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 ده يچك

ند ي از آستانه سالمت مرتع عبور نماچنانچه د وشون  ميرييدچار تغها  ي وقوع آشفتگيباشند و در پ  مياي پويستميمراتع اكوس
 ن مطالعه يا در . قضاوت نموديتيريمدهاي  تير فعاليتوان درباره تاث  مي مرتعسالمتهاي  يژگين وييبا تع. گردند  ميبيدچار تخر

 17از )مت موجودات زندهسال، توابع هيدرولوژيك، پايداري خاك و رويشگاه(مرتعي هاي  اكوسيستم با هدف تعيين سه ويژگي
 در مناطق يش باديفرسا، قخند، خاك لخت، يشي ستون فرساتراس و، الگوي جريان آب، رشامل شيا، شاخص اكولوژيك

، تركيب گياهي، تخريب هدررفت سطحي خاك و، پايداري خاك به فرسايش، جابجايي الشبرگ، يرسوب گذار برداشت و
 گياهان مهاجم و، النهاتوليد س، مقدار الشبرگ، مير گياهان مرگ و،  گياهان درعملكردي –گروههاي ساختاري ، فشردگي خاك

اين  يريبه كار گاين مقاله ن هدف يمهمتر. دي گردجراا  مرحله6 در روشني ا.شد استفاده  چندسالهاهاني گي توليد مثليتوانا
  طالقاناورازانپوشش گياهي در منطقه  با انجام مطالعات خاكشناسي ون يباشد بنابرا  ميمه خشكين وخشكدو منطقه در  مفهوم

 فرمهاي .ديمزار رها شده انتخاب گرديد  شخم خورده وياراضمار ي ت2 ويي شدت چرا3 شامل يتيري مدماري ت5، و زرند ساوه
 ي چرايتيريمدهاي  تي در اثر فعال طبقه ارزشيابي و بيان شده است5 ويژگي اكوسيستم در 3در قالب ها  تعديل شده شاخص

ش يبا افزا .اد نشان دمنطقه مرجع با يدار معني و تفاوت هافتيسالمت مرتع به شدت كاهش هاي  يژگي ويد و شخم اراضيشد
گردند و در   ميبياهان تخرين گيات خاك بيز خصوصي و نياهيب گياهان مانند تركي گيات ساختاري دام خصوصيشدت چرا
اهان چندساله منطقه مرجع كامالًحذف يب و گياهان تخرين گياهان و بير گيات خاك در زيد خصوصي شدي چرايمنطقه دارا

 .ابندي  ميبهبودك يدرولوژيو عملكرد هخاك  يداريپا مربوط به يعملكردهاي  يژگيوز ي شخم خورده نياء اراضيدر اح.شدند
اهان يحذف گ ،ت سطح خاكمكاهش مقاو كه دادج نشان ينتا.  نشان داديادي اختالف زمرجعمنطقه  به نسبت ها  يژگي ويول

 .باشد  ميهن منطقي ا درسالمت مرتعكاهش ن عوامل يان آب از مهمتري جريب الگويتخر  وچندساله
 

طالقان، ،  ارزيابي ،سالمت موجودات زنده،  هيدرولوژيكعملكرد، رويشگاه پايداري خاك و، سالمت مرتع :كليديهاي  واژه
 زرند ساوه

 

 مقدمه

هاي  يجاد آشفتگي اي و در پاستا ي پويستميمرتع اكوس
 يهره بردارب ن روياز ا. گردد  مير وتحوليي دچار تغيطيمح
ر يي تغن يباشد كه ا  ميري امكان پذي زمانتنها دار از مرتعيپا

 يبرخ .)2003،  وهمكارانBriske(شناخته شودو تحوالت 
 ي ولباشد  ميستمي اكوسيعيرات طبييرات جزء تغيين تغياز ا

شگاه ي رويآستانه حفاظترات از يين تغي ااز ي برخچنانچه
، SRM( ب مرتع گردديتواند باعث تخر  ميديعبور نما

جهت حفظ سالمت رات يين تغياطالع از ا نيبرابنا. )1995
  . ابدي  ميمرتع ضرورت

ر ييل تغن عوامي از مهمتريشدت چرا و شخم اراض
به  )1997،  وهمكارانLudwig(باشند  ميستميدهنده اكوس

 در كشور يد مراتع و شخم اراضي شديكه چرايطور
ن عوامل ي از جمله مهمتريمه استپيبخصوص در مناطق  ن

ن يدر ا .)1382، يمصداق(روند  ميتع به شمارب مريتخر
 ن صورت گرفتهي توسط محققياديخصوص مطالعات ز
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ش يش فرسايافزاق ي و شدت چرا از طريشخم اراض. است
ش خاك يسطح خاك و افزاهاي   در اثر خرد شدن سلهيباد

 Chepil(ياهيش و كاهش پوشش گيدر معرض فرسا
 خت وش مقدار خاك ليافزا، )Woodruff  ،1963و
ر يش مرگ و ميافزا، )Morgan  ،1986( آن يوستگيپ
، )1995، كيپا( خوشخوراكهاي  اهان و حذف گونهيگ

ان آب در اثر كاهش ي جريب وگسترش الگوهايتخر
ر ييتغ، )1997، همكاران  وMorgan(ياهيپوشش گ

ق كاهش ي مرتع از طريعملكرد  ويساختارهاي  گروه
اه يش گيده ازت و افزات كننيتثب اهان مرغوب چندساله ويگ
 برنها آا حذف كامل يد و ي شدي اثر چرابرمهاجم  كساله وي

ش وزن ي افزا) 1997 ،وهمكاران Tilman(ياثر شخم اراض
كاهش و  )Willms  ،1998 و Dormaar( خاك يظاهر

 ييز كاهش تواناين، )Smith، 1999( خاك يريزان نفوذپذيم
) 2001 ،همكاران و Holeckek( اهان چندسالهيد مثل گيتول

 ري مرتع تاثي وعملكرديساختارهاي  يژگي ويبر رو
 .گذارد مي

ت مرتع يط و وضعين شرايي مرتع با تعيابيمطالعات ارز
رات ييدهد تا در مورد تغ  مين امكان را به كارشناسيا

ك يرات اكولوژييز تغي و نيتيريمدهاي  تيحاصل از فعال
ت مرتع يضعمفهوم و. )NRC ،1994( ديمرتع قضاوت نما
. ن مورد بحث قرار گرفته استيحققتاكنون توسط م

 يت مرتع بر اساس مفهم تواليه وضعياولهاي  دگاهيد
Clements )1916 (باشد  مياستوار .Sampson) 1919 (

 مرتع به كار گرفت و يابيدرارزن مفهوم را ي ان اساسيبرهم
Dyksterhuis) 1949 ( ي مرتع كميدر قالب مدل توالآن را 

ر يم و برگشت پذير مستقيك مسين مدل تنها يدر ا. ودنم
با گذشت زمان .  در نظر گرفته شده استير توالي مسيبرا

در جهت   يادين مدل مطالعات زيو انتقادات وارده به ا
ن راستا مدل حال يرادات آن انجام شد و در هميرفع ا

ن يي تعيبرا) 1989، همكاران  وWestoby(وانتقال 
 )Archer  ،1989(مدل آستانه ، يه توال چندگانيرهايمس
 و مدل سالمت ياهير وتحوالت پوشش گيين تغيي تعيبرا

، سالمت مرتعهاي  يژگين ويي تعيبرا) NRC ،1994( مرتع
مدل سالمت . ديت مرتع ارائه گردي بهتر وضعريتفس يبرا

 يك هشدارهاياكولوژهاي   شاخصيمرتع با استفاده از برخ
 در اثر يعملكردهاي  يژگير وييه را در مورد تغياول

 Briske( دهد  ميب مرتع را به كارشناسيو تخرها  يآشفتگ
باالتر از آستانه هاي  يژگين ويي با تع.)2005 ،همكاران و

مات الزم را در مورد آنها اتخاذ يتصمتوان   ميسالمت مرتع 
 .)2002،  و همكارانكيپا(. ديانم

ورد بحث ن ميمفهوم سالمت مرتع تاكنون توسط محقق
م يمفاه، )1995( SRM و) NRC )1994. قرار گرفته است

انتقال ،  مفهوم مدل حالوبر اساس د ه سالمت مرتع راياول
 و تحت عنوان اني بكياكولوژهاي  ز شاخصين آستانه و و

ك ي اكولوژيندهاي خاك و فرايداريدرجه استحكام و پا
با استفاده از ) NRCS )1997و USDA. ندنمودف يتعر

هاي  يژگين وييتع ي براي مليك طرحياكولوژهاي  صشاخ
 )Tongway )1994. سالمت مرتع آغاز نمودند

  ستمي اكوسيعملكردهاي  يژگين ويي تعي برايدستورالعمل
  وDe Soyza.  شاخص سطح خاك ارائه نمود11بر اساس 
هاي  يژگي ويابي ارزي را براي شاخص)1997( همكاران
 و يبحران نطقه مرجع ودر م  مناسب دانست كهيعملكرد

 )Whitford )1998. دير نمايي تغيتيري مختلف مديمارهايت
ن يي و خاك و دام را كه در تعياهيگهاي   شاخصيبرخ

ش قرار ي و پايابيسالمت مرتع كاربرد دارند را مورد ارز
 با يفي كي در قالب مدل)2000 (همكاران  وPellant. داد

  ي عملكرديگژي شاخص سطح خاك سه و17استفاده از 
 خاك و يداري شامل پاي عملكرديژگي سه وشامل

ومحدود ها  ي كنترل آشفتگيشگاه  براي روييتوانا( شگاهيرو
له آب يبوس) يعناصر ومواد آل(كردن هدر رفت منابع خاك 

 كسب يشگاه برايت رويظرف(ز ي، عملكرد حوزه آبخ)باد و
در ( ره ذوب برفيره بارش، كنترل رواناب و ذخيذخ و
د آن در مراحل يوتجدها  ليزحفظ پتانسيو ن) ورت وجودص

ت از يشگاه در حمايت رويظرف( اهانيو سالمت گ) بيتخر
 جوامع در برابر ي وعملكرديات ساختاريخصوص
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قه بشان طيا.  ارائه نمود)د آنهاي وتجديطيمحهاي  يآشفتگ
. متعادل را به عنوان آستانه سالمت مرتع در نظر گرفتند

Herrickيابي ارزي برايدستورالعمل) 2001 (ارانهمك  و 
 خاك ارائه يداريمقاومت سطح خاك با استفاده از آزمون پا

در آب ها  زان مقاومت خاكدانهي ميشان با بررسيا. نمود
  وPyke. ن نمودنديي سطح خاك را تعيداريزان پايم

 مورد ياستانداردها) 2000( Pellant و) 2002( همكاران
 نمودند و بر ضرورت ي مرتع را بررسن سالمتيياز در تعين

 و Frasier. د كردندي تاكي كاريانجام آن در واحدها
در  يريم گي تصميبانيستم پشتي سكاربرد) 1998 (همكاران

 ) Briske) 2005.  نمودندين سالمت مرتع را بررسييتع
 ارتباط مدل سالمت مرتع با مدل حال وانتقال را يچگونگ

 روش ييكارا) 1383( ي و ارزانيعابد. مورد بحث قرار داد
سالمت مرتع در منطقه هاي  يژگين وييپالنت را در تع

هاي  يژگي داد كه وشان نشانيج اينتا.  نمودنديطالقان بررس
در منطقه مورد مطالعه باالتر از آستانه سالمت سالمت مرتع 

 و فشار دام از ياهي و كاهش پوشش گباشد  ميمرتع
مجموعه . باشد  مينطقهن ميب اين عوامل تخريمهمتر

 وها  ت وضرورت مطالعه شاخصيانگر اهميمطالعات فوق ب
 . باشد  ميسالمت مرتعهاي  يژگيو

ه ياولهاي  نديفراه ي پاسالمت مرتع برهاي  يژگيو
ر يز سيچرخه عناصر و ن، ر چرخه آبيك نظياكولوژ

 آنهان ييتع و )et al, 2000 Pellant(  استوار بودهيژانر
ن رو يو از اباشد  مييادينه زيهز قت ومستلزم صرف و

ك ياكولوژهاي  اخصاز شها  يژگين وين ايي تعيبرا
از ها  ن شاخصيا .)Pyke et al, 2002( شود  مياستفاده
ن يا. گردند  مينيي تعيباشند و به آسان  ميستمي اكوساجزاء

 در ي عملكرديژگيك ويش از يتوانند با ب ها مي شاخص
ن با توجه به يبنابرا. )Whitford, 2002( ارتباط باشند

ن ييدر تعها   شاخصييموارد فوق ضرورت مطالعه كارا
ت مرتع يط و وضعير شرايسالمت مرتع و تفسهاي  يژگيو

 روش يي كاراين مقاله با هدف بررسيا.شود  مياحساس
در  )2000( و همكارانPellant   ارائه شده توسطيفيك

اك و  خيداريپا شامل ي عملكرديژگين سه وييتع
ز و سالمت موجودات زنده يشگاه، عملكرد حوزه آبخيرو
 اثر شدت يز بررسيو نك ي شاخص اكولوژ17 قي طراز

سالمت هاي  شاخص وها  يژگي بر ويچرا و شخم اراض
 .ن شده استيمرتع تدو

 

 روشها واد وم
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و ها  ت شاخصاريي تغي بررسيبراق ين تحقيدر ا
 مه خشكيخشك و ن منطقه  دومت مرتع،سالهاي  يژگيو

پ يك تيدر منطقه زرند ساوه  ن روياز ا .ديانتخاب گرد
 خشكنده منطقه ي  به عنوان نماArtemisia sieberi ياهيگ

 Astragalusپيك تيو در منطقه اورازان طالقان 

gossypinus- Agropyron elongatumنده ي به عنوان نما
منطقه مورد مطالعه در  .دي انتخاب گردخشكمه يمنطقه ن

-50 يب عموميش،  متر2284 ارتفاع متوسطيطالقان دارا
 8' 34"  تا 36ْ 8' 42" يياي درصد و مختصات جغراف40

 ي   شرق50ْ 51' 41"  تا  50ْ 52' 48" و  ي شمال36ْ
 واقع شده Ngc ين شناسيپ در واحد زمين تيا. باشد مي

 Boissiera لپ شامين تياهان همراه اي ازگيكه برخ. است

squarrosa, Bromus tectorum, Stipa barbata 
,Dianthus orientalis Bromus danthoniae, Achillea 

millefolium, Noea mucronata, منطقه مورد . باشد  مي
ب يش،  متر1385 ارتفاع متوسط يز دارايمطالعه در زرند ن

  تا 35ْ 41' 56" ييا ي درصد و مختصات جغراف15متوسط 
   50ْ 34' 52"  تا 50ْ 35' 8" و ي   شمال35 43' 36"

 سول و ين منطقه از رده انتيخاك ا. باشد ي ميشرق
پ در واحد ين تيا. باشد  ميافتهيتكامل نهاي  خاك

 از يكه برخ.  دشت سر واقع شده استيژئومرفولوژ
 Salsola rigida ,Peganumپ شاملين تياهان همراه ايگ

harmala,Scariola orientalis, Astragalus spp, Stipa 
barbata, Centuarea virgata, Noea mucronataو 

Hordem vulgare دام غالب استفاده كننده از . باشد  مي
 .باشد  ميهر دو منطقه گوسفند
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سالمت مرتع از هاي  يژگين ويي تعين روش برايدر ا
ك استفاده شده است كه مشخصات ي شاخص اكولوژ17

ورده شده آ 1 از آنها در جدوليح مختصريتوضآنها و 
 . است

 (Pellant, 2000) ستمي اكوسيهايژگيو ارتباط آنها با وها  شاخص -1 جدول
 سالمت موجودات زنده كيدرولوژيتوابع ه شگاهي خاك ورويداريپا  آنيابي ارزيات برايح مختصرخصوصيو توضها  شاخص شماره

  X X ي وآبراهه اياريشش ي فرسايع مكانيتعداد وتوز-اريش 1

ق نحوه پراكنش يع آن كه از طري مقدار روانĤب ونحوه توز-ان آبي جريا لگو 2

 . گردد  ميزه مشخصي خاك وسنگرييزجابجايالشبرگ ون
X X  

ب از ي كه خاك در اثر تخريياهان در مكانهاي تعداد سنگها و گ-خاك رفت,تراس  3

 كه ييومكانها)  خاك رفت(ع آنهاي خود جابجا شده است و نحوه توزيمحل اصل

  )تراس(كند  ميخاك در اثر برخورد با مانع رسوب
X X  

هاي  له پوشش، پوستهي كه خاك بوسيي مكانهايوستگيوسعت وپ-خاك لخت 4

ا تخته سنگ ي خشك شده، قلوه سنگ و يك، الشبرگ، پوشش سرپايولوژيب

 .  شوديحفاظت نم
X X  

ط  يز شرايكند ون  ميجاديق در خاك ايعمهاي  يدگي كه بريي  كانالها-خندق 5

 . استقرار پوشش در درون خندق
X X  

 كه خاك از ي وسعت اراض- ي در مناطق برداشت و رسوب گذاريش باديفرسا 6

 كه رسوبات يا وسعت اراضير زنده خاك برداشت شده  و يتحت پوشش زنده وغ

 . شوند  مي انباشتهيباد
X   

ان يا جريله باد وي جابجا شده بوسيجم و وسعت الشبرگها  ح- الشبرگييجابجا 7

 آب
 X  

ش با توجه به ي خاك در برابر فرسايداري پا-شي سطح خاك در برابر فرسايداريپا 8

 .  در خاكينسبت حضور مواد آل
X X X 

 از يا بخشي كه كل وي ووسعت اراضي فراوان-بيا تخري خاك يهدررفت سطح 9

)  رنديگ  ميز در بري خاك نيمعموالً حجم عمده مواد آلكه ( خاك ي فوقانيافقها

 . شود  ميبيتخر
X X X 

ب ي ترك- و روانĤبيريط نفوذپذيع آن با توجه به شراي وتوزياهيب جوامع گيترك 10

 . كنند  ميت در خاك يجاد محدوديآن كه اهاي  ع گونهيجوامع و توز
 X  

 cm(  X X X 15 >(=ك  خايسطحهاي  هي شكل وضخامت ال– خاك يفشردگ 11
ل دهنده آنها و يتشكهاي  ن گروهها وگونهيتعداد ا: يعملكرد– ي ساختاريگروهها 12

 .  گروه هايرگيزان چي بر اساس ميازدهيامت
  X 

 X   . ا در حال خشك شدنين رفته و ياهان ازبي تعداد گ-اهانير گيمرگ وم 13
  X X  مقدار الشبرگ موجود در منطقه-حجم الشبرگ 14

 X   ل منطقهياهان با توجه به پتانسي حجم ساالنه گ–د ساالنه يتول 15
 بودن  ياهان مهاجم با در نظر گرفتن امكان سمي وپراكنش گي فراوان-اهان مهاجميگ 16

 . شگاهي  آنها دررويرگيدرجه چ  وير بومي و غياهان بوميگ
  X 

اهان  چند يد ومثل گي تولييوانا مشاهده  ت-اهان  چند سالهيد مثل گي تولييتوانا 17

 .  منطقهيميل اقليساله با توجه به پتانس
  X 
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ك ياكولوژهاي  ق شاخصياز طرها  يژگيو يازدهيامت
هاي  در مرحله اول محل.  مرحله انجام گرفته است6 يط

 ياهيپ گيدر هر تمورد نظر هاي  ماري بر اساس تيابيارز
 3 زرند ساوه ن اساس در منطقهيبر هم. ديانتخاب گرد

ن يا.  شدت چرا انتخاب شدي بررسي برايابيمحل ارز
مناطق بر اساس فاصله از آبشخوار و محل اتراق دام 

ن در ي سنگيكه منطقه چرايبه طور. ديانتخاب گرد
 متوسط در ي آبشخوار و محل اتراق دام، چرايكينزد

 سبك در ي از آبشخوار و چرايلومتري ك1فاصله حدود
در منطقه . ديانتخاب گرد از آبشخوار يرلومتي ك4فاصله 

 شدت چرا بر اساس ي بررسي محل برا3ز يطالقان ن
عالوه بر . ديفاصله از محل اتراقگاه دام انتخاب گرد

 يگر براي ديابي شدت چرا، دو محل ارزيابيارزهاي  محل
د و بر يپ انتخاب گردي در هر تي شخم اراضيبررس

خم خورده است  شي كه در سال جارين اساس اراضيهم
 ي و اراضيات شخم اراضي عمليابيبه عنوان محل ارز

به اند  ن سال رها شدهيكه به مدت چنداي  شخم خورده
 ي در طين اراضياء ايزان احيمنظور  مشخص كردن م

 انتخاب يمارهايدر ت .ديمختلف انتخاب گردهاي  سال
ش دقت و داشتن تكرار سه ماكرو ي افزايشده برا

در . دي مستقر گرديابي در هر منطقه ارز)قاب بزرگ(پالت
 سه وين مناطق مورد مطالعه به منظور مقايمرحله دوم ب

پ منطقه مرجع يمارها در هر تين تيرات بييشناخت تغ
 يابين ارزيشيپهاي  در نگرش. دين گردييك تعياكولوژ
 بجا مانده از قبل و ياراض عمدتاً  مناطق مرجع، كياكولوژ

به علت عدم . ديگرد  مي انتخابيقاتيتحقهاي  ز قرقين
افته يب يبخصوص در مناطق تخر ن مناطق ي به ايدسترس

ك ين مناطق شاهد در مطالعات اكولوژييار تعيامروزه مع
 همكاران و West .(Pyke et al, 2002) ر نموده استييتغ
ت خوب را كه عملكرد وثبات يري مديمراتع دارا )1994(

ف يمنطقه مرجع تعر وار ي دارند را به عنوان معيخوب
منطقه و زرند ن اساس در منطقه طالقان يبر هم. نمود
 ي مناسبيداري ثبات و پاي كه داراسبك يمار چراي تيدارا

ر يد تا سايباشد به عنوان منطقه مرجع انتخاب گرد مي
پس از . سه گرددين منطقه مرجع مقاي با ايابيمناطق ارز

گ منطقه مشخصات آن در كاربر، انتخاب منطقه مرجع
ثبت اي  ت گونهيپوشش و كاربرگ غالب كاربرگ، مرجع

  كاربرگ منطقه مرجع آنها درخالصه اطالعاتد و يگرد
 نمونه كاربرگ منطقه مرجع زرند يد كه برايثبت گرد

از در مرحله سوم .  آورده شده است2ساوه در جدول
 شاخص به صورت  هرياز دهي امتي برايفيطبقات توص

 از طبقات مورد  هر كدامييكارا. ديردجداگانه استفاده گ
 در محل يچه شاخص خاصچنان قرار گرفت تا يبررس
 مرحله يدر ط.  گردداضافه ها  دا كند به شاخصيت پياهم

و ها   گونهيرگيچ، ياهيپوشش گهاي  چهارم كاربرگ
.  قرار گرفتي مورد بررسي و عملكرديساختارهاي  گروه

 قاب 20 يورد بررس ميمارهايتك از ين منظور در هر يبد
 در طالقان يك مربعي قاب 20 در زرند ويدو متر مربع

و ها  ر در صد پوشش گونهينظهايي  يژگي برآورد ويبرا
، )زهيخاك لخت و سنگ وسنگر(سطح خاكهاي  دهيپد
 . ديمستقر گرداي  ب گونهيترك، ديتول

ك مورد نظر ي شاخص اكولوژ17 مرحله پنجم يدر ط
 مورد نظر در هر قاب يفي توجه به طبقات توصبا

 ياز دهي نسبت به منطقه مرجع امت)ماكرو پالت(بزرگ
د و ي تولياهيب گي مانند تركيكمهاي  شاخص. ديگرد
بدست آمده از سطح خاك از اطالعات هاي  دهيپد

 از يفيكهاي  شاخص، در مناطقمستقر شده هاي  قاب
ق مشاهدات صورت گرفته در هر ماكرو پالت و در يطر
ش از يخص مقاومت سطح خاك در برابر فرسات شاينها
 شي سطح خاك در برابر فرسايداريق آزمون پايطر

)Herrick et al, 2001 (ازات ي نمونه امتي برا.استفاده شد
در  . آورده شده است4در جدولزرند  ديشد يمنطقه چرا

 يداريشامل پا ي عملكرديژگيز سه ويمرحله ششم ن
ز و سالمت يعملكرد حوزه آبخ، شگاهيخاك و رو

ازات بدست آمده از يبا توجه به امت موجودات زنده
 در پنج يابيمرتبط با آن در مناطق مورد ارزهاي  شاخص
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  منطقهي عملكرديژگي نمونه ويبرا. ديف گرديطبقه توص
پس از . ورده شده استآ در جدولزرند د ي شدييچرا

سالمت مرتع در مناطق هاي  يژگيو وها  ن شاخصييتع
 )مرجع(سه اختالف آنها با منطقه شاهد ي مقايرا بيابيارز

 .ديس استفاده گردي كروسكال واليتراز آزمون ناپارام
 

 جينتا

 مشخصات منطقه مرجع در يدانيات مي عمليدر ط
كاربرگ منطقه مرجع دو منطقه زرند وطالقان ثبت 

به عنوان نمونه  اد اطالعاتيدكه به علت حجم زيگرد
 2 زرند ساوه در جدول خالصه اطالعات منطقه مرجع

 اطالعات منطقه مرجعن يي پس از تع.آورده شده است
در . دين گرديي تعها  ك از شاخصي هر يفيطبقات توص

 ارائه شده توسط يفي اكثر طبقات توصيمناطق مورد بررس
Pellant )2000( الزم را داشته و تنها در مورد ييكارا 

الت ي تعدياهيب گيد، تركي مانند توليكمهاي  شاخص
 يبراها  اد شاخصيبه علت تعداد ز. الزم صورت گرفت
 آورده 3ار در جدولي شاخص شيفينمونه طبقات توص

 يمارهايك از تيدر هر ها  پس از آن شاخص .شده است
  اطالعات نمونهي شدند كه براياز دهيمورد مطالعه امت

 4د زرند در جدول شماره ي شدييكاربرگ منطقه چرا
ر ي سايازدهيصل از امتج حاينتا .آورده شده است

  منطقهي برا6 به طور جداگانه در جدول زينها  شاخص
. ورده شده است آطالقان منطقه ي برا9 و در جدول زرند

مورد مطالعه در هاي  يگژي و، شاخص هايازدهيپس از امت
 نمونه ي شدند كه براياز دهيمربوطه امتهاي  كاربرگ

 آورده شده 5ل د زرند در جدوي شديكاربرگ منطقه چرا
 منطقه ي برا7در جدول ها  يژگير ويازات ساياست و امت

 . منطقه طالقان آورده شده استي برا9زرند و در جدول 

= سك،يدرولوژيتوابع ه= شگاه، تي خاك و رويداريپا= پ(. كياطالعات منطقه مرجع در كاربرگ منطقه مرجع اكولوژ  -2جدول

 سالمت موجودات زنده
 .  باشداي  مشاهدههاي  مطلوب و نامطلوب، دادههاي  در سالها  از ارزشاي  تواند به صورت اعداد، دامنه  ميت شرح داده شده است كهيل سايهر شاخص، پتانس يبرا. شاخص ها

 زيناچ:  ارهاي تعداد و گسترش ش-1
 . شود  ميدهيدروانĤب در منطقه ديدر صورت رگبار شدباشدو   ميان آب به صورت منقطع و كوتاهي جريالگو, ز يناچ:  ان آبي جري حضور الگوها-2
 شود  ميدهيبه ندرت د:  وخاكرفت هاها   تعداد وارتفاع تراس-3
   در صد باشد5ن منطقه كمتر ازيست در ايبا  ميدر صد خاك لخت:   خاك لخت-4
  شود يده نميد:   از خندقيش ناشيوفرساها   تعداد خندق-5
 شود   ميمشاهدهها   بوتهيگر در پاي تجمع مواد حمل شده از مناطق دآثار :  يش بادي فرسا-6
 شود  ميز توسط آب حمليرهاي   از الشبرگيزيمقدار ناچ) : مقدار وفاصله حمل شده ( حجم الشبرگ جابجا شده -7
 يداري خاك بر اساس آزمون پايداريپا) : ت ياز كل سان  يانگي به صورت ميداريدرجه پا( ش يبه فرسا)   خاكي باالئmmضخامت چند  ( ي  خاك سطحيداري پا-8

 باشد  ميش خوبي قرار گرفته كه نشانگر مقاومت فرسا3به صورت متوسط در طبقه )  2001ك، يهر(خاك
 . باشد  ميي شن-يبافت خاك لوم,ضخامت دارد mm  3-1ن يبA افق ) : Aرنگ وضخامت افق ( خاك ي ساختمان سطح-9

 يريو نقش مهم آن در نفوذ پذ)  درصد91( در منطقه   Artemisia  sieberiبيبه علت باال بودن درصدترك: يريع روانĤب ونفوذ پذي بر توزياهيامع گب جوير تركي تاث-10
 باشد    ميباشد وروان آب كم  ميط منطقه خوبي با توجه به شرايريق آن نفوذ پذي عميشه دوانيمنطقه به علت ر

 شود   ميدهي دmmسله خاك با ضخامت چند : فشرده خاكاي ه هي حضور وضخامت  ال-11
 ير گون علفي نظيپهن برگان علف)  : استفاده شده است=  و >, >>هاي   با از عالمتيمساو, شتر ازيب, شتر از ي بيلي نشان دادن  خيبرا (ي عملكرد– ي ساختاري گروهها-12

Salsola rigida> >> Artemisia  sieberi فاءيپ اي تياهيب گي در تركيزيز سهم ناچينها  كسالهي. كند  ميريي ساالنه تغيز بسته به بارندگينها   فوربدرصد پوشش  و 
 . كند مي
 نيب مواقع خشك شده و از ي  در بعض Ar. sieberi) : شود  مياهان استفادهير گي نشان دادن مرگ ومي براي عملكرديساختارهاي  از گروه(اهان  ير گي مقدار مرگ وم-13
 روند مي
 ياهيگهاي  هير پاي در زmm 2 درصد پوشش  الشبرگ و با ضخامت كمتر از 5حدود ) : نچيا-------(و عمق %)  ------(ن درصد پوشش الشبرگيانگي م-14
 شتر باشديپرباران بهاي  ر سالتواند د  مين مقداريا ,300kgحدود: هكتار/تن)  د علوفهين ونه تولي سطح زميد بااليمجموع تول(د ساالنه مطلوب ي تول-15
 باعث اشغال كل يوحتاند  ك  ظاهر شدهيب مرتع و عبور از آستانه اكولوژيكه در اثر تخرهايي  ست گونهيل,) ير بوميا غي وي بومياهان سميگ( اهان مهاجم شامليل گي پتانس-16
 در اثر  Poa bulbosa ،Peganum harmala ،Scariola orientalis ،Noea mucronataكساله، ياهان ير گي نظياهان مهاجميب مرتع گيبا تخر: شگاه شده انديرو

 . ابندي  ميشيب مرتع افزايتخر
 د مثل داشته باشندي تولييست توانايبا  مياهاني اكثر گ :اهان چند سالهيد مثل گي توليي توانا-17
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 اري شاخص شيفي طبقات توص-3 جدول

 ز تا متعادليچنا متعادل نسبتاًحاد حاد شاخص ها
عدم مشاهده تا 

 متعادل

) استاندارد(اريش
شگاه را اشغال يرو

 نموده اند

شگاه يدر اكثر نقاط رو

 شوند  ميدهيد

به صورت پراكنده در اكثر نقاط 

 شوند  ميدهيشگاه ديرو

شگاه در حال يافته رويب يدر نقاط تخر

 گسترش هستند

به ندرت در 

 دهيشگاه ديرو

 . شوند مي

 

  د زرندي شدييمنطقه چراهاي  ازات شاخصيمت ا-4دول ج

 سالمت موجودات زنده= ك،سيدرولوژيتوابع ه= شگاه، تي خاك و رويداريپا= پ(
 كي از منطقه مرجع اكولوژيابيدرجه انحراف منطقه ارز

 شاخص ها ستمياكوسهاي  يژگيو 
 زيعدم مشاهده تا ناچ زتا متعادليناچ متعادل نسبتاًحاد حاد

   √   ارهايش -1 ت, پ

 . باشد  مي ياريش شي  فرسايمنطقه دارا: حاتيتوض

    √  ان آب ي جريالگو -2 ت, پ

 باشد  ميوستهيان آب به علت نبودن پوشش پي جريالگو:  حاتيتوض

     √ ا خاك رفت يتراس و  -3 ت, پ

 . شود  ميدهي دP.bulbosa اهي  گيخاك در پاده شده و آثار شسته شدن ي ديشيوستون فرساها   نقاط تراستياريدر بس: حاتيتوض

    √  خاك لخت -4 ت, پ

 باشد  ميدرصد30درصد خاك لخت حدود : حاتيتوض

 √     خندق -5 ت, پ

  شود يده نميد:حاتيتوض

    √  ) يا رسوب گذاريمنطقه برداشت و (يش باديفرسا -6 پ

 شود ي مدهي دياهيگهاي  هيآثار تجمع رسوبات در پا: حاتيتوض

    √  حركت الشبرگ -7 ت

 .  نشان دادنديشتري بييجابجاها  ه گروهيكساله نسبت به بقياهان يگهاي  الشبرگ: حاتيتوض

     √ شي سطح خاك به فرسايداريپا -8 س,ت, پ

  قرار گرفت2 كالس يداريدر آزمون پا:  حاتيتوض

     √ ب ي خاك و تخريهدر رفت سطح -9 س,ت, پ

ن هدر يشترياه همراه بين و بدون گي به علت پوشش خوب خاك كمترP.bulbosa ده ازيدر مناطق پوش, اد يزAب افق يل شده تخريكساله تشكياهان ي كه از گينطقه در نقاط م:حاتيتوض

 . شود  ميدهيرفت خاك د

 ت
ع آن با توجه به روانĤب و ي وتوزياهيب جوامع گيترك -10

 يرينفوذپذ
√ 

    

 .ابدي  ميشيزان روان آب افزايكندو م  ميداي به شدت كاهش پيرينفوذپذ P.bulbosaز يكساله و نياهان يت غالب شدن گبه عل: حاتيتوض

     √  خاكيفشردگ -11 س,ت, پ

 . شود  ميدهيكرو تراس در اكثر نقاط دياد خاك ومي زي دام فشردگياد دام و تردد بااليبه علت تعداد ز:  حاتيتوض

     √  خاكيعملكرد– يساختارهاي  گروه -12 س

 شوند  ميدهيان دي مثل اسپند وتلخه بياهانيگ,كساله وبعد ازيهاي  غالب سپس گراس P.bulbosaدر منطقه :حاتيتوض

     √ اهانير گي مرگ و م-13 س

 اند  اهان چند ساله مانند درمنه حذف شدهياكثر گ: حاتيتوض

   √   حجم الشبرگ -14 ت,س

 كساله است، يهاي  وگراس P.bulbosa  عمده الشبرگ متعلق به حجم: حاتيتوض

     √ تولد ساالنه -15 س

 باشد  ميزيار ناچيد علوفه بسيتول: حاتيتوض

     √ اهان مهاجميگ -16 س

 غالب شده اند, Poa bulbosa, Helianthemum sp ,Centuarea virgata مثل ياهانيگ: حاتيتوض

     √ اهان چند سالهيل گد مثي تولييتوانا -17 س

 رديگ  مي صورتيان اسپند به راحتير خوشخوراك مانند تلخه بياهان غياد گيتنها ازد: حاتيتوض
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 سالمت مرتعهاي  يژگي مشخصات و-5جدول شماره

 سالمت مرتع هاي  يژگي وياز دهيامت -الف

 ن سالمت مرتعييستم  در تعياكوسهاي  يژگيو  نسبت به منطقه مرجعيابيدرجه انحراف منطقه ارز

ز تا يناچ متعادل نسبتاًحاد حاد

 متعادل

عدم مشاهده 

 زيتا ناچ

∑ 

 شگاهي خاك و رويداري پا-پ 

 ) 11و6،8،9 -1شاخص  (

√ √√√√ √√√  √ 9 

 11   √√√ √√√√√ √√√ ) 14و11-5,7- 1شاخص( كيدرولوژي توابع ه–ت 

 اهاني سالمت گ-س 

 ) 17-11و9-8شاخص (

√√√√ √√ √√√   9 

 

 ستم ونكات بارز آنياكوسهاي  يژگيخالصه اطالعات و ب

 متعادل نسبتاًحاد حاد ن سالمت مرتعييستم  در تعياكوسهاي  يژگيو
ز تا يناچ

 متعادل

عدم مشاهده 

 زيتا ناچ

 شگاهي خاك و رويداري پا-پ 

 شود  ميدهياد دي زيشيست وستون فرساراو ت  خاكي خاك، فشردگيب سطحيتخر: نكته

   ×       

 كيدرولوژي توابع ه-ت 

  شاخص استيريز كاهش نفوذ پذي خاك و نياد وفشردگيروانĤب ز: نكته

       ×     

  سالمت موجودات زنده-س 

 كساله ومهاجم در مرتعياهان يش گيافزا: نكته

  ×     

 

 ) زرند ساوه(خشك ج منطقهينتا

 مورد يارهامي تدرها  ج شاخصينتا در منطقه طالقان
آورده  7در جدول ها  يژگيج  وي  و نتا6مطالعه در جدول 

 مورد نظر با منطقه مرجع از يمارهايسه تيمقا. شده است
 آورده شده 8 در جدول زي نسيق آزمون كروسكال واليطر

 در دكهيمالحظه گرد 6ج جدوليبا توجه به نتا. است
ر ي سطح خاك سايجزء شاخص فشردگمنطقه مرجع به 

ان ي جريالگو. ه استگرفت قرار 2 و1در طبقه ها  شاخص
وسعت كم ، ار و خندقيعدم وجود ش، كوتاه آب منقطع و

شگاه در يرو  خاك وي بااليداريخاك لخت نشان از پا
 سطح خاك نسبت به يداريپا. ن منطقه دارديا

ع يز توزي و ن) خاكيداري آزمون پا3كالس(شيفرسا
وسته يدادن قطعات پل يدر منطقه و تشكها  نامنظم بوته

توسط آنها باعث نگهداشت منابع منتقل شده از باال دست 
 يو آثارشده ان آب ير جريگشته و باعث كوتاه شدن مس

ن ي خاك در ايفت سطحو هدررها  از حركت الشبرگ
داللت بر ها  ن شاخصي كه مجموعه ا.دده نشيمنطقه د

ل يبه دل .ن منطقه دارديك ايدرولوژيعملكرد مناسب ه
هاي   منطقه عمدتاً از بوتهياهيب گيترك، ت مناسبيريدم

  Salsola rigida و  Artemisia sieberi ر ينظاي  چندساله
ل شده ي تشكيعلفهاي  مرغوب مثل گونهاي  ز فوربي ن و

 يعملكرد  ويساختارهاي  و نشان دهنده تنوع گروه
به علت . باشد  مي منطقهيميط اقليمناسب با توجه به شرا

) 250kg(د يزان تولي دام در منطقه ميبودن اثر چراز يناچ
ن يكه عمده ابوده  مناسب يديوحجم الشبرگ تول

. ديمشاهده گرد ياهيگهاي  هير پايدر زها  الشبرگ
اهان را در منطقه مورد يسالمت گها   شاخصن ي امجموعه

 .)7جدول(دهد  مينشانمطالعه را 
مت سالهاي  يژگيو وها  ش شدت چرا شاخصيبا افزا

 ييكه در منطقه چرايبه طور .)7و 6جدول(كردهر ييمرتع تغ
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در فواصل ش از حد دام در منطقه، يل تردد بيلمتوسط به د
 يسطحهاي  هيال،  شدهليتشكها  كرو تراسياهان مين گيب

ن خاك بخصوص در ساختما، دهيگردب يخاك تخر
در ك ب شده و مقاومت سطح خاي تخراهانين گيفواصل ب

 يداري آزمون پا2كالس(افته استيكاهش ش يبرابر فرسا
هاي  و ستونها  ن امر موجب فعال شدن تراستيا، )خاك
ان آب يجرهاي  ريو مسها  بي بخصوص در شيشيفرسا

ز باعث ينان آب ي جريگر الگوهايگشته و از طرف د
شده ن مناطق يشتر اي بي و رسوب گذاريداريناپا

 دام در منطقه متوسط هرچند يچرا )6جدول(است
ن يات خاك  فواصل بي خصوصي بر روياديرات زييتغ
 بر ير كمتري تاثي به طور نسبي ولكرده استجاد ياهان ايگ

به  .)7جدول (گذاشته استاهان يگهاي  يژگي ويرو
اه غالب ينان گچ  همArtemisia  sieberiاه يكه گيطور

 درصد يباشد ول  مي) kg 210(د منطقه ي و تولبودهمنطقه 
 و Peganum harmala همچون يهاجماهان ميب گيترك

Poa bulbosa  با توجه به . افته استيش يدر منطقه افزا
 مورد مطالعه نسبت به يژگي سه و، شاخص هايازدهيامت

 و افته و در طبقه متعادل قرار گرفتنديمنطقه مرجع كاهش 
.  با منطقه مرجع نشان دادنديدار معنياختالف 

 )8و6،7جدول(
ات خاك يرات خصوصيي تغدي شدييدر منطقه چرا

جدول ( دهد  ميج نشانيكه نتايبه طور. باشد  ميد تريشد
 تواماً آنهان يمناطق ب اهان  ويگ در اثر شدت چرا )6

مقاومت سطح د ي شديدر اثر چرا. افته استيب يتخر
اهان به ين گيبخصوص در فواصل ب  شيخاك به فرسا

 خاك در يداري آزمون پا4كالس  (دا كردهيدت كاهش پش
 يدر اثر لگد كوب و)  مرجعه در منطق6سه با كالس يمقا

خاك فشرده شده و ساختمان هاي  هيال، ش از حد داميب
ن رو سطح يازا. افته استيب يسطح خاك به شدت تخر

ش و تعداد تراست و يخاك لخت و در معرض فرسا
 )6جدول(افته استيش ي به شدت افزايشيفرساهاي  ستون
وسته شده و خاك را از يز عمدتاً پي نان آبي جريالگوها

 ياز دهيبا توجه به مجموعه امت. كند  ميمنطقه خارج
شگاه يرو  خاك ويداري پايژگين منطقه وياهاي  شاخص

 يژگيك در طبقه نسبتاً حاد و ويدرولوژيو عملكرد ه
با  .) 7جدول(سالمت  مرتع در طبقه حاد قرار گرفت

و ها   شاخصردا معنيز اختالف ين 8جدول توجه به 
 به جز و گردد  ميمالحظهبا منطقه شاهد ها  يژگيو

با منطقه ها  يژگيو وها  ر شاخصين سايشاخص خندق ب
    .)8جدول( وجود دارديدار معني اختالف مرجع

 كرده استر يي كامالً تغناهايب گيدر اثر شدت چرا ترك
اهان ي از گ عمدتاًياهيب گيترك در اين منطقه  كهيبه طور
 و Peganum harmalaو   Poa bulbosa  الهچند س

Geobelia  glabra مرغوبيهاي   است و بوتهل شدهيتشك 
ن منطقه ي در اSalsola rigidaو   Artemisia sieberiر ينظ

. باشد  ميزيد آن ناچيزان توليم و. شود  ميدهيبه ندرت د
 8فوق همان طوركه جدول هاي  كه مجموعه شاخص

هاي  آنها با شاخص دار معنيف دهد باعث اختال  مينشان
 سالمت يژگيت قرار گرفتن وي و در نهامنطقه مرجع 

  آن با منطقه مرجعدار معنياختالف   واهان در طبقه حاديگ
 . ديگرد

 خاك لخت در ياديز  سطحات شخميعملدر اثر 
 يب ساختمان سطحيتخر گرفته وش قرار يمعرض فرسا

بت به  خاك نسيخاك به همراه كاهش مقاومت سطح
 باعث كاهش )  خاكيداري آزمون پا1كالس (ش يفرسا
ك يدرولوژيشگاه و عملكرد هيرو  خاك ويداريد پايشد
گر حذف كامل پوشش ياز طرف د )7جدول( استدهيگرد

د يب شدين منطقه باعث تخري چند ساله در اياهيگ
 به. د والشبرگ گشتهير مقدار تولي نظپوششهاي  يژگيو

 مرتع را به صورت پراكنده يب فعليعمده ترككه يطور
 يساختارهاي  و گروهاند  ل دادهيكساله تشكياهان يگ

مجموعه . ر نموده استيي به شدت تغيوعملكرد
 سالمت يژگيد ويفوق باعث كاهش شدهاي  شاخص

اختالف د و يقرار گرفتن آن در طبقه حاد گرداهان و يگ
  )6،7،8جدول(نشان داد با منطقه مرجع يدار معني
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 به  كه  رهاشدهيمار اراضي تياصل از بررسج حينتا
 ي با گذشت زمان و توالياء اراضيمنظور نشان دادن اح

ز نشان داد با يد نيه مرتع پس از شخم انتخاب گرديثانو
ش يان آب و افزاي جريگذشت زمان در اثر اصالح الگوها

 آزمون 3كالس (ش يسطح خاك در برابر فرسا مقاومت
هاي  يژگي ونابع كمتر شده و هدررفت م)  خاك يداريپا
ك بهبود يدرولوژيشگاه و عملكرد هيرو  خاك ويداريپا
ب در طبقه متعادل و نسبتاً حاد قرار يو به ترت دا كردهيپ

 ياد بازسازيبا توجه به زمان ز .)8جدول(ه استگرفت

 در پوشش يادير زيي در مناطق خشك تغياهيپوشش گ
كه عمده يه طورامده بي بوجود ني بعد از شخم اراضياهيگ
  Peganum و  Scariola  orientalisاهان مانند يگ

harmala  ن يا ياهيب گيكساله عمده تركيان يو گندم
اي  چند سالههاي  ل داده و به ندرت بوتهيتشك منطقه را 

ن يبنابرا. مستقر شوند مجدداًاند  توانسته  Ar.sieberiمانند 
ت و در طبقه حاد قرار گرفاهان ي سالمت گيژگيو

 نشان داد  با منطقه مرجع يدار معنياختالف 
 .)6،7،8جدول(

 

عدم = 5ز تا متعادل، يناچ= 4متعادل، = 3نسبتاًحاد، = 2حاد، = 1. ( مورد مطالعه منطقه زرنديمارهايت درها  ازات شاخصيامت -6 جدول

 )اهاني سالمت گ-ك،سيدرولوژي توابع ه-، تيداري پا-پ ()زيمشاهده تا ناچ
اي ه يژگيو

 ستمياكوس
 شاخص ها

 في ضعييشدت چرا

 )منطقه مرجع(

 ياراض مزار رها شدهيد دي شدييشدت چرا  متوسطييشدت چرا

 شخم خورده

 1 3 3 2 5 ارهايش -1 ت, پ
 2 2 2 3 5 ان آب ي جريالگو -2 ت, پ
 2 2 1 3 5 ا خاك رفت يتراس و  -3 ت, پ
 1 2 2 2 5 خاك لخت -4 ت, پ
 5 5 5 5 5 خندق -5 ت, پ

 پ
  يش باديفرسا

 ) يا رسوب گذاري منطقه برداشت و(
3 3 2 1 2 

 2 3 2 4 4 حركت الشبرگ -7 ت
 1 2 2 3 4 شي سطح خاك به فرسايداريپا -8 س,ت, پ
 1 2 1 3 4 ب ي خاك و تخريهدر رفت سطح -9 س,ت, پ

 ت
 ع آن ي وتوزياهيب جوامع گيترك-10

 يريبا توجه به روانĤب و نفوذپذ
5 5 1 2 1 

 3 3 1 4 3  خاكيفشردگ -11 س,ت, پ
 1 2 1 3 4 اكخ يعملكرد– يساختارهاي  گروه -12 س
 1 2 1 3 4 اهانير گي مرگ و م-13 س
 1 3 3 3 4 حجم الشبرگ -14 ت,س

 1 4 1 3 5 تولد ساالنه -15 س
 1 4 1 4 5 اهان مهاجميگ -16 س
 1 4 1 4 5 اهان چند سالهيد مثل گي تولييتوانا -17 س

 

 .  مورد مطالعه منطقه زرنديمارهاي درتها  يژگيازات وي امت-7 جدول

 )زيعدم مشاهده تا ناچ= 5ز تا متعادل، يناچ= 4متعادل، = 3نسبتاًحاد، = 2حاد، = 1(
  نسبت به منطقه مرجعمارها يتدرجه انحراف  

 ن سالمت مرتعييستم  در تعياكوسهاي  يژگيو
 في ضعييشدت چرا

 )منطقه مرجع(
 مزار رها شدهيد دي شدييشدت چرا  متوسطييشدت چرا

 ياراض

 شخم خورده

 1 3 2 3 5 )11و6,8،9-1شاخص (شگاه ي خاك و رويداري پا-پ 

 1 2 2 3 5 )14و11-5,7- 1شاخص( كيدرولوژي توابع ه-ت 

 1 1 1 3 4 )17-11و9-8شاخص ( سالمت موجودات زنده-س 
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 العه در زرند با منطقه شاهد مورد مطيمارهايسه تي  الف مقا-8 جدول

 شاخص
ت خوب  و يسه وضعيمقا

 شخم خورده

 ييسه دو شدت چرايمقا

 فيخوب و ضع

 ييسه دو شدت چرايمقا

 خوب و متوسط

ت خوب و يسه وضعيمقا

 رها شده

 ns * * * اريش

 * * * * ان آبي جريالگو
 * * * * پدستال و تراست

 * * * * خاك لخت
 ns ns ns ns خندق

 * ns * * ياديش يفرسا
 * ns * *  الشبرگييجابجا

مقاومت سطح خاك به 

 شيفرسا
* * * * 

هدررفت سطح خاك و 

 بيتخر
* * * * 

 جوامع با ياهيب گيترك

 يرينفوذپذ
* * ns * 

 ns * * ns هيسخت ال
 ي ساختاريگروهها

 يعملكرد
* * * * 

 * * * * اهانير گيمرگ و م
 * * * * مقدارالشبرگ

 * * * * االنهد سيتول
 * * * * اهان مهاجميگ

 * * * * دمثلي تولييتوانا
 * * * * اهان چندسالهيگ

 

  مورد مطالعه زرند با منطقه شاهديمارهايدر تها  يژگيسه ويمقا  -ب

 
شخم ت خوب و يوضع ت خوب و رهاشدهيوضع فيت خوب و ضعيوضع ت خوب و متوسطيوضع

 خورده

 * * * * شگاهي خاك و رويداريپا
 * * * * زيعملكرد آبخ
 * * * ns سالمت

  دهندي با شاهد نشان نميدار معني اختالف ns درصد و 95 در سطح دار معنينشانگر اختالف * 

 

 )طالقان( خشكمه ي نج منطقهينتا

هاي  يري مشاهدات و اندازه گاز ج حاصل ينتا
هاي  يژگيج ويا و نت9طالقان در جدول هاي  شاخص

 .نشان داده شده است 10ز در جدول يسالمت مرتع ن
ق آزمون ي مورد نظر با منطقه مرجع از طريمارهايسه تيمقا

 با . آورده شده است11ز در جدول يس نيكروسكال وال
 طالقان  مرجع منطقهد دري مالحظه گرد9توجه به جدول

ط يرا در شياهيگهاي  هير پاي خاك در زاتيخصوص

ن ي بي فضايم بر رودا ي از چراي آثاري ولبوده يمطلوب
 كوچك يارهاي سطح خاك و شيدگي مانند كوب،اهانيگ
 Agropyronن منطقه ياهان غالب ايگ. شود  ميدهيد

elongatum  و Astragalus gossypinus  و به همراه بوده 
  ,Stipa barbata , Dianthus orientalisر ي نظياهانيگ

Achillea millefolium, كساله يهاي  فورب ان وي و گندم
اهان موجود ي گ.دادندل ي را تشكيي تنوع بااليپ دارايت
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 از يبه ندرت آثار  و) kg/ha 650(داشته ييد بااليتول
  .)9جدول( شدده ياهان ديخشك شدن گ

ش شدت يا با افزداد نشان 9 ج مطالعه در جدولينتا
كه در منطقه ي به طوركردهرييات خاك تغيچرا خصوص

اهان فشرده شده و ين گي ب خاك در فواصل، متوسطييچرا
ن امر باعث يا .افته استيب يساختمان سطح خاك تخر

هايي  ن رو شاخصيش سطح خاك لخت گشته و از ايافزا
اد يب زيش.  شدندار و خندق در منطقه مشاهدهيمانند ش

ان آب باعث از دسترس ي جري الگوهايمنطقه به همراه
ان ير جريگر در مسيطرف دز  و اگشتهخارج شدن منابع 

رات ييتغ. ديل گرديتشك يشيآب تراست و ستون فرسا
 و تنها بوده نسبت به منطقه مرجع كمتر ياهيپوشش گ

 Achilleaر ي كمتر نظي خوشخوراكياهان داراير گيمقاد

millefolium و Astragalus gossypinus اهان ينسبت به گ
 ج جدوليدر مجموع طبق نتا. شده استشتر يمرغوب ب

، شگاه در طبقه نسبتاً حاديرو  خاك ويداري پايژگيو 10
 پوشش در يژگيك در طبقه حاد و ويلوژدرويعملكرد ه

 با منطقه يدار معنياختالف   وندط متعادل قرار گرفتيراش
ش شدت چرا يبا افزا .)11جدول (شاهد نشان دادند

ات خاك يكه خصوصي به طورديگردد يار شديرات بسييتغ
اهان ين منطقه گيادر . افتنديب يماً تخراوپوشش تو

 تنها از ياهيب گيچندساله منطقه مرجع حذف شده و ترك
در اثر . افته استيل يكساله تشكيهاي  فورب ان  ويگندم

كرو تراس يكل سطح منطقه از م، ش از حد داميتردد ب
اهان ين آنها گيل شده است و تنها در فواصل بيتشك

ع يسطح وس،  سطح خاكيدگيآثار كوب. ديمالحظه گرد
ان آب و ي جري الگوهايوستگيبه هم پ، اك لختخ

ب مرتع در يتخرهاي  ن شاخصيل خندق از مهمتريتشك
 ازاتي با توجه به امتو) 9 جدول( رفتهن منطقه به شمار يا
ت حاد ي مورد نظر در وضعيژگيهر سه وها  شاخصن يا

 با منطقه يدار معنيو اختالف  )10 جدول( قرار گرفتند
 .)11لجدو( شاهد نشان دادند

 نشان زيطالقان ن در منطقه يج حاصل از شخم اراضينتا
هاي  يژگي و زرند همانند منطقهيداد كه در اثر شخم اراض

كاهش پوشش ).9جدول( دنديگردب يپوشش كامالً تخر
ش ي خاك به همراه افزايز مقاومت سطحين سطح خاك و

د يش باعث كاهش شديسطح خاك لخت در معرض فرسا
ه عمورد مطالهاي  يژگيوجه يو در نتها  ازات شاخصيامت

 يژگيدهد سه و  مينشان 10 كه جدول د وهمان طوريگرد
 يدار معنياختالف   ومورد مطالعه در طبقه حاد قرار گرفته

 يج حاصل از مطالعه اراضينتا. با منطقه شاهد نشان دادند
 از امكان تيحكاز همانند منطقه زرند ساوه يرها شده ن

از يكه امتيبه طور. تع داردات مري خصوصيبازساز
ك يدرولوژي و عملكرد هيداريمرتبط با پاهاي  شاخص

افته است اما يش ي شخم خورده افزاينسبت به اراض
ن سال از ي برخالف خاك با گذشت چندياهيپوشش گ

به صورت  كساله وياهان يكامالً از گ ات شخميعمل
 نتوانسته استهنوز  ده شده ويگون پوشهاي  پراكنده بوته

ب ين تركيا. دي نماي منطقه مرجع را بازسازياهيپوشش گ
شگاه شده و در يرو ت خاك ويت وضعي باعث تثبياهيگ

  خاك ويداريپاهاي  يژگيش ويمجموع باعث افزا
همانند . ده استيك گرديدرولوژيشگاه و عملكرد هيرو

ات خاك در يت خصوصيمنطقه زرند ساوه بر خالف تثب
ب يل تركيل تشكي به دلياهيات پوشش گيخصوص، منطقه

 با ياديكساله اختالف زياهان مهاجم و ي از گياهيگ
 سالمت مرتع در يژگيو ون ريازا. ط مطلوب دارنديشرا

و اختالف  )10جدول(هدر طبقه حاد قرار گرفتن منطقه يا
 .)1جدول( با منطقه شاهد نشان دادنديدار معني
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 . العه منطقه طالقان مورد مطيمارهايت درها  ازات شاخصي امت-9 جدول

 )زيعدم مشاهده تا ناچ= 5ز تا متعادل، يناچ= 4متعادل، = 3نسبتاًحاد، = 2حاد، = 1(
هاي  يژگيو

 ستمياكوس
 ييشدت چرا شاخص ها

 فيضع
 )منطقه مرجع(

شدت 
 ييچرا

 متوسط

شدت 
 ييچرا
 ديشد

 مزاريد
 شدهرها

 ياراض
شخم 
 خورده

 1 4 2 3 5 ارهايش -1 ت, پ
 1 2 2 2 4 ان آبيجر يالگو -2 ت, پ
 2 3 1 1 4 ا خاك رفتيتراس و  -3 ت, پ
 1 3 1 1 3 خاك لخت -4 ت, پ
 4 3 2 2 5 خندق -5 ت, پ

 پ
  يش باديفرسا-6
 5 5 5 5 5 )يا رسوب گذاريمنطقه برداشت و(

 2 3 2 3 4 حركت الشبرگ -7 ت
 2 3 1 3 4 شي سطح خاك به فرسايداريپا -8 س,ت, پ
 1 3 1 1 4 بي خاك و تخريفت سطحهدر ر -9 س,ت, پ

 ت
ع آن با توجه به روانĤب و ي وتوزياهيب جوامع گيترك -10

 1 1 1 2 4 يرينفوذپذ

 2 1 1 2 4  خاكيفشردگ -11 س,ت, پ
 1 1 1 3 5  خاكيعملكرد– يساختارهاي  گروه -12 س
 1 1 1 2 5 اهانير گي مرگ و م-13 س
 1 3 1 3 5 حجم الشبرگ -14 ت,س

 1 1 1 3 5 تولد ساالنه -15 س
 1 1 1 3 5 اهان مهاجميگ -16 س
 1 1 1 3 5 اهان چند سالهيد مثل گي تولييتوانا -17 س

 

 .  مورد مطالعه منطقه طالقانيمارهايدرتها  يژگيازات وي امت-10 جدول

 )زيعدم مشاهده تا ناچ= 5ز تا متعادل، يناچ= 4متعادل، = 3نسبتاًحاد، = 2حاد، = 1(
  نسبت به منطقه مرجعمارها يتدرجه انحراف 

 ستم ياكوساي ه يژگيو

 ن سالمت مرتعيي در تع
 في ضعييشدت چرا

 )منطقه مرجع(
 مزار رها شدهيد دي شدييشدت چرا  متوسطييشدت چرا

 ياراض

 شخم خورده

 1 3 1 2 4 )11و6،8،9-1شاخص (شگاه ي خاك و رويداري پا-پ 
 1 3 1 1 4 )14و11-5,7- 1شاخص( كيدرولوژي توابع ه-ت 
 1 1 1 3 5 )17-11و9-8شاخص ( سالمت موجودات زنده-س 

 

  مورد مطالعه در طالقان با منطقه شاهديمارهايسه تي  الف مقا-11جدول

 شاخص
ت يسه وضعيمقا

 فيخوب و ضع
ت خوب و يسه وضعيمقا

 متوسط
ت خوب و يسه وضعيمقا

 شخم خورده
ت خوب و رها يسه وضعيمقا

 شده
 * * * * اريش

 * * * * ان آبي جريالگو
 * * * * پدستال و تراست

 * * * * خاك لخت
 * * * * خندق

 ns ns ns ns ياديش يفرسا
 * * * *  الشبرگييجابجا

 * * * * شيمقاومت سطح خاك به فرسا
 * * * * بيهدررفت سطح خاك و تخر

 * * * * يري جوامع با نفوذپذياهيب گيترك
 * * * * هيسخت ال

 * * * * ي عملكردي ساختاريوههاگر
 * * * * اهانير گيمرگ و م

 * * * * مقدارالشبرگ
 * * * * د ساالنهيتول

 * * * * اهان مهاجميگ
 دمثلي تولييتوانا

 اهان چندسالهيگ
* * * * 
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  مورد مطالعه طالقان با منطقه شاهديمارهايدر تها  يژگيسه وي مقا-ب
 ت خوب و زراعت شدهيوضع ت خوب و رهاشدهيوضع فيوب و ضعت خيوضع ت خوب و متوسطيوضع 

 * * * * يداريپا
 * * * * زيعملكرد آبخ

 * * * * اهاني گسالمت

  دهندي با شاهد نشان نميدار معني اختالف ns درصد و 95 در سطح دار معنينشانگر اختالف * 

 

 بحث 

 صورت گرفته توسط انسان در يتيريمدهاي  تيفعال
رد تا ي مرتع انجام گيداري با حفظ ثبات و پايستيمراتع با

 درازمدت از مرتع وجود  داشته باشد يامكان بهره بردار
)Briske, 2003.(با كمك مرتع يابي در مطالعات ارز 

هاي  تيفعالر يتوان در مورد تاث  ميكياكولوژهاي  شاخص
 در مراتع بخصوص يشخم اراض.  قضاوت نموديتيريمد

ن يد جزء مهمتري شديز چراي و نكمه خشيندر مناطق 
 ياديرات زييباشد و تغ  ميب مرتع در كشوريعوامل تخر

دو   منطقه مرجعدر. گذارد  ميدر ساختار و عملكرد مرتع
ر آزمون يسطح خاك نظهاي   شاخصوزرند،منطقه طالقان 

ز هدررفت ي نپتوگام وي وجود پوشش كر خاك ويداريپا
 يداريده ثبات و پاش نشان دهني خاك در برابر فرساكم

اهان چندساله ي گمتشكل از و پوشش متنوع .باشد  ميخاك
انگر ين بيير پايم مرگ و  ود و الشبرگ باال يو داشتن تول

 در اهانيگع ناهمگن ي توز.باشد  مياهان منطقهيسالمت گ
 بودن يعيز باعث طبي خاك نيداري و پاپيسطح ت
به ندرت ن يان آب در منطقه شده و بنابراي جريالگوها

هاي  ا ستونيار، خندق، تراست و ير شينظهايي  شاخص
 . شود  ميدهي ديشيفرسا

 دام در يكه چرادهد  مين مطالعه نشانيج اينتا
 يات متفاوتري تاثيز شخم اراضين  ومختلفهاي  شدت
ش يبا افزا. گذارد  ميمرتعهاي  يژگيو وها   شاخصيبررو

 بخصوص  سطح خاكيتعداد دام در مرتع در اثر فشردگ
 خاك و يب ساختمان سطحين و تخراهاين گيدر فواصل ب

زان مقاومت سطح يم،  خاكيسطحهاي  خرد شدن سله
 يريافته و باعث كاهش نفوذپذيش كاهش يخاك به فرسا

ان ي جريب الگوهايتخرن امر در كنار يگردد كه ا  ميخاك
ن امر يا. گردد  ميآب باعث هدر رفت منابع از منطقه

با تداوم . گردد  ميزي ناهاني قرار گرفتن گباعث تحت فشار
 ساختمان خاك به ،اد دامي زيلگدكوبشدت چرا در اثر 

 خاك لخت در ياديحجم ز و گردد   ميبيشدت تخر
 ياديو تعداد ز شود  ميش در منطقه مشاهدهيمعرض فرسا

 شود و  مي در منطقه ظاهريشيو ستون فرسا تراست، اريش
 ج شدن منابع از مرتعان آب باعث از دسترس خاريجر
 مهاجم و يها  ب گونهيدرصد ترك گرياز طرف د. گردد مي

اهان چندساله يو گ افتهيش ي افزاياهيب گيكساله در تركي
 ي در مناطق چراكهي به طورگردند  ميمنطقه مرجع حذف

 ياهيب گيدر  ترككساله و مهاجم كامالً ياهان يگد يشد
 ه منطقه مرجعاهان چندسالين گيگزيجا پ غالب شده ويت

 Holeckek ؛)Morgan )1986 توسطج ين نتاي ا.شوند مي
و Dormaar ؛ )1999( Smith ؛) 2001(و همكاران

Willms )1998 (د شده استييز تاين.  
به هم ساختمان خاك  يات شخم اراضيدر اثر عمل

ش يزه كه از فرساي رسنگ و سنگ اهان وي و گخورده
 از يعيسطح وسب شده و يكنند تخر  مييريخاك جلوگ

. دريگ  مي قراري و باديش آبيض فرساخاك لخت در معر
ش و به هم يكاهش مقاومت سطح خاك در برابر فرسا

جاد تراست و يباعث از ينان آب ي جريختن الگوهاير
ن امر باعث از دست ي و ا.گردد  مييشيفرساهاي  ستون

قابل ذكر  .گردد  مي خاكيداريرفتن خاك وكاهش پا
ات شخم در ي خاك در اثر عمليفت سطحر  هدراست كه

 به علت وجود نسبت به منطقه طالقان منطقه زرند ساوه
د ييج بدست آمده تاينتا. باشد  ميشتري بيش باديفرسا
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حذف . باشد مي) 1997 ( و همكارانTilmanكننده نظر 
د يات شخم باعث كاهش شدي عملياهان از منطقه طيگ
ر منطقه شده  پوشش دي وعملكرديساختارهاي  يژگيو

ب ياهان  با تخريب سالمت گين امر عالوه بر تخريكه ا
 ياري وشيش سطحيش فرسايان آب  و افزاي جريالگوها

ك يدرولوژيشگاه و عملكرد هيب روي تخريبستر را برا
ز نشان داد ي نرهاشده يج حاصل از اراضينتا. كند  ميفراهم

 و ي ساختاريهايژگي از وياريكه با گذشت زمان بس
كه با مستقر يبه طور . شده استي مرتع بازسازيكردعمل

جاد سله در يز اياهان چندساله در مرتع و نيشدن مجدد گ
زه در سطح خاك يت سنگ وسنگ ريز تثبيسطح خاك و ن

 ي مرتع نسبت به اراضي و عملكرديساختارهاي  يژگيو
 . كنند  ميدايشخم خورده بهبود پ

هاي  يگژي وي بر رويكساني مختلف اثر يمارهايت
ج بدست آمده يبر اساس نتا.  گذاردي مرتع نميعملكرد
ن يدر فواصل ب ات خاكي خصوص داميش چرايبا افزا

 خاك در يداريپاهاي  يژگيگردد و و  ميبيتخراهان يگ
 ياهي پوشش گياهيب گي و در تركابدي  ميشگاه كاهشيرو

ب يابند و درصد تركي  ميچندساله منطقه مرجع كاهش
با در ادامه  و ابدي  ميشيو مهاجم افزاكساله ياهان يگ

 سالمت يژگيود ي شدي در حالت چراشدت چراش يافزا
اهان چندساله منطقه مرجع يافته، گياهان كاهش يگ

كساله و ياهان ي آن گيگردد وبه جا  ميكامالًحذف
از طرف  و گردد  مينيگزير خوشخوراك جايچندساله غ

اهان يگن يخاك در بات ينكه خصوصيگر عالوه برايد
ش خاك ي، در مناطق بدون پوشش فرساگردد  ميبيتخر
در . گردد  ميعث هدررفت منابع از مرتعد بوده و بايشد
 يعملكردهاي  يژگيز وي شخم خورده نياء اراضياح

هاي  يژگي ويولابد ي  ميمرتبط با آب و خاك بهبود
  نشانيادينسبت به منطقه مرجع اختالف ز پوشش

اهان در ي مستقر شدن مجدد گ تاياديدهد و زمان ز مي
  .باشد  ميازيمنطقه مورد ن

 يبرا )Pellant) 2000 ارائه شده توسط يفيروش ك
باشد كه در   مي و سادهيفيك يروش  سالمت مرتعيابيارز

 آن را ،تواند با صرف زمان و آموزش كم  ميآن كارشناس
  و همكاران Pyke ن مورديد كه در ايدر منطقه اجراء نما

ده ين عقيز چنين )2004( و همكاران Pellant و) 2002(
مورد هاي  يژگيو وها  ر شاخصييتفاوت و تغ. دارند

 شخم يمارهاي و در تييمختلف چراهاي  مطالعه در شدت
 رها شده با منطقه شاهد نشان دهنده ي و اراضياراض
ن مورد يكه ا باشد ها مي  شاخصيفي طبقات توصييكارا

  در .زارش شده استز گين) De Soyza) 1997توسط 
ان يسالمت مرتع امكان بهاي  يژگيو وها  مجموع شاخص

  مختلف فراهميمارهايت مرتع را در تي وضع ط ويشرا
 يمارهاي اثر تيتوان براحت  ميبه كمك آنهاكند و  مي
 يعملكردهاي  يژگيو .ر نمودي را در منطقه تفسيتيريمد

ر ر اثي در تفسياديزن روش كمك يمورد مطالعه در ا
هاي  يژگين وييتوان با تع  ميد وينما  مييتيري مديتهايفعال

 از يري جلوگيمات الزم برايباالتر از سالمت مرتع  تصم
ن يدر ا.  اتخاذ نمودينگونه اراضياء ايب و احيروند تخر

طبقه (مارها در مرز آستانه سالمت مرتع يمطالعه اكثر ت
 شان دهندهنكه ن تر از آن قرار گرفتند ييا پاي و )متعادل

 مناطق نسبت يعملكردهاي  يژگير وييمارها در تغير تيتاث
ن تر يي بامشخص شدن مناطق پا. باشد  ميبه منطقه مرجع

 الزم را يتيريمات مديتوان تصم  مياز آستانه سالمت مرتع
 يابي ارزيع براي و سريفي كيروش، ن روش يا. اتخاذ نمود

هاي  تيمورد فعال ت مرتع و قضاوت دريضعوط و يشرا
 در مرتع در مورد يريكبار اندازه گي با  وباشد  مييتيريمد

 يل كمي به دل.دينما  ميت مرتع قضاوتيط و وضعيشرا
و ها  شاخصرات ييتغق يدقش ين روش امكان پاينشدن ا

توان با انجام   مييول. وجود نداردت مرتع يوضعها  يژگيو
 يامارهيو تن روش در مناطق يا ي اجراشتر ويمطالعات ب
 نمود يقتر وكميرا دقها   شاخصيفيطبقات توص،مختلف 

مناسب هاي   شاخصنييه را در جهت تعياولهاي  و گام
  .  نموديطت و سالمت مرتع ين وضعيي تعيبرا
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160 هاي تعيين كننده آن مرتع و شاخص

   تشكر ر ويتقد

ك، يان هريآقاهاي  ييم از راهنمايدان  ميبر خود الزم
 دانشگاه تهران ي و معاونت پژوهشيپالنت، تانگ و

 يق تشكر وقدردانين تحقيامكانات ا نه وين هزيتامجهت 
  .ميينما
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Abstract: 
      Rangeland as a dynamic ecosystem changes by accruing abundance and if cross the rangeland health 
threshold may be disturbed. By determination rangeland health attributes, we could judge about 
management practices effects. In this research for determination three attributes (soil and site stability, 
hydrologic function and biotic integrity) , seventeen indicators used include rill, water flow pattern, 
pedestals and terracettes, bare ground, gullies, wind scour and depositional area, litter movement, soil 
resistance to erosion, soil surface loss or degradation, plant composition, soil compaction, plant 
functional/structural groups, plant mortality, litter amount, annual production, invasive plant and 
reproductive capability. This method was conducted in six steps. to test this new concept in arid and semi 
arid zone , thus by using vegetation and soil studies in Orazan (Taleghan)  region and Zarand Saveh, 
selected five treatment included: three  grazing intensity and two cultured area and then modified 
indicators table categorized under three ecosystem attributes in five classes. Because of grazing and 
cultured treatment rangeland health attributes reduced and showed significant differences by references 
area. Most treatment crossed the rangeland health threshold. By increasing grazing intensity stractural 
plant characterestics and soil characteristic beetwin plants disturbed.inreliced cultivated area soil stability 
and hydrologic function attributes modified but plants health attribute in comperation with references area 
have a little change. Results showed that soil surface resistance decrease and water flow pattern 
degradation are the most important causes in rangeland health  decrease.  
 
Keywords: rangeland health, soil and site stability, hydrologic function, biotic integrity, rangeland 
assessment, taleghan, zarand 

 


