عملیات در ناحیه سنجش لکه

10و 4/16، 6/24ترتیببهاصالحی کاشت درخت کهور
مرتع با عملیات اصالحی کنتورفارو میزان براي نین همچبود؛ 

، 2/21میانگین سه شاخص کارکردي پایداري خاك 
دست به7/7و چرخه عناصر غذایی 6/13نفوذپذیري خاك 

آمد. همچنین براي مرتع با عملیات اصالحی با کاشت 
درخت اکالیپتوس میزان میانگین سه شاخص کارکردي 

و میانگین چرخه 9ي خاك ، نفوذپذیر3/15پایداري خاك 
در این راستا سایت درخت دست آمد. به1/7عناصر غذایی 

بیشترین و سایت درخت اکالیپتوس 6/24با میانگین کهور
همچنینکمترین میانگین پایداري را دارد. 3/15با میانگین

شاخص نفوذپذیري در سه سایت عملیات اصالحی در براي 
تفاوت درصد 1در سطح قطعات و میان قطعات اکولوژیک 

اکولوژیک هر سه سایت هايبا لکهدر رابطه دار شد.معنی
عملیات اصالحی سایت درخت کهور، سایت عملیات فارو و 

بندي آزمون دانکن سایت درخت اکالیپتوس با توجه به گروه
که بیشترین طوريدر سه گروه مختلف قرار گرفتند. به

سایت درخت کهور و مربوط به4/16میانگین نفوذپذیري 
سایت درخت اکالیپتوس براي 9کمترین میانگین نفوذپذیري 

شاخص چرخه عناصر غذایی در . در رابطه بادست آمدبه
تفاوت اکولوژیک هر سه سایت عملیات اصالحی هايلکه

سایت درخت کهور، که طوريبه؛داري مشاهده شدمعنی
الیپتوس با توجه به سایت عملیات فارو و سایت درخت اک

بندي آزمون دانکن در سه گروه مختلف قرار گرفتند. به گروه
10صورتی که بیشترین میانگین چرخه عناصر غذایی 

مربوط به سایت درخت کهور و کمترین میانگین چرخه 
دست ایت درخت اکالیپتوس بهبراي س1/7عناصر غذایی 

).4آمد (جدول 
سه میانگینکه میزاننتایج این مطالعه نشان داد 

، نفوذپذیري16پایداري خاك(شاخص کارکردي مرتع 
در سطح سنجش میان )9/5و چرخه عناصر غذایی 12/10
براي مرتع با کاشت درخت کهور هاي اکولوژیکی لکه
دست آمد. به همین ترتیب براي مرتع با عملیات فارو به

و چرخه عناصر10، نفوذپذیري خاك 2/17پایداري خاك 
دست آمد. در نهایت براي مرتع با کاشت به9/6غذایی 

درخت اکالیپتوس میانگین سه شاخص کارکردي پایداري 
و چرخه عناصر غذایی 6/8، نفوذپذیري خاك 1/16خاك 

ها (خاك در رابطه با فاصله بین لکهالبته دست آمد. به5/6
هاي لکهمیان داري بین پایداري خاك در ) تفاوت معنیلخت
سایت اصالحی مشاهده نشد. در رابطه با نفوذپذیري سه 
اکولوژیک (خاك لخت) نیز سایت درخت هايلکهمیان

بندي آزمون دانکن در کهور و سایت فارو با توجه به گروه
یک گروه قرار گرفتند. در این راستا بیشترین میانگین 

چرخه غذایینفوذپذیريپایداريناحیه سنجشمنطقه
16±3/0میان لکهکهور a74/0±13/10 a6/1±9/5 a

8±0/0میان لکهشاهد b92/0±6 b0/0±3 b

2/17±1/2میان لکهفارو a8/1±10 a97/0±9/6 a

8±0/0میان لکهشاهد b92/0±6 b0/0±3 b

1/16±4/1میان لکهاکالیپتوس a98/0±8 a14/1±5/6 a

8±0/0میان لکهشاهد b92/0±6 b0/0±3 b
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6/8به سایت درخت کهور و کمترین میانگین با 12/10
در رابطه با درخت اکالیپتوس تعلق دارد. مقدار به سایت

چرخه عناصر غذایی در میان قطعات اکولوژیک (خاك 
با توجه به نتایج داري مشاهده نشد.خت) تفاوت معنیل

) مشاهده گردید که تفاوت 4تجزیه واریانس در جدول (
میانگین شاخص پایداري در قطعات اکولوژیک مورد بررسی 

دار درصد معنی1در سطح صالحیدر سه سایت عملیات ا
).4شد (جدول 

میان لکهو لکهدرهاي عملیات اصالحیهاي عملکردي سایتمشخصهمقایسه -4جدول 
اکالیپتوسکنتورفارودرخت کهورمیانگین بین گروهیناحیه سنجششاخص عملکردي

6/336/24**لکهپایداري a2/21 b3/15 c

n.s002/116a2/17میان لکه a1/16 a

8/2124/16**لکهنفوذپذیري a6/13 b9c

55/612/10**میان لکه a10a6/8 b

2/4610a7/7**لکهچرخه غذایی b1/7 b

n.s25/29/5میان لکه a9/6 a5/6 a

درصد1دار در سطح تفاوت معنی:**
n.s :دارعدم تفاوت معنی

بحث 
منظور کشور، بهفقیر و خیلی فقیر با توجه به وضعیت مراتع 

شرایط مراتع عملیات اصالحی طبیعی (قرق) و مصنوعی بهبود 
در قالب کاري، عملیات مکانیکی و بیومکانیکی)(مرتع
شوند. در مرتع مورد نظر نیز داري اجرا میهاي مرتعطرح

عملیات کاشت دو گونه درختی کهور و اکالیپتوس و همچنین 
هاي این منطقه و سایتده است. انتخاب عملیات فارو انجام ش

شاهد در کنار آنها امکان مقایسه و ارزیابی این اقدامات بر 
هاي عملکردي در قطعات و میان قطعات مرتع را فراهم ویژگی

هاي مقایسه میانگین شاخص. با توجه به نتایجکندمی
عملکردي بین منطقه عملیات اصالحی و منطقه شاهد، احداث 

همچنین وخاكسطحیخصوصیاتدرتغییرکنتورفارو باعث
ه با توجه به نتایج کطوريبهشده،مرتععملکرديهايویژگی

هاي عملکردي پایداري، نفوذپذیري و چرخه میانگین شاخص
عناصر غذایی در سطح سنجش قطعات و میان قطعات در 
منطقه فارو نسبت به منطقه شاهد افزایش یافت. این نتیجه با 

اث بیان اینکه احدبا)2011(کاران و همYariنتایج تحقیق 
ها گردیده مطابقت دارد. هاللی آبگیر باعث افزایش شاخص

با )2016(و همکاران Arab Sabrbizhanمطالعههمچنین
دادنشانشاهدبا منطقهکنتورفارووآبگیرمنطقه هاللیمقایسه

قطعاتدرمرتعسالمتهايشاخصها،سایتایندرکه
بیشتريمقادیرداراي میانگیناصالحیلیاتعماکولوژیکی

بنابراین علت افزایش .بودندشاهداکولوژیکیقطعاتبهنسبت
سیستم به توان هاي عملکردي مورد بررسی را میشاخص

جوي و پشته فارو، افزایش آبگیري فارو و نفوذپذیري بیشتر 
در رابطه با پستی و بلندي ایجاد شده، افزایش پوشش گیاهی و 

که خود این امر باعث نسبت داد لید و تجزیه بیشتر الشبرگ تو
بهبود شرایط سطحی خاك، جلوگیري از فرسایش و در نتیجه 

که افزایش نفوذپذیري طوري. بهشده استافزایش نفوذپذیري 
افزایش قالبدرآلیموادوگیاهیپوششافزایشبهخاك را

تغذیهبراي یعاملعنوانبهودهندنسبت میگیاهیهايالشه
سطحیجریاناتتمرکزازپیشگیريوآب زیرزمینیهايسفره

عناصر چرخهشده است، همچنینمطرحسیالبوقوعو
خاك عنوان شده کهبهآلیموادبرگشتمیزانغذایی نمایانگر

Mohebi(است اکوسیستم پایداريوسالمتدرمهمیمعیار et

al., ا دو گونه درختی کهور و کاري بدر رابطه با مرتع.)2014



...رسی تأثیر عملیات اصالحی مختلفبر462

شاهد مرتعاکالیپتوس نیز در قطعات و میان قطعات نسبت به 
گیاهان اعم هاي عملکردي افزایش مشاهده شد. براي شاخص

از بوته یا یک گیاه علفی تا یک درخت بزرگ در زیر تاج خود 
آورند که در محیطی با آب و هواي میکروکلیما به وجود می

تر از بیرون تاج است و در پایداري دلزمستان و تابستان معت
,Sabeti(هستندمؤثر خاك و جلوگیري از فرسایش  1975:

Arzani et al., بنابراین در اینجا نیز درخت کهور و . )2007
اکالیپتوس به دلیل داشتن تاج پوشش بزرگ، تولید الشبرگ 
زیاد، جلوگیري از برخورد مستقیم قطرات باران به سطح خاك 

اشکوب علفی در زیر تاج خود و امکان فعالیت و ایجاد
هاي خاك باعث پایداري خاك، جلوگیري از میکروارگانیسم

آلی فرسایش و همچنین تجزیه الشبرگ و امکان بازگشت ماده
در همین راستاشوند. به خاك و بهبود چرخه عناصر غذایی می

Zuccaبا بررسی اثر عملیات ترمیم و ) 2013(همکارانو
بر LAtriplex nummulariaویژه کاشت گونهگردانی بهباز

با بیان اینکه انداز در مراکش،عملکرد خاك و سیماي چشم
LFAاندازچشمعملکردمقایسهبرايکمیابزارياستقادر

درویژهبهگونهاینورودکهنتیجه گرفتندگذارد،باختیاردر
شدهعملکردايارتقموجبکشت شده،تازگیبهکههاییسایت
)٢٠١۵(Alamzadeh Gorjiهمچنین این نتیجه با نتایج .است

بر تأثیر به دلیل Amygdalus scopariaهبا بیان اینکه درختچ(
روي فاکتورهاي نفوذپذیري، پایداري خاك و چرخه عناصر 

با توجه به نتایج مقایسه میانگین مطابقت دارد.)غذایی
بههاي شاهد،سایتاتقطعمیانهاي عملکردي در شاخص

خاك و نیز شدنفشردهلگدکوبی ودر نتیجه چراي دام و دلیل
کم بودن مقدار ماده آلی خاك پایداري پایینی مشاهده گردید، 

نبود سنگ و سنگریزه در سطح خاك منطقه شاهد سوییاز 
قابلیت خاك لخت و افزایش باعث افزایش مقدار 

چرخه عناصر غذایی نیز تبع آنپذیري شده است که بهفرسایش
که در طوريبهبا نبود پوشش و الشبرگ مناسب کاهش یافت.

هر سه سایت و شاهد آن سه مشخصه عملکردي در دو گروه 
نیز با بیان اینکه ) 2009(و همکاران Toranjzarقرار گرفتند. 

قطعات اکولوژیکی در عرصه طبیعت باعث افزایش عملکرد 
عات در منطقه شاهد به دلیل و در میان قطشوندمیمرتع 

، فشرده شدن خاك و کم بودن مواد آلی پایداري خاك لگدکوبی
قابلیت در نتیجهکاهش یافته،چرخه عناصر غذایی و 

این موضوعکه نحويبه؛ یابدافزایش میخاكپذیريفرسایش
با توجه به نتایج تجزیه واریانس .نداهقرار دادتأکید را مورد 

هاي مشاهده شد که شاخص،لیات اصالحیبراي سه سایت عم
عملکردي مورد بررسی پایداري، نفوذپذیري و چرخه عناصر 

درصد داراي 5غذایی در سطح سنجش قطعات در سطح 
کارکرد مؤید این مطلب رو ؛ ازایندار هستندتفاوت معنی

هاي عملکردي مرتع متفاوت عملیات مختلف بر روي شاخص
تر، کهور به علت تاج پوشش گستردهطعهباشد. بنابراین در قمی

تر به سطح زمین، میزان الشبرگ بیشتر و تر و نزدیکمتراکم
همچنین در منطقه فارو نیز به علت قرارگیري است، ریزتر

مؤثر امکان رشد بیشتر افزایش رطوبتعمود بر جهت شیب 
هاي خاك را ممکن یکروارگانیسمپوشش گیاهی، فعالیت م

به درخت اکالیپتوس در بهبود نسبت کند، بنابراین می
درخت زیراهاي اکولوژیکی سالمت مرتع مؤثر بودند. شاخص

تنها با اي نداشته ووشش متراکم و گستردهتاج پاکالیپتوس 
منطقه و جلوگیري از شکنتوجه به ارتفاع بلند آن در باد

که الشبرگ این باشد. عالوه بر اینمیترفرساش خاك مؤثر
منطقه فارو و همچنین هاي علفی در گونهدرخت نسبت به 

تر و برتر و درشتر بوده و زمان طوالنیکهور زالشبرگ گونه
ه آن در نتیجه مؤثر تري را براي تجزیشرایط محیطی مطلوب

بنابراین طلبد، هاي عملکردي مرتع میبودن بر شاخص
دورتري الشبرگ آن به دلیل ارتفاع بلند و وزش باد در فاصله

هاي عملکردي گیرد که چندان بر شاخصخت قرار میاز در
طور کلی نظر بهو در سطح قطعات اکولوژیک مؤثر نیستمرتع

به تشخیص کاربردي بودن این گونه در استان خوزستان به 
گونه کههمان.مطالعه و بررسی فاکتورهاي بیشتري نیاز است

Toranjzar طعهبه این نتیجه رسیدند که ق)2009(و همکاران
تريپایینمقادیرگسترده دارايتاجسطحباوجوددرخت تاغ

امر را شکل ایندلیل. بودداغقرهوقطعات آتریپلکسبهنسبت
به این . دانندزمین میسطحبهنسبتتاغگیاهارتفاعوتاج

خاكسطحپوشش مناسبعدماثردرتاغقطعهصورت که در
گیاهزیردرشدهریختهبقایاي گیاهیپوشش،تاجتوسط
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درخاكهاي سطحشاخصنتیجهدرگردید،باد پراکندهتوسط
بنابراین به دلیل عدم پوشش سطح .کردپیداکاهشقطعهاین

فعالیت کاهشوآفتابنورخاك توسط تاج پوشش، با برخود
نیز کاهشآنمیزان پایداريخاكسطحدرهامیکروارگانیسم

نیز بیان )2014(و همکاران Mohebiبه عالوه مطالعه .یابدمی
کاري با گونه کوخیا به دلیل توان رشد و رقابتی که مرتعکنندمی

هاي تري از نظر ویژگیباالي این گونه، در شرایط مطلوب
) Poterium  sanguisorbaپوتریوم (عملکردي مرتع نسبت به 

طور کلی نتایج این بهقرار دارد. )Eurotia lanata(اروشیاو
طالعه نشان داد که سایت درخت کهور و کنتورفارو نسبت به م

هاي سایت درخت اکالیپتوس در شرایط بهتري از نظر ویژگی
عملکردي قرار دارند. 
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Abstract
The present study was carried out to investigate the effects of various improvement practices

on ecological indicators of rangeland health using LFA method in Behbahan Chahshirin
rangelands. To this end, three improvement sites including mesquite (Prosopis juliflora) tree
planting, construction of contour furrow, and eucalyptus (Eucalyptus camaldulensis Dehnh) tree
planting, implemented in 2000, were selected along with three control areas. For sampling in
each site and based on climate, vegetation type, and vegetation changes, three transects of 100
m length and a distance of 50 m were established in a random-systematic manner in the
direction of the slope of the region. Three functional characteristics of rangeland including
stability, permeability, and food cycle were determined using LFA method and 11 soil surface
indices. The results of this study showed that the indicators and functional characteristics of
rangeland were changed due to the applied management practices. The independent t-test results
showed a significant difference between three functional attributes within the patches and inter-
patches of each region compared to the control area (P <0/05). In addition, based on the results
of variance analysis compared to the three improvement regions, the three functional attributes
(stability, permeability, and nutrient cycle) were significantly different at 1% level. In general,
the results of this study showed better conditions for Mesquite tree planting and contour furrow
construction in terms of functional characteristics compared to the Eucalyptus tree site. Thus, it
can be stated that improvement practices resulted in improved rangeland health.

Keywords: Improvement practices, rangeland plan, Chahshirin, functional features, LFA.


