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چکیده
میسر راآنوضعیتتعیینوکردهآگاهمرتعبالقوههايتواناییازراماتواندمیگیاهیپوششومهم خاكهايویژگیارزیابی

رویشی شکلهاي گیاهی، هاي سطح خاك به طور مستقیم بر پوشش گیاهی اثر دارند، از طرفی فاکتورهایی مانند گونهمشخصه. سازد
هاي این تحقیق با هدف بررسی اثر گیاهان چوبی بر ویژگیرو،از این. دهدقرار میثیر أتاي خاك را تحت هو تراکم پوشش مشخصه

ویژگی سطح 11. در مراتع سرچشمه خشاب انجام شده است)SSCC(بندي خاك سطحی مرتع سطح خاك با استفاده از روش طبقه
) کنارك+کنار(و مخلوطی از درخت و درختچه ) کنارك و گون(اي هو درختچ) کنار(رویشی درختی شکلهاي گیاهی با خاك در لکه

سپس فاکتورهاي . گیري شدمتري در پنج تکرار اندازه70در امتداد سه ترانسکت ) الشبرگ+خاك لخت(هاي گیاهیو فضاي بین لکه
نتایج نشان . بندي گردیدگیري شده در قالب سه مشخصه پایداري، نفوذپذیري و چرخه عناصر غذایی براي هر لکه گیاهی طبقهاندازه
) کنار و کنارك(ي مورد بررسی دارد که لکه مخلوط درخت و درختچه هاداري در بین لکهمشخصه پایداري تفاوت معنیکه داد 

و مخلوط درخت ) کنارك(درختچه شکلداري را بین شاخص نفوذپذیري تفاوت معنی.دهندپایداري سطح خاك را بیشتر افزایش می
. ر غذایی بیشتري را نشان دادشاخص چرخه عناص) کنار و کنارك(خاك داراي پوشش مخلوط. نشان نداد) کنار و کنارك(و درختچه 

کنترل بیولوژیک در مراتع برايهاي گیاهی در انتخاب گونه) کنار و کنارك(پایداري زیاد خاك در لکه مخلوط درخت و درختچه البته 
. تواند مورد استفاده قرار گیردقشالقی جنوب کشور می

.ري، نفوذپذیري، چرخه عناصر مغذيمرتع، کنترل بیولوژیک، کنار و کنارك، پایدا: هاي کلیديواژه

مقدمه
. ترین منبع هر مرتع، خاك آن استاز مهمترین و اساسی

استانسانهاي زیستیفعالیتاستقراربسترمهمترینخاك
خاك،.نداردوجودآنجانشینی برايهیچحاضرحالدرکه

است،تولیدبستردیگرعبارتبهوگیاهانرشدبستر
نیزکشاورزيخاك،تخریبدر اثریانبوددرکهطوريبه

که دهدمیشناسی نشان تاریخ علم خاك.شودمینابود
تعدادي از خصوصیات سطح خاك همبستگی باالیی با 

,Rezaei(ظرفیت باروري و پایداري خاك دارد 2007( ،
کاهشرویشگاهبالقوهتوانرفت خاك،هدرباکهطوريبه

,SRM).(شودمیمحدودگیاهان رشدویافته انواع1995
فرسایش اغلب بر اثر نفوذپذیري کم خاك و عدم استحکام 
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يهاشاخصوخصوصیاتشناختبنابراین.باشدمیآن 
وداشتهمرتععملکردارزیابیدرزیادياهمیتخاكسطح

باشدمنطقهدرمدیریتیفعالیتهايثیر أتگویايتواندمی
)Ludwig et al., يهاویژگیتغییراتارزیابی).1997

ماننداکوسیستماولیهبرمبناي فرایندهايکهمرتععملکردي
،باشدمیاستوارانرژيسیرعناصر وچرخهآب،چرخه

Pellant(باشدمیهزینه زیاديووقتصرفمستلزم et al.,

ازمرتع،درهاویژگیاینمطالعهضرورتبهتوجهبا).2005
گرددمیاستفادهآنهابررسیبراياکولوژیکیي هاشاخص

سریعوراحتیبهوبودهاکوسیستماجزايازهاشاخصاین.
Arzani(شوندمیگیرياندازهارزان و et al., اهمیت). 2006

شدهبیانمختلفیمحققانتوسطخاكسطحيهاشاخص
بایقهپوششزیادارتباطبهتوانمیکهطوريبهاست،

,Gutierrez(آبجریانالگويکردنمنقطعوپراکنده

گیاهیپوششتاجاندازه، اهمیت)Hernandezو1996
و Schlesingerخاكمنابعتوزیعازشاخصیعنوانبه

تغییراتدرگیاهیترکیبزیاداهمیت،)1990(همکاران
خاك، فرسایش)1997(و همکارانConninکربن 

Davenportخاك نفوذپذیريظرفیت، )1998(و همکاران
Reidتوانبالختخاكزیادارتباط،)1999(همکارانو
(وSmithفرسایشبالقوه Wischmeier1962(اهمیت و

خاك سطحتثبیتدر)کریپتوگام(قشرهاي زیستیپوشش
(Belnap & Gillette, Deدکراشاره(1998 Soyza .و

يهاویژگیارزیابیبرايمناسبشاخص)1997(همکاران
مناطقدرآنمقادیرکهدندانمیشاخصیرامرتععملکردي

تاکندمیکمکمعیارکند، اینتغییرمرجعویافتهتخریب
تیمارهاتغییراساسبرمطالعهمنطقهدرهاشاخصکارایی

سطح خاك به طور مستقیم بر هايمشخصه. تعیین شود
از طرفی فاکتورهایی مانند . مرتع اثر دارندهايویژگی

رویشی و تراکم پوشش، این شکلگیاهی، هايگونه
گیاهان اعم از یک . دهدمیقرار ثیر أتها را تحت مشخصه

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

تر از محیط خارج است و در تابستان معتدلکه در زمستان و 

پایداري خاك و جلوگیري از فرسایش نقش زیادي دارد
)Sabeti, 1975 .(Bestlemeyerهمکاران و)بیان )2006

رویشی مختلف به دلیل اختالف در هايکه شکلکردند 
. ساختار، داراي اثر متفاوتی بر روي پایداري خاك هستند

ر ابعاد بزرگتر هستند درصد رویشی که از نظشکلهاي
WatersوSallaway. پایداري خاك در آنها بیشتر است

سی قابلیت هیدرولوژیکی گیاهان مختلف ربا بر،)1994(
مرغوب و دائمی داراي هايگونهبیان کردند که خاك در 

نامرغوب و زیاد يهالکهنفوذپذیري بیشتري نسبت به خاك 
هايگونه، )1997(و همکارانLudwig. شونده هستند

تر نسبت به خاك گستردهايریشهچوبی را بعلت سیستم 
ي یکساله داراي نقش مهمتري در هاگراسلخت پوشیده از 

مهمتریناز.جذب کلسیم، پتاسیم و منگنز معرفی کردند
نگهداريوبه حفظتوانمیدرختانزیستی محیطخدمات

کرداشارهتشدید فرسایشورخدادازجلوگیريوخاك
)Ghorbani & Hosseni, اقلیمیهمنطقیکدر). 2005

کهاستتنگاتنگقدريبهدرختانوارتباط خاكمعین،
کردبررسیدیگريتأثیربدونرایکیتواننمی

)Montgomery, 2007( .
Liدر منطقه تنجر چین به بررسی ،)2007(و همکاران

مقابله با رواناب و غذایی و در توزیع مواد هاايبوتهاثر 
بین آنها و خاك که نشان داد آنان نتایج . رسایش پرداختندف

داريمعنیلخت در کنترل مواد غذایی و نفوذپذیري تفاوت 
در منطقه ) Briggs)2008و Bulterfield. وجود دارد

گیاهی در ارتباط هايویژگیدشت سنران آمریکا به مطالعه 
که نشان داد آنان با عناصر غذایی خاك پرداختند، نتایج 

گیاهان چوبی و الشبرگ برخی از آنها، حاصلخیزي و 
. را افزایش داد) نیتروژن و فسفر(خاك سطوح مواد آلی 

Ghodsiدر بررسی اثر گیاهان با )2011(و همکاران ،
سطح خاك درهايویژگیرویشی مختلف بر هايشکل

ها نسبت به ايبوتهکهپارك ملی گلستان بیان کردند
رویشی علفی گندمی و علفی پایداري سطح خاك هايشکل

، به )2008(و همکارانJafari. دهدمیرا بیشتر افزایش 
بررسی کیفیت الشبرگ و خاك پاي بوته از نظر مقدار کربن،
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فسفر و پتاسیم در رویشگاه سه گونه مرتعی نیتروژن،
Artemisia aucheri ،Artemisia sieberiو

.Acantholimon spبوته که نشان داد آنان نتایج . پرداختند
Artemisia sieberi،سرعت از لحاظ کیفیت الشبرگ

Khalasi.باشدمیپذیري و اثرات آن بر خاك بهترین تجزیه

مختلف با استفاده يهالکهبه بررسی ) Heshmati)2013و
در مبارزه با فرسایش بادي در مراتع اهواز LFAاز روش 

داراي هالکهدر بین سایر هادرختچهکه به این نتیجه رسیدند
.عملکردي باالتري در شاخص پایداري بودندهايویژگی

Arzaniبه بررسی تغییرات ، )2007(و همکاران
مرتع در عملکردييهاویژگیو سظح خاك يهاشاخص

نتایج ،پرداختندطالقانمنطقهدرمرتع اثر شدت چرا و شخم 
نشان داد که شخم مرتع در طالقان باعث کاهش مقادیر آنان 

Ghelichnia.استعملکردي مرتع شده هايویژگی

ونفوذپذیريپایداري،شاملویژگی عملکردي) 2005(
رویشگاه دودرLFAروشازاستفادهرا باعناصرچرخه
نتایج.دکرتعیینگلستانملیپاركدرواقعزاربوتهوعلفزار

ازکمتربحرانیمنطقهدرویژگی3مقادیرکهدادنشاناو 
مرتعتخریبدهندهنشانکهباشدمیمناطقسایر

، به این نتیجه رسیدند که )2010(و همکاران. Lotfiباشدمی
ها ها و میزان نفوذپذیري باالي آنهبا توجه به غالب بودن بوت

اي بهترین بوتههايگونهي مرتعی خشک، هاماکوسیستدر 
عنوان الگوهاي گزینه براي تجدید این مناطق به

آوري و انتقال کمتر منابع اکوهیدرولوژیک هستند که در جمع
طورکلیهب. اي دارندبه خارج از اکوسیستم نقش برجسته

هاي مدیریتی صحیح در مناطق خشک، الزمه اعمال سیستم
دهنده متقابل بین عوامل تشکیلثیر أتشناخت روابط و 

,Baruch(باشدمیاکوسیستم و پوشش گیاهی  2005(.
با تشخیص میزان عملکرد اکوسیستم مرتعی که نحويبه

اطالعات به هنگام را براي مدیریت بهینه فراهم نمود توانمی
بالقوه آن کمک قابلیتبرداري از که در نحوه اداره و بهره

,Dale & Beyler(کند می 2001(.TongwayوHindley

را(LFA)اندازچشمعملکردوتحلیلتجزیهروش،)2004(

در روشاین.نددکرارائهاکوسیستمعملکردبررسیبراي
3ارزیابیبرايآنو درداردکاربردمختلفهايرویشگاه

تحملدرخاكتوانایی(پایداريشاملعملکرديویژگی
وقوعازبعدآنپذیريمیزان بازگشتوزافرسایشعوامل

میاندرآبنگهداشتمیزان(نفوذپذیري،)آشفتگی
میزان(عناصرچرخهنیزو)دسترسی گیاهبرايهاخاکدانه
خاكسطحشاخص11از)به خاكآلید موابرگشت
. استشدهاستفاده

ارزیابی نقش گیاهان چوبی بر ،مطالعههدف از این
و سطح خاك در مراتع جنوب استان کهگیلویهيهاشاخص

بندي خاك سطحی مرتع بویراحمد با استفاده از روش طبقه
).SSCC(باشدمی

هاروشمواد و
معرفی منطقه موردمطالعه

شهرستان خشاباین بررسی در مراتع سرچشمه 
غربی استان کهگیلویه و بویراحمد،واقع در جنوبگچساران 

ثانیه و 43دقیقه و 23درجه و 30در عرض جغرافیایی 
ثانیه انجام شده 25دقیقه و 29درجه و 50طول جغرافیایی 

اقلیم منطقه بر .استمتر 461ارتفاع از سطح دریا . است
باشد و اساس روش دومارتن گسترده، خشک بیابانی گرم می

درجه سیلسیوس و متوسط 82/22متوسط درجه حرارت 
. متر برآورد شده استمیلی370بارندگی ساالنه منطقه، 

منطقه گچساران بر روي سازند گچساران، میشان، آغاجاري 
از لحاظ . و لهبري در دوره پلیوسین قرار گرفته است

با ) سیلتی متمایل به شنی(شناسی، داراي بافت متوسطخاك
هاي تپهخاك این منطقه در طبقه. باشدتجمع مواد آهکی می

همراه با تجمع بیشتر عمیق است و کم ارتفاع، عمیق و نیمه
تیپ غالب .باشدي پراکنده میهادرختچهمواد گچی با 

Stipa(گونه بهمناغلبپوشش گیاهی منطقه را  capensis(
Shafieeدهدمیتشکیل  et al., 2011)(.
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در شهرستان گچساران، استان کهگیلویه و بویراحمدمنطقه مورد مطالعه-1شکل

مرتع مورد مطالعهتصویر -2شکل

روش تحقیق
تصـادفی،  - در قالب طرح سیستماتیکهادادهبرداشت 

متـري در جهـت شـیب    70ترانسکت 3از طریق استقرار 
ـ  .غالب منطقه انجام شد در هـا ترانسـکت قرار تبعـد از اس

شـکل  گیـاهی چـوبی بـر اسـاس     يهـا لکهانواع ،عرصه

و یـا ترکیبـی از آنهـا   ) درختچه، درخت(رویشی موجود
+ خـاك لخـت  (ايلکـه و فضاي بـین  ) درخت- درختچه(

در امتداد هر ترانسکت طول نقاط . شناسایی شد) الشبرگ
گیاهی و عرض آنهـا و نیـز طـول    يهالکهبرخورد انواع 

سپس از هر . ثبت گردیدهالکهرگ بین الشب+خاك لخت
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در طـول  تکرار به صورت تصادفی5رویشی تعداد شکل 
شکل(شاخص ارزیابی سطح خاك11ترانسکت تعیین و 

Tongway(در آنها طبق دستورالعمل امتیازدهی شدند) 2

& Hindley, ــرم ). 2004 ــتفاده از ن ــا اس ــزار روش ب اف
وضعیت سطح خاك در ، اندازچشموتحلیل عملکرد تجزیه

پایداري، نفوذپذیري و چرخـه مـواد   (سه مشخصه اصلی
کننـده  ایـن سـه مشخصـه تعیـین    . شودمتمرکز می) غذایی

در صورتی که با . رویشی استشکل شرایط خاك در هر 
به این مسئله توجه شود، تفـاوت موجـود   تري جزئیدید 

يهـا شاخصگردد تا رویشی سبب میشکلهاي بین انواع 
بـا  بنابراین . ها یکسان نباشدسطح خاك، براي انواع گونه

مقایسه سه شاخص نفوذپذیري، پایداري و شاخص چرخه 
در هریـک از  هاشاخصبه تفاوت توانمیعناصر غذایی 

.بردرویشی پیهاي شکلانواع 

)پایداري، نفوذپذیري و چرخه مواد غذایی(گانه اصلی سهيهاشاخصو ارتباط آنها با هاشاخص-3شکل 
).,2004Tongway & Hindleyازاقتباس (

افزار ضمیمه از نرميگیربا بهرههادادهتحلیل وتجزیه
Exellانداز در محیط عملکرد چشموتحلیل روش تجزیه

انجام شدتوسط تونگوي و لودویگ طراحی شده،
)Tongway & Hindley, منظور مقایسه قطعات به).2004

مقایسه براي SPSSافزار اکولوژیکی مختلف با استفاده از نرم
.ها از آزمون دانکن استفاده شدمیانگین

نتایج 
لکه اکولوژیک و یک نوع 4در منطقه مورد مطالعه 

شامل کناركهالکه. شناسایی شدايلکهفضاي بین 

)(ziziphus numolaria Burm. f. ، کنار)ziziphus spina

cristi(،گون)Astragalus fasciculifolius(و مخلوط
که ) الشبرگ و خاك لخت(و میان لکه )کنار و کنارك(

هاي متوالی است، شناسایی شدنددربرگیرنده فضاي بین لکه
). 1جدول (

مورد هاي نتایج تجزیه واریانس نشان داد که بین لکه
اي و رویشی درختی و درختچهشکلمطالعه در قالب دو 

اي از نظر سه شاخص مخلوط آنها و فضاي بین لکه
پایداري، نفوذپذیري و چرخه عناصر غذایی تفاوت معنی 

). 2جدول (درصد وجود دارد 1داري در سطح 
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کلی عرصه مورد مطالعهاندازچشم-1جدول
ايها و فضلی بین لکهلکهها به مترمیانگین طول لکهدرصد

کنار90/1471/1
کنارك96/1106/2
لکه مخلوط65/2483/2
گون39/727/1
خاك لخت و الشبرگ07/4149/1

جمع کل100

سطح خاك در منطقه مورد مطالعهيهاشاخصنتایج تجزیه واریانس -2جدول
داريمعنی F میانگین مربعات درجه آزادي مجموع مربعات منابع تغییرات شاخص

0/000 **329/880 326/880 4 1319/580 بین گروه پایداري
1/000 10 000/10 درون گروه

14 1329/520 مجموع
0/000 **108/108 110/343 4 441/371 بین گروه نفوذپذیري

1/021 10 10/207 درون گروه
14 451/557 مجموع

0/000 **278/907 284/671 4 1138/683 بین گروه عناصر مغذي
1/021 4 10/207 درون گروه

14 1148/889 مجموع

گانـه سـطح خـاك بـراي     یـازده نتایج ارزیابی عوامل 
شاخص پایداري بدون توجه به سـطح و تعـداد هـر لکـه     

مـورد مطالعـه   يهـا لکـه بین که دهدمیاکولوژیک نشان 
نتایج مقایسـه  ). >05/0P(وجود داردداريمعنیتفاوت 

میانگین با استفاده از آزمون دانکن براي شاخص پایداري 
يهـا لکـه نشان داد که بیشترین میزان پایـداري در بـین   

بـوده  ) کنار و کنارك(بررسی شده مربوط به لکه مخلوط
هاي مـورد  همچنین کمترین میزان پایداري بین لکه. است

)3جدول(الشبرگ بود+مطالعه مربوط به لکه خاك لخت
).4شکل(و 

گانه سطح خاك براي شاخص یازدهنتایج ارزیابی عوامل 
اکولوژیک نفوذپذیري بدون توجه به سطح و تعداد هر لکه

هاي کنار، گون، خاك لخت و بین لکهکهدهدنشان می
ولی لکه ). >05/0P(داري وجود دارد الشبرگ تفاوت معنی

داري باهم و کنار تفاوت معنی) کنار و کنارك(مخلوط 
نتایج مقایسه میانگین نشان داد که بیشترین میزان .ندارند

لکه مخلوط هاي بررسی شده مربوط به پایداري در بین لکه
همچنین کمترین میزان . اي کنار بوده استو لکه درختچه

هاي مورد مطالعه مربوط به لکه خاك پایداري بین لکه
).5شکل()3جدول(الشبرگ بود +لخت

براساس نتایج بدست آمده لکه اکولوژیک مخلوط 
داراي بیشترین شاخص ) کنار و کنارك(درخت و درختچه 

ترتیب کنارك، کنار، گون و آن بهو پس ازبوده مواد مغذي 
).6شکل(الشبرگ قرار دارد +خاك لخت
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نتایج ارزیابی پارامترهاي سطحی خاك براي هریک از قطعات اکولوژیک بدون در نظر گرفتن تعداد و سطح آنها در منطقه مورد مطالعه- 3جدول
اشتباه معیارچرخه عناصر غذاییاشتباه معیارينفوذپذیراشتباه معیارپایداريلکه
2/520/29/354/14/334/2کنار

3/630/13/424/28/413/2کنارك
4/690/05/437/10/463/2لکه مخلوط

4/547/03/325/13/299/0گون
2/424/11/294/18/216/0خاك لخت و الشبرگ

اندازچشمايلکهبینو ايلکهتغییرات میانگین شاخص پایداري سطح خاك در بین مناطق -4شکل

اندازچشمايلکهبینو ايلکهتغییرات میانگین شاخص نفوذپذیري سطح خاك در بین مناطق -5شکل
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اندازچشمايلکهبینو ايلکهتغییرات میانگین شاخص چرخه مواد مغذي سطح خاك در بین مناطق -6شکل

نظر گرفتن تعداد و سطح آنها در منطقه مورد مطالعهنتایج ارزیابی پارامترهاي سطحی خاك براي هریک از قطعات اکولوژیک با در-4جدول
اشتباه معیارچرخه عناصر غذاییاشتباه معیارنفوذپذیرياشتباه معیارپایداريلکه
8/73/04/52/00/54/0کنار

6/71/01/53/00/53/0کنارك
1/170/07/104/03/116/0لکه مخلوط

0/41/04/21/02/21/0گون
3/176/00/126/00/92/0خاك لخت و الشبرگ

8/531/16/356/15/326/1مجموع

براي گانه سطح خاك هاي سهوتحلیل مشخصهدر تجزیه
انداز با در نظر گرفتن تعداد و سطح قطعات، نتایج کل چشم
هاي پایداري، نفوذپذیري و چرخه شاخصکهنشان داد

. درصد است5/32و 6/35، 8/53ترتیب عناصر غذایی به
هاي پایداري و نفوذپذیري در لکه خاك لخت و شاخص

در لکه مخلوط از چرخه عناصر غذاییالشبرگ و شاخص 
).4جدول(ها برخوردارند التري نسبت به سایر لکهاهمیت با

بحث
در این مطالعه سه شاخص پایداري، نفوذپذیري و چرخه 

تحلیلبا روشگیاهی مختلف يهالکهدر عناصر مغذي 
دست نتایج به.شدگیرياندازه(LFA)اندازعملکرد چشم

يهالکهسطح خاك براي هايویژگیآمده مربوط به مقایسه 

رویشی متفاوت نشان داد که لکه شکلهايگیاهی مختلف با 
مخلوط درخت و درختچه بیشترین درصد پایداري را نسبت 

شکلتوانمیراامریکی از دالیل این. به سایرین دارد
برو خوابیدهگستردهتاجیبا پوششهاايدرختچهرویشی 

. دانستعمیق درختانوقويايریشهسیستموزمینروي
Heshmati وKhalasi	)2013 (ر مراتع اهواز به این نتیجه د

درصد پایداري بیشتري ايدرختچهرویشی شکل کهندرسید
این با نتایج رویشی دارد که هايشکلرا نسبت به سایر 

و همکارانMcintyreنتایج تحقیقات .داردهمخوانی تحقیق 
گیاهیپوششازهاییشکلکهدهدمینشان ) 2003(

هاي عمیقریشهداشتنباهاايدرختچهو درختانازجمله
نیزایجاد والشبرگوچوبکنند،میکنترلزیرزمینی راآب

و نقشاهمیتمسئلهاینکهکنندمیتعدیلبادي رافرسایش
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. کندمیتأییدمنطقهخاكپایداريدررااین گیاهان
Bestelmeyerباهالکهکه کردندبیان) 2006(و همکاران

دارايساختار،دراختالفبه دلیلمختلف رویشیشکلهاي
رویشیشکلهاي.هستندخاكپایداريويربرمتفاوتیاثر

آنهادرخاكپایداريدرصدهستندتربزرگابعادنظرکه از
بهمربوطآمدهدستبهنتایجکه طوريبه.استبیشتر

اینرویشیمختلفشکلهايبرايخاكسطحهايویژگی
که دهدمیتحقیق نشان این نتایج .کندمیییدأتراموضوع

شرایط مناسبی شعاع گیاه کنارك از الخاك تحتخصوصیات
قسمتدرزیادتراکمرسدبنظر میرو از اینبرخوردار است، 

دروخاكحفاظتحداکثرباعثکنارك گیاه ساقهوپایه
و) Arzani)2004و Abedi.استشدهآنپایدارينتیجه

Jafariدست یافتندمشابهینتایجبه)2008(همکاران و
،نشان داد با در نظر گرفتن تعداد و سطح قطعاتآنان نتایج .

وپایداريداراي) الشبرگ+لختخاك(ايلکهبینفضاي
قشروزیادپوشش. بوده استنسبتاً خوبینفوذپذیري

رامسئلهاینخاكرويهوموسوالشبرگازضخیمی
خاك غذاییعناصرچرخهمیزاندرتفاوت.کندمیتوجیه

)1997(و همکارانLudwigنتایجباکهشدمشاهده
علت بهراچوبیهايگونهمذکورن امحقق.خوانی داردهم

خاك(يهالکهمیانبهنسبتترگستردهايریشهسیستم
درمهمترينقشدارايیکسالهيهاگراساز پوشیده)لخت

رفتنبیناز.کردندمنگنز معرفیوپتاسیمکلسیم،جذب
و هدررفتفرسایشسببدرختانویژهبهگیاهی،پوشش

مهمتریناینکه ازازگذشتهخاكفرسایش.شودمیخاك
مناسبکاربريو تعیینتوانارزیابیدرمحدودکنندهعوامل
شود،مینیزآبرفتن منابعبینازسبببلکه است،خاك
خاكدرنفوذوذخیرهمجالی برايآبخاك،نابوديبازیرا
,Barbier & Bishop(یابدنمی 1995( .

در گیاهانتاجزیرخاكغذاییعناصرمقادیردرتفاوت
به دالیل ذیل توانمین امحققرا طبق نتایج تحقیق این 

وسطحیهايتوسط ریشهغذاییعناصرجذب-1:دانست
موجوداتگیاه یاتوسطغذاییعناصرتثبیت-2، عمقی

بزرگتوسط جاندارانغذاییعناصرافزایش-3،همزیست

غیرهاستراحت ووسازيالنهبرايگیاهانازکهخاك
وخاروخاشاكشدنانباشتهوتوقف-4وکنندمیاستفاده
تنه درختانوهابوتهپايدربادوزشاثردرخاكذرات

)Oulyaei et al., خاكوریشهمیانفاصلحد). 2011
ايتعریف نشدهمرزاغلب دارايوبودهايپیچیدهمحیط
خصوصیاتخاك،به داخلهاریشهازشدهآزادمواد.است

از برخیرشدتحریکموجبودادهتغییرراآن
,Gregory(گرددمیریزموجودات بینروابط).2006

عواملی مهمترینازیکیمحیطیو تغییراتگیاهیپوشش
پایدار،برداريبراي بهرهصحیحریزيبرنامهدرکهاست

قراراستفادهموردتواندمیمرتعقابلیتارزیابیوحفاظت
درنیزاکوسیستمعملکردشاخص وضعیتالبته .گیرد

استبرخوردارباالییبسیاراهمیتازمدیریت مراتع
)Abedi, 2004&Arzani .(طبیعیآشفتگیهايکلیطوربه

گیاهیهجامعابقاءوتقویتوتوسعهذاتیخصوصیاتاز
,Swinnen)باشدمیمراتع رونداستالزمرواز این. (2008

مراتعخاكسطحيهاشاخصعملکردکیفیوکمیتغییرات
یاوطبیعیآشفتگیبا عواملمواجههدرآنهاواکنشو

گیردقرارکنکاشوتوجهموردايپایهصورتبهمدیریتی
درايمنطقهملّی وابعاددرهااندازچشممقایسهوپایش.

باقیاسقابلواستفادهقابلاطالعاتبهمنجرکهصورتی
بهراباشد، مدیراندیگرزماندرمنطقههمانیادیگرمناطق

يهااکوسیستمبهترمدیریتودركبهشایستهايگونه
,Tongway & Hindly(سازدمیرهنمونمرتعیخشک

نامتعادليهااکوسیستمخشکمناطقهمچنین).2003
هايحالتبیندرمنظموتدریجبهآنهاکهمعنیبدین،هستند

والگوهااگرچه،کنندمیتغییرمداممتفاوتاکولوژیکی
بینیپیشدرجهولیداردوجودتغییراتایندرهاییچرخه

نظرازخشکيهااکوسیستمکهآنجاییاز.استپایینآنها
,Heshmati & Squires(پذیر هستندانعطافشناختیبوم

واکوسیستمسالمتصحیحمدیریتیکباتوانمی،)2011
و حفاظتمدیریتمنظوربهنتیجهدر.کردتضمینرامرتع
عملکردهايکهاستنیازخشکهاياندازچشم

محدودکننده عواملبارابطهدراندازچشمهايارگانیسم
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شناساییبا)Hindly)2003وTongway.شناسایی شوند
بنابراین .کردپیشنهادمراتعاصالحبرايراهاییمعرفآنها

کنار (درختچهپایداري زیاد خاك در لکه مخلوط درخت و 
کنترل بیولوژیک برايگیاهی هايگونهدر انتخاب ) و کنارك

مورد استفاده قرار دتوانمیدر مراتع قشالقی جنوب کشور 
. گیرد
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Abstract
Evaluation of important characteristics of soil and vegetation can inform us of the potentials

of rangelands and determine the range condition. Soil surface characteristics directly affect
vegetation. On the other hand, factors such as plant species, vegetative form and density affect
soil characteristics. Therefore, this study was aimed to evaluate the effects of woody plants on
soil characteristics using rangelands soil classification method (SSCC) in Khashab rangelands.
Eleven soil  surface indices within the plant patches of Ziziphus spina cristi and Ziziphus
nummularia and Astragalus fasciculifolius as well as a mixture of trees and shrubs (Ziziphus
spina cristi + Ziziphus nummularia) and interpatches (bare soil + litter) were measured along
three transects  of 70 m in five replicates. Then the factors measured in terms of three indices of
stability, infiltration and nutrient cycling for each patch were classified. The results showed
significant differences for stability index among the study patches, so that Ziziphus spina cristi
+ Ziziphus nummularia could improve soil stability. Infiltration index did not show significant
difference between Ziziphus nummularia and a mixture patch (Ziziphus spina cristi + Ziziphus
nummularia). More soil stability in the mixed patch of trees and shrubs (Ziziphus spina cristi +
Ziziphus nummularia) could be promising for biological control in south winter rangelands of
the country.

Keywords: Range, biological control, Ziziphus spina cristi and Ziziphus nummularia, stability,
infiltration, nutrient cycling.


