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ارزيابی و مقايسه شاخص های سطح خاک در دامنه های غربی 
و شرقی مراتع لیشتر استان كهگیلويه و بويراحمد

چکیده
شــناخت عملکرد يک اكوسیستم طبیعی و آگاهی از پتانســیل آن، نیاز به آگاهی از مشخصه ها و معرف های خاكی و گیاهی دارد. 
ارزيابي ويژگي هاي مهم خاک و پوشــش گیاهي مي تواند ما را از توانايي هاي موجود مرتع آگاه نموده و تعیین وضعیت آن را میسر 
ســازد. هدف از اين مطالعه مقايسه و تعیین عملکرد شاخص های ســطح خاک در لکه های اكولوژيک موجود در دو دامنه شرقی و 
غربی مراتع لیشــتر در استان كهگیلويه و بويراحمد اســت. بدين منظور در امتداد هر يک از دامنه های غربی و شرقی با استفاده 
از 3 ترانســکت 50 متری در جهت شــیب غالب دامنه، لکه ها و مناطق بین لکه ای در 5 تکرار بررسی شد. در دامنه غربی لکه ها 
شــامل)Cousinia sp. ،Centaurea intricata  و Astragalus sieberi( و مناطق بین لکه ای )خاک لخت و ســنگريزه(، و 
دامنه شرقی لکه ها شامل)Astragalus fasciculifolius و Stachys byzantine byzantina( و میان لکه)خاک لخت( را در 
بر می گرفت. با استفاده از مدل LFA ســه ويژگی، پايداری خاک، نفوذپذيری خاک و چرخه مواد غذايی با استفاده از 11 شاخص 
ســطح خاک تعیین شد. برای بررســی تفاوت دو دامنه غربی و شرقی از آزمون t استفاده شــد. نتايج نشان داد هر سه شاخص 
پايداری، نفوذپذيری و چرخه مواد غذايی در دامنه های غربی و شــرقی اختالف معنی داری در ســطح پنج درصد)p>0.05( باهم 
دارند. با مقايســه دو دامنه مشخص شد كه نظام يافتگی دامنه غربی نســبت به دامنه شرقی باالتر بود. همچنین نتايج نشان داد 
 ،)p>0.05(شاخص های سطح خاک در لکه های اكولوژيک موجود در دامنه های مورد مطالعه اختالف معنی داری در سطح پنج درصد
 A. و در دامنه شرقی در لکه اكولوژيک Cousinia sp.  باهم دارند. ســه شاخص مورد بررســی در دامنه غربی در لکه اكولوژيک

fasciculifolius نسبت به ساير لکه های مورد بررسی بیشتر بود.

كلمات كلیدي: شاخص سطح خاک، لکه های اكولوژيک، پايداری، نفوذپذيری، چرخه مواد غذايی، مراتع لیشتر.
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Evaluation and Comparison Soil Surface Indices in the Eastern and Western Slopes in Lishter Rangelands, 
Kohgiluye and Buyerahmad Province
By: V. Karimian: Young Researchers and Elite Club, Yasuj Branch. (Corresponding Author). M. Safaei: PhD Student, 
Isfahan University of Technology. N. Nodehi: MSc. J. Teymori: MSc, Isfahan University of Technology.

Recognizing the function of a natural ecosystem and awareness aware of its potential require to knowledge of the 
characteristics and the soil and plant represents.Evaluation of important characteristic of soil and vegetation identify 
potential ability of rangeland and it is possible to determine the rangeland condition. The purpose of this study is 
Comparison and determine the function of soil surface indicators the ecological patches in both the eastern and 
western slopes, in Lishter rangelands of Kohgiluye and Buyerahmad province. In order to, in eastern and western 
slopes, 3 transects of 50 meter in the along slope, patches and inter patches in the area (5 repetitions) were established. 
Patches in western slopes including (Cousinia sp., Centaurea intricanta Boiss and Astragalus sieberi), inter patches 
including (bare soil, gravel) and also patches in eastern slopes including (Stachys byzantina C. Koch and Astragalus 
fasciculifolius Boiss) and inter patches (bare and litter). Landscape Function Analysis model were used to measure 
stability, infiltration and nutrient cycles using the 11 soil parameters. To compare, the western and eastern slopes 
the t-test was used. The results showed significance difference among stability, infiltration and nutrient cycling in 
both eastern and western slopes (p<0/05). Three indices in Cousinia sp. patches in eastern slope and Astragalus 
fasciculifolius patches in western slope compared to other patches in this study there were more. 
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مقدمه
بــراي بهره برداري پایدار و درازمــدت و قضاوت در مورد تغييرات 
 Toranjzar,( مراتــع، مطالعات ارزیابي مرتع ضرورت پيــدا مي كند
ارزیابــی ميــزان   .)2009 ,Abedi, Ahmadi and Ahmadi
ســامت و وضعيت اكوسيســتم های مرتعی در طول زمــان در برابر 
عكس العمل هــای محيطــی و مدیریتی برای بهره بــرداران این نوع 
اكوسيســتم ها  از اهميــت باالیی برخوردار اســت، زیــرا نتایج این 
ارزیابــی به اتخــاذ تصميمــات مدیریتی در جهت ارتقــاء كيفی آن 
 Pyke, Herrick, Shaver, and( اكوسيســتم منتهی خواهد شد
Pellant,2002( بنابراین شناخت خصوصيات و شاخص هاي سطح 
خاك اهميت زیادي در ارزیابي عملكرد مرتع داشــته و مي تواند نشان 
 Ludwig,( .دهنده  تاثيــر فعاليت هاي مدیریتي در منطقه باشــند
 )1997,Tongway, Freudenberger, and Hodginson
ارزیابي تغييــرات ویژگي هاي عملكردي مرتع كه برمبناي فرایندهاي 
اوليه اكوسيســتم نظير چرخه آب، چرخه عناصر و سير انرژي استوار 
 Pellant,( مي باشــد، مســتلزم صرف وقت و هزینه زیادي مي باشد
Shaver, Pyke, and Herrick, 2000(. بــا توجــه به ضرورت 
مطالعه این ویژگي ها در مرتع، از شاخص هاي اكولوژیكي براي بررسي 
آنها استفاده مي گردد. این شــاخص ها از اجزاي اكوسيستم بوده و به 
 Arzani, Abedi,( راحتي و ســریع و ارزان اندازه گيري مي شــوند

and Shahryari, 2007(. امروزه با ورود و گسترش بيشتر مفاهيم 
بوم شــناختي در حوزه علوم مدیریت منابع طبيعي، ارزیابي ســاختار 
اكوسيستم در برخي موارد جاي خود را به ارزیابي عملكرد اكوسيستم 
داده اســت. به دليل اینكــه اندازه گيري عملكــرد در عرصه، به علت 
پيچيدگي اكوسيســتم هاي مرتعي دشوار است، براي اندازه گيري آنها 
از شــاخص هاي اكولوژیك)شاخص هاي كيفي پوشش گياهي و خاك( 
استفاده مي شود. براي پایش اكوسيستم مناطق خشك و نيمه خشك 
شاخص هایي مورد توجه هستند كه كمي، سریع، قابل تكرار و حساس 
 Hindly, & Tongway ( )Whitford 2004(به تغييرات باشند
2002(. بنابراین روش هایي كه بتوانند تغييرات حاصل از فعاليت هاي 
مدیریتي را نشــان داده و در عين حال ساده، و كم هزینه باشد بسيار 
سودمند مي باشند. تاكنون روشــهاي متعددي براي ارزیابي وضعيت، 
 Pellant et( سامت و عملكرد اكوسيستم هاي مرتعي ابداع شده است
Pyke et al .2005 ,al, 2002(. یكي از این روش ها، روش تحليل 
عملكرد چشم انداز (LFA) اســت كه به مثابه ابزار پایش نيرومندي 
 ¬Hindley & Tongway  .مي تواند به مدیــران مرتع كمك كند
)2004(، روش تجزیه و تحليل عملكرد چشــم انداز )LFA( را براي 
بررســي عملكرد اكوسيســتم ارائه  نمود. این روش در رویشگاه هاي 
مختلف كاربرد دارد و در آن براي ارزیابي 3 ویژگي عملكردي شــامل 
پایداري خاك، نفوذپذیري خاك و نيز چرخه غذایی از 11 شــاخص 
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سطح خاك اســتفاده شده اســت. صحت ارزیابی شاخص های سطح 
خاك با این روش توســط محققين به اثبات رســيده اســت )2004 
 Hindly, & Tongway، Lotfi Anari, Heshmati, and
Bahremand, 2010(. ویژگي ها و شــاخص هاي ســطح خاك در 
 Tongway &(.ایــن روش در واحد نمونه لكه بررســي مي شــوند
Hindley, 2004( بسياري از چشــم اندازها به طور طبيعي داراي 
لكــه )جایي كه منابع در آن تجمع مي یابــد( و بين لكه ها )جایی كه 
منابع به شــكل آزادانه منتقل مي شوند( هســتند كه منابع را به طور 
 Ludwig, Eager,( ناهمگــن و غيریكنواخت كنتــرل مي كننــد
Williams, and Lowe, 1999(. ایــن لكه هــا شــامل پایه هاي 
منفرد یا تجمع یافته گياهي، تخته سنگ یا هر مانعي كه بتواند جلوي 
آب را بگيرد )Miller, 2005(. خصوصيات ســاختاري لكه ها شامل 
ابعاد، تعداد و متوسط طول فاصلة آنها روي زمين داراي اهميت است، 
زیرا عامل تعيين كننده اي براي سرانجام رواناب و حركت مواد رسوبي 
و آلي اســت)Ludwig et al )1997، عملكرد یك دامنه را، توانایي 
آن دامنه بــراي به دام انداختن و نگهداري آب بــاران و مواد غذایي 
توســط لكه هاي اكولوژیك مي دانند كه براي رشد گياه الزم هستند. 
)Post )2005، طي بررســي روي لكة گونه هاي علفي خوشــخوراك 
و مرغــوب در یك دورة طوالني نشــان داد كه خاك این لكه ها داراي 
گنجایش رطوبتي باالتري نســبت به خاك لخت و گونه هاي یكساله 
اســت. ویژگي هاي ســاختاري و عملكردي قطعــات گياهي مرتع در 
پي وقوع آشــفتگي ها تغيير مي كنند، در اثــر تخریب قطعات گياهي، 
عملكرد مرتع كاهش پيدا كرده و روند بياباني شــدن مرتع ســرعت 
مي یابــد )Tongway& Ludwig, 1990(. لكه هــای اكولوژیك 
با توجه بــه عوامل توپوگرافی دارای عملكرهای متفاوتی می باشــند. 
Freidel )1994(، در طــی تحقيقات خــود دریافت كه توپوگرافی 
محيط از طریق فراهم ســاختن شــرایط رطوبتی مطلوب، می تواند بر 
یكنواختی فرم رویشــی و اســتقرار قطعات اكولوژیك علف گندميان 
و یا بوته ای ها موثر باشــد. همچنين عملكرد دامنه در دو دامنه غربی 
و شــرقی تابعی از عوامل محيطی و فرم های رویشــی متفاوت است 
)Tongway & Hindley, 2004(. در نيمكره شمالي مقدار تابش 
نور خورشــيد در سمت رو به آفتاب نسبت به جهت رو به سایه بيشتر 
اســت، مقدار نور دریافت شــده در یك دامنه، برخي عوامل دیگر از 
قبيل حرارت هوا و خاك، بارندگي، و رطوبت خاك را تحت تأثير قرار 
مي دهد كه همگي در اســتقرار گياه اهميت دارند. این دالیل مي تواند 
الگوي پراكنش ناهمگن پوشش گياهي در دامنه هاي غربی و شرقی و 
همچنين قسمت هاي فوقاني و تحتاني دامنه ها را توضيح دهد. پوشش 
گياهي نيز بر ميزان فرســایش، عمــق و حاصلخيزي خاك تأثير گذار 
 Campo, .2006 ,Yimer, Ledin, and Abdelkadir(. است

.)1999 ,Alberto, Hodgoson, Ruiz, and Marti
Heshmati, Azimi and Ashouri  )2010(، ضمن ارزیابی 
ویژگی های ســاختاری لكه هــای اكولوژیك اكوسيســتم های مرتعی 
قره قير و مراوه تپه اســتان گلســتان به این نتيجه رسيدند، شاخص  
سازمان یافتگی در دامنه های غربی دو مرتع كه دارای پوشش گياهی 
متراكم تری هستند، بيشــتر از دامنه های شرقی می باشند. همچنين 
بهترین معرف اكولوژیكی دامنه های غربی مراتع قره قير را فرم رویشی 

گلسنگ - خزه و بهترین معرف اكولوژیكی در دامنه های غربی مراتع 
 Heshmati &)2009( .مراوه تپه را فرم رویشــی بوته ای دانســت
Rastgar، به ارزیابی پتانســيل رویشگاه با اســتفاده از خصوصيات 
سطحی خاك پرداختند و به این نتيجه رسيدند كه شاخص پایداری، 
نفوذپذیــری و چرخه عناصر غذایی در دامنه های شــرقی و غربی در 
دو منطقــه قره قير و مراوه تپه در قطعه اكولوژیكی بوته، فورب- خزه- 
گلسنگ تفاوت معنی داری با یكدیگر دارند. در مراوه تپه مخصوصا در 
دامنه های غربی مقدار این شــاخص در قطعه بوته بيشتر از دامنه های 
غربی قره قير و در تپه های لسی قره قير قطعه خزه-گلسنگ از اهميت 
بيشتری برخوردار بود. با توجه به شكنندگی اكوسيستم مناطق خشك 
ارزیابی خصوصيات سطح خاك در این مناطق می تواند مدیریت را در 
برنامه ریــزی صحيح یاری نماید، هچنين بــا توجه به كارایی متفاوت 
لكه های اكولوژیك در دامنه های مختلف، هدف از این مطالعه ارزیابی 
و مقایسه شاخص های سطح خاك و لكه های اكولوژیك در دامنه های 
غربی و شرقی مراتع ليشتر در استان كهگيلویه و بویراحمد با استفاده 

از روش تجزیه و تحليل عملكرد دامنه می باشد. 

مواد و روش ها

معرفي منطقه موردمطالعه
مراتع ليشــتر در فاصله  30  كيلومتري  شهرستان گچساران  در 
جنوب غربی اســتان كهگيلویه و بویراحمد، جزء مراتع قشــاقی مي 
باشد. در سيستم اطاعات جغرافيایی در 30 درجه و 23 دقيقه عرض 
شــمالی و 50 درجه و 29 دقيقه  طول شرقی واقع شده است. ارتفاع 
از سطح دریا 450 متر می باشد. اقليم منطقه بر اساس روش دومارتن 
گسترده، خشك بيابانی گرم می باشد و متوسط درجه حرارت 22/82 
درجه سيلســيوس و متوسط بارندگی ســاالنه منطقه، 370 ميلی متر 
برآورد شــده است. خاك این منطقه در طبقه ی اراضی با تپه های كم 
ارتفاع، عميق و نيمه عميق اســت و اكثرا همراه با تجمع مواد گچی و 
درختچه های پراكنده می باشــد. تيپ غالب پوشش گياهی شهرستان 
گچساران را غالبا گونه بهمن(Stipa capensis) و گونه های همراه 
 ziziphus(كنــار ،(ziziphus numolaria Burm. f( كنــارك
spina cristi(، گــون)Astragalus fasciculifolius( كوزینيا 
).Cousinia sp(، گل گنــدم)Centaurea intricata(، گون علفی 
 )Stachys byzantine( اســتاخيس   ،)Astragalus sieberi(

تشكيل می دهد.

روش تحقیق
منطقــه مورد مطالعــه به دو دامنــه غربی و شــرقی تفكيك و 
نمونه برداری در قالب طرح سيستماتيك-تصادفی، از طریق استقرار 3 
ترانسكت 50 متری در امتداد شيب غالب هر دامنه انجام شد. پس از 
اســتقرار ترانسكت ها در دامنه های غربی و شرقی مراتع ليشتر، در هر 
ترانســكت، لكه ها اكولوژیكی و ميان لكه ها تعيين و انتخاب گردید، و 
طول و عرض لكه های اكولوژیك و طول ميان لكه ها در ترانسكت ثبت 
شد. از هر یك از لكه ها و ميان لكه ها تعداد 5 تكرار تعيين و با استفاده 
از مــدل تحليل عملكرد دامنه )LFA(، 11 پارامتر ســطحی خاك؛ 
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پایداری توســط پوشش خاك، پوشش الشــبرگ، پوشش نهانزادان، 
شكستگی پوسته، نوع و شــدت فرسایش، مواد رسوبی)نهشته شده(، 
مقاومت به تخریــب، پایداری در برابر رطوبــت تعيين و نفوذپدیری 
توســط طوقه گندميان چند ساله و پوشــش علفی درختان و بوته ها، 
پوشش الشبرگ، منشا و ميزان تجزیه، ناهمواری سطح خاك، مقاومت 
به تخریب، پایداری در برابر رطوبت و بافت خاك ســنجيده شد و در 

پایان چرخه مواد غذایی توســط طوقه گندميان چند ساله و پوشش 
علفی درختان و بوته ها، پوشــش الشــبرگ، منشــا و ميزان تجزیه، 
پوشش نهانزادان و ناهمواری سطح خاك اندازه گيری گردید)شكل 2(. 
با اســتفاده از نرم افزار روش تجزیه و تحليل عملكرد دامنه، وضعيت 
سطح خاك در سه مشخصه اصلی)پایداری، نفوذپذیری و چرخه مواد 

غذایی( متمركز می شوند.

شکل1- تصوير منطقه مورد مطالعه

.)2004 ,Tongway & Hindly( )شکل 2- شاخص ها و ارتباط آن ها با شاخص های سه گانه اصلی شامل)پايداری، نفوذپذيری و چرخه مواد غذايی



78 )پژوهش وسازند گی( 

تجزیه و تحليل آماری داده ها با استفاده از نرم افزار تحليل عملكرد 
دامنه كه در محيط Excel توسط تونگ وی و لودویگ 2004 طراحی 
شــده، انجام گرفــت)Tongway & Hindly, 2004(. همچنين 
برای مقایسه ميانگين های مشخصه ســه گانه در این روش )شاخص 
پایداری، شاخص نفوذپذیری و چرخه مواد غذایی( در دو دامنه غربی 
و شرقی از آزمون t استفاده شد. به منظور مقایسه  قطعات اكولوژیكي 

مختلف، مقایسه ميانگين ها از آزمون دانكن انجام گرفت.

نتايج
تشريح دامنه

در منطقــه مورد مطالعه  در دامنه غربــی3 لكه اكولوژیك و یك 
 Cousinia sp. نوع فضای بين لكه ای شناســایی شــد. لكه ها شامل

Centaurea intricata،  و Astragalus sieberi و ميــان لكه 
)خاك لخت و ســنگریزه(، در دامنه شــرقی 2 لكه اكولوژیك شامل؛  
Astragalus fasciculifolius و Stachys byzantina و ميان 
لكه )خاك لخت(كه در بر گيرنده فضای بين لكه های متوالی اســت، 

شناسایی شدند )جدول 1(. 

مقايسه دامنه های غربی و شرقی
مقایسه ارزیابی سه مشخصه پایداری، نفوذپذیری و چرخه عناصر 
غذایی در دامنه های غربی و شــرقی در جدول 2 آورده شــده است. 
همانطور كه مشــاهده می گردد، هر سه شاخص پایداری، نفوذپذیری 
و چرخــه مواد غذایــی در دو دامنه اختاف معنــی داری باهم دارند 

)جدول2(.

جدول1- دامنه كلی عرصه مورد مطالعه 

درصد میانگین طول قطعات به متر قطعه چشم انداز

20/83 0/78 Cousinia sp. 

دامنه غربی

15/83 0/71 Centaurea intricata

12/90 0/60 Astragalus sieberi

50/44 1/10 bare soil & Gravel

100 مجموع

23/18 0/93 Astragalus fasciculifolius 

دامنه شرقی
16/14 0/67 Stachys byzantina

57/68 1/14 Bare soil 

100 مجموع

جدول2- نتايج آزمون T، برای مقايسه پارامترهای پايداری، نفوذپذيری و چرخه عناصر غذايی در دامنه های غربی و شرقی مراتع لیشتر.

P چشم انداز عنوان مشخصه

0/042* دامنه غربی و شرقی پایداری
0/000** دامنه غربی و شرقی نفوذ پذیری

0/000** دامنه غربی و شرقی چرخه مواد غذایی

نتایج ارزیابی فاكتورهای یازده گانه سطح خاك برای سه شاخص 
پایــداری، نفوذپذیری و چرخه عناصر غذایی بدون توجه به ســطح و 
تعداد هر لكه اكولوژیك نشــان می دهــد در دامنه غربی بين قطعات 
تفاوت معنی داری وجود دارد)p >0/05(، شــكل)3(. در دامنه غربی 
بيشــترین پایداری، نفوذپذیری و مواد مغذی مربوط به قطعه كوزینيا 
)Cousinia sp.( و كمترین متعلق به فضای بين لكه ای خاك لخت 

و ســنگریزه )bare soil & gravel( می باشد)جدول3(. همچنين 
در دامنه شرقی بين همه لكه ها به لحاظ سه مشخصه مذكور اختاف 
معنی داری وجود دارد)p>05/0(، شكل)3(. در دامنه شرقی بيشترین 
 A.(پایداری، نفوذپذیری و مواد مغذی مربوط به قطعه گون- بادكنكی
fasciculifolius(  و كمتریــن متعلــق فضــای بين لكه ای خاك 

لخت)bare soil( است)جدول 3(.
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قطعات اكولوژيک دامنه شرقی                                      قطعات اكولوژيک دامنه غربی

شکل3- مقايسه میانگین درصد پايداری، نفوذپذيری و چرخه عناصر غذايی در دامنه های غربی و شرقی مراتع لیشتر.
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در تجزیه و تحليل مشــخصه های سه گانه برای كل دامنه)غربی و 
شرقی( با در نظر گرفتن تعداد و سطح قطعات، نتایج نشان داد كه در 
دامنه غربی شاخص های پایداری، نفوذپذیری و چرغه عناصر غذایی به 
ترتيب 48/5، 32/7 و 28/9 درصد اســت. در دامنه شرقی مشخصات 

ســه گانه مذكور به ترتيب 39/8، 26/4 و 19/0 درصد است. مجموع 
مقادیر ســه مشــخصه مذكور در دامنه غربی بيشــتر از دامنه شرقی 

است)جدول4(.

جدول3- نتايج ارزيابی پارامترهای سطحی خاک برای هر يک از قطعات اكولوژيک بدون در نظر گرفتن تعداد و سطح آنها در دامنه های غربی و 

چرخه عناصر غذايی نفوذپذيری پايداری قطعه چشم انداز

1/9±9/56 2/0±1/49 9/0±0/63 Cousinia sp. 

دامنه غربی
5/4±2/46 2/6±4/44 1/3±0/59 Centaurea intricata

6/5±0/28 4/3±2/31 0/6±5/51 Astragalus sieberi

0/9±9/14 0/6±0/24 1/4±4/39 bare soil & Gravel

0/9±0/27 1/5±3/32 0/8±0/50 Astragalus fasciculifolius 

0/23±1/7دامنه شرقی 2/6±7/26 1/6±8/47 Stachys byzantina

0/9±2/14 1/3±6/23 0/5±0/33 Bare soil 

جدول4- نتايج ارزيابی پارامترهای سطحی خاک برای هر يک از قطعات اكولوژيک با در نظر گرفتن تعداد و سطح آنها در دامنه های غربی و شرقی لیشتر.

چرخه عناصر غذايی نفوذپذيری پايداری قطعه چشم انداز

1/0±4/4 0/7±9/4 1/0±2/8 Cousinia sp. 

دامنه غربی
1/1±6/9 0/5±3/9 0/3±3/12 Centaurea intricata

0/2±3/7 0/3±3/6 0/1±1/8 Astragalus sieberi

0/4±5/7 0/3±1/12 0/7±9/19 bare soil & Gravel

3/2±9/28 2/0±7/32 1/3±5/48 مجموع
0/2±1/7 0/4±5/8 0/2±1/13 Astragalus fasciculifolius 

دامنه شرقی
0/3±7/3 0/4±3/4 0/3±7/7 Stachys byzantina

0/5±2/8 0/7±6/13 0/3±0/19 Bare soil 
1/0±0/19 1/5±4/26 0/8±8/39 مجموع

بحث و نتیجه گیری 
شاخص پایداری، نفوذپذیری و چرخه عناصر غذایی در دامنه های 
شــرقی و غربی مراتع ليشــتر در قطعات اكولوژیكی مختلف تفاوت 
 Heshmati كه با نتایج تحقيقات ،)P>0/05( معنی داری نشان داد
Rastgar &)2009(، در منطقه مراوه تپه استان گلستان همخوانی 
دارد. در دامنه غربی شاخص سازمان یافتگی دامنه در لكه اكولوژیك 
كوزینيا بيشتر از دیگر لكه های اكولوژیك بررسی شده بود. و از طرف 
دیگر فاصله بين لكه های اكولوژیك در این منطقه كاهش یافته است. 
با توجه به نتایج بدســت آمده می توان گفت، لكه اكولوژیك شاخص 
دامنه غربی منطقه مورد بررسی كوزینيا می باشد شرایط مورفولوژی 
این گياه توانایی آنرا جهت بهبود شــاخص های خاك فراهم می كند. 
Gutierrez & Hernandez)1996(، بيان می كنند ارتباط زیادی 

بين پوشــش یقه و پراكنده و منقطع كردن الگوي جریان آب وجود 
دارد. گياه كوزینيا به دليل انشعابات زیاد و تودرتو بودن یقه جریان آب 
را در طول دامنه منحرف و كند، می كند كه باعث افزایش نفوذپذیری 
و كنتــرل عناصر مغذی خاك می گردد. همچنين در این دامنه بعلت 
مساعد بودن شرایط محيطی، قشرهاي زیستي)كریپوگام( به وفور در 
منطقه مشاهده گردید. اهميت پوشش قشرهاي زیستي)كریپتوگام( 
در تثبيت ســطح خاك توسط Belnap & Gillette، 1998 بيان 
شده است. Ludwing et al )1997(، عملكرد یك دامنه را، توانایي 
آن دامنه براي به دام انداختن و نگهداري آب باران و مواد غذایي توسط 
لكه هاي اكولوژیك مي دانند كه براي رشد گياه الزم هستند. در دامنه 
شــرقی بعلت پراكنش غير یكنواخت پوشش گياهی و حساس بودن 
آن به فرسایش از لحاظ شرایط محيطی مقادیر ویژگی های ساختاری 
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كاهش یافته است. حضور فراوان گياهان یكساله در دامنه شرقی نشان 
از شــرایط محيطی نامطلوب این دامنه و چرای زیاد در آن می باشد. 
Waters & Sallaway )1994(، با بررسی قابليت هيدرولوژیكی 
گياهان مختلف بيان كردند كــه خاك در گونه های مرغوب و دائمی 
دارای نفوذپذیری بيشــتری نســبت به خاك  لكه هــای نامرغوب و 
زیادشونده هستند كه در اثر چرای سنگين بوجود آمده اند. همچنين 
Post )2005 (، طي بررســي لكه های علفي خوشخوراك و مرغوب 
در یك دورة طوالني نشــان داد كه خاك این لكه ها داراي گنجایش 
رطوبتي باالتري نســبت به خاك لخت و گونه هاي یكساله است . در 
دامنه شــرقی شاخص ســازمان یافتگی دامنه در لكه اكولوژیك گياه 
درختچه ای گون بادكنكی بيشــتر از دیگر لكه های اكولوژیك بررسی 
شده بود. یكی از دالیل این امر را می توان فرم رویشی درختچه ای گون 
با  پوشش تاجی گسترده و خوابيده بر روی زمين و سيستم ریشه ای 
قوی و عميق آن دانســت. Khalasi & Heshmati )2013(، در 
مراتع اهواز به این نتيجه رســيد كه فرم رویشــی درختچه ای درصد 
پایداری بيشــتری را نسبت به سایر فرم های رویشی دارد كه با نتایج 
  Mcintyre, Tongway, and Lambeek-  .مــا همخوانی دارد
)2003(،  با اســتفاده از روش  LFA بر روي نقش فرم های رویشی 
به این نتيجه رسيدند كه فرم هایي از پوشش گياهي از جمله درختان 
و درختچه ای ها با داشتن ریشــه هاي عميق آب زیرزميني را كنترل 
مي كنند، چوب و الشبرگ ایجاد مي نمایند و نيز را تعدیل را مي كنند 
كه این مسئله اهميت و نقش این گياهان را در پایداري خاك منطقه 
تأیيــد مي كند. حضور گيــاه درختچه ای گــون قابليت باالیی جهت 
بهبود شرایط خاك، بعلت سيستم ریشه ای گسترده و حجم باالی تاج 
 Mcintyre  )2003( پوشش آن ایفا كرده است.كه با نتایج تحقيق
 Ward, Herrick, , مطابقــت دارد. در تكميل این نتيجــه et al
and Tugel  Bestlemeyer  )2006(، بيــان كردنــد فرم هــای 
رویشــی به دليل اختاف ساختار، دارای اثر متفاوتی بر روی پایداری 
خاك ها هستند. فرم های رویشی كه از نظر ابعاد بزرگتر هستند درصد 
 .)2006 ,.Bestlemeyer et al( پایداری خاك در آنها بيشتر است
محقين گونه های چوبی را بعلت سيستم ریشه ای گسترده تر نسبت به 
خاك لخت پوشــيده از گراس های یك ساله دارای نقش مهم تری در 
-1990,Tongway(جذب كلســيم، پتاسيم و منگنز معرفی كردند

 ،)1990(  Forman & Collingeهمچنيــن.  )&  Ludwig
نتيجه گرفتند لكه های بزرگ پوشــش گياهی طبيعی طيف وسيعی 
از نقش هــای اكولوژیكــی را ایفــا كرده و مزیت های بســياری برای 
چشــم اندازهای مرتعی دارند. با مقایســه دو دامنه مشخص شد كه 
  et al .نظام یافتگی دامنه غربی نســبت به دامنه شــرقی باالتر بود
Heshmati )2010(، ضمن ارزیابی ویژگی های ساختاری لكه های 
اكولوژیك اكوسيســتم های مرتعی قره قير و مراوه تپه استان گلستان 
به این نتيجه رسيدند، شاخص ســازمان یافتگی در دامنه های غربی 
دو مرتع كه دارای پوشــش گياهی متراكم تری هســتند، بيشــتر از 
دامنه های شــرقی می باشــند، كه با نتایج ما همخوانی دارد. به طور 
كلی معرف اكولوژیكی دامنه غربی مراتع ليشتر گونه كوزینيا و معرف 
اكولوژیكی دامنه شــرقی این منطقه گونه گون بادكنكی می باشد. با 

توجه به شــكنندگی اكوسيستم مناطق خشــك ارزیابی خصوصيات 
سطح خاك در این مناطق می تواند مدیریت را در برنامه ریزی صحيح 
یاری نماید. از آنجایی كه اكوسيســتم های خشك از نظر بوم شناختی 
انعطاف پذیر هســتند، می توان با یك مدیریت صحيح سامت مراتع 
را تضمين نمود. در نتيجه به منظور مدیریت و حفاظت از دامنه های 
مختلف نياز اســت كه عملكردهای ارگانيســم های دامنه در رابطه با 
عوامل كنترل كننده شناسایی شوند و با شناخت آن ها معرف هایی را 

جهت اصاح مراتع پيشنهاد كرد.
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