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چکیده
ثیر این أمطالعه ت. خشک شناخته شده استویژه در مناطق خشک و نیمهاي پوشش گیاهی در بسیاري از نقاط جهان بهلکهيالگو

هدف از این تحقیق .داردزیادي اهمیت ب، نفوذپذیري و غیرهآروانرسوب،ازجمله فرسایش،هاي سطح خاكها بر ویژگیلکه
با استفاده . باشدمیاستان کرمانشاه فرامانمراتع حوزه آبخیزسطح خاك در هاي کیفیشاخصبر مختلفهاي گیاهی بررسی اثر لکه

و گندمیان-بوتهبرگ علفی، پهنبوته، (چهار نوع لکه گیاهیسطح خاك در پارامتر11، )LFA(اندازعملکرد چشمتحلیلاز روش 
لکه گیاهیبراي هر خاك هاي پایداري، نفوذپذیري و چرخه عناصر غذایی در قالب شاخصوگیريدر پنج تکرار اندازه)علفی-بوته
در LSDها از سه آزمون دانکن، دانت و بین تغییرات میانگین شاخصدار بودن اختالف براي نشان دادن معنی.انجام شدبندي طبقه
مقدار را در هر سه شاخص پایداري، نفوذپذیري و ندمیان بیشترینگ-نتایج نشان داد که لکه گیاهی بوته. استفاده شدSPSSافزار نرم

و ندمیانگ-بین لکه بوتهخاك،خص پایداري در شا، )05/0در سطح اطمینان (آماريهاي بر اساس آزمون. چرخه عناصر غذایی دارد
با گندمیان-بوتهلکه ، بینخاكدر شاخص نفوذپذیري.دار وجود داشتالف معنیتخاك لخت اخو )بجز بوته(هاي گیاهیلکهبقیه 

-هبوت(فقط بین لکه مذکور خاك، دار بود و در شاخص چرخه عناصر غذایی و خاك لخت اختالف معنیهاي گیاهیلکهسایر 
در خاك ، نفوذپذیري و چرخه عناصر غذایی باال بودن میزان پایداريبنابراین. دار وجود داشتو خاك لخت اختالف معنی)گندمیان

تواند ، میLFAروش . باشدحفاظت خاك در این مراتعتواند معرف خوبی براي میها، گندمیان نسبت به سایر لکه-لکه گیاهی بوته
روش مناسبی براي تعیین بهترین نوع لکه گیاهی براي افزایش پایداري و نفوذپذیري خاك و در نتیجه جلوگیري از فرسایش و 

.  تخریب خاك در مناطق مختلف باشد

ایش و فرسسطح خاك، هاي کیفی، شاخصفرامان کرمانشاه، حوزه آبخیزاندازوتحلیل عملکرد چشمتجزیه: کلیديهايواژه
.هاي گیاهیرسوب، لکه

مقدمه
پذیرفته شده که با این نکته معموال در همه جاي دنیا 
نات سطحی و رسوب سالیانه افزایش پوشش گیاهی، جریا

ثیر این رابطه براي نشان دادن تأکهطوريبه،یابدکاهش می

ایش مورد استفاده قرار پوشش گیاهی در معادالت فرس
گیاهان موجود در سطح خاك، انرژي دینامیک . گرفته است

منطقهقطرات باران را کاهش داده، رسوبات تخریبی را در 
ار و تخلخل هاي خاك ازجمله ساختویژگی،متوقف کرده
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ر نتیجه در کنترل فرسایش بسیار د،خاك را بهبود بخشیده
هاي این، بهبود ناشی از ویژگیبرعالوه. هستندثر ؤم

آب به داخل ریشه گیاهان در ورودله وسیبفیزیکی خاك 
هايشکلدیگر، سوياز . ثر استؤب ماخاك و کاهش روان

اثرات متفاوتی رویشی مختلف، به دلیل اختالف در ساختار،
Bestelmeyer(خاك دارندو نفوذپذیري بر پایداري  et al.,

سالهدهد که گراس چند مطالعات نشان می).2006
Achnatherum splendensهاي فیزیکی سبب بهبود ویژگی

خاك و بهبود چرخه عناصر غذایی و سبب کنترل فرسایش 
خاك در مناطق خشک و سرد در شمال چین شده است 

)China Vetiver Network, 2001:CNVN .( با توجه به
، سازگانبومهاي گیاهی در ترکیب، تنوع و تولید گونهاینکه 

ثرندؤروژن بسیار میی خاك ازجمله نیتبر میزان عناصر غذا
)Chapin, ,Berendse؛1980 Wedin؛1983 & Tilman,

Olff؛1990 et al., تفاوت زیادي در بنابراین).1994
هاي گیاهی الشبرگ تولید شده به وسیله گونهمقدار و تجزیه

Aber(مختلف وجود دارد et al., Berendse؛1990 et al.,

van Vuuren؛1989 et al., ها نتایج این تفاوت،)1992
معدنی شدن عناصر ،براي پویایی مواد آلی خاكرا مهمی 
شیمیایی و افزایش فیزیکی و و در نتیجه بهبود شرایط غذایی

دهد که مطالعات نشان می.نفوذپذیري خاك به همراه دارند
واقع زارهاي کم تراکم در بوتهغالب هاي گیاهی ثیر گونهأت

،Erica tetralix(ها و گندمیان ايبوتهه ترکیبی از کدر هلند 
Molinia caerulea،Deschampsia flexuosa (است ،

محیطی در کنترل کردن عواملتواند به اندازه می
van Vuuren(مهم باشدسازگانبومخیزي حاصل et al.,

1992(.Holm و همکاران)حقیق نشان در یک ت،)2005
Acaciaاز قبیلییهادادند که حذف شدن بوته

sclerosperma وEremophila maitlandii در
سبب کاهش در ،زارهاي مناطق خشک غرب استرالیابوته

ب به ناتولید گیاهان و کاهش در بازدهی تبدیل روا
Prosopis(درختان کهور . گیاهی شده استتودهزیست

spp( ،از در گراسلندهاي بیابانی در شمال غرب آریزونا
داشتن عناصر نیتروژن، باال نگهثبیت تریزش الشبرگ، طریق 

ن، نیتروژن کرببرايرا مناسبی مکانی پراکنش،غذایی خاك
که این درختان سبب طوريبه.کنندو فسفر خاك ایجاد می

تمرکز عناصر غذایی خاك در زیر تاج پوشش خود شده و 
اي گیاهی هبراي گونهرا ب مواد غذایی در دسترس ترتیبدین

سبب کاهش در میزان فرسایش خاك و دیگر افزایش داده 
Barth(شوندمی & Klemmedson, Martens؛1982 &

McLain, باال بودن میزان سه شاخص بنابراین، ). 2003
پایداري، نفوذپذیري و چرخه عناصر غذایی خاك در 

مناطق مورد تهدید، جلوگیري از فرسایش و رسوب در 
لکه گیاهی یکی از دو مقیاسی است که . اشدبمیثر ؤمبسیار 

توان پراکنش پوشش گیاهی را در مناطق وسیله آن میبه
,Puigdefábregas(خشک مشاهده کردخشک و نیمه

اهی هاي گیلکهوسیله بنواحی اشغال شده بنابراین ).2005
نفوذپذیرترو خیزحاصلاي،در مقایسه با نواحی بین لکه

، شناخت و استفاده از نامحققبرخی از 1990دههدر .است
را در ارزیابی شرایط مرتع و پایش خاكسطح هاي ویژگی

Tongway(آن آغاز کردند & Smith, Ludwig؛1989 &

Tongway, 1993.(Tongway وHindley)1995( یک ،
دستورالعمل را براي ارزیابی شرایط سطح خاك مراتع 

مهم سطح خاك عواملبرخی از انآن. استرالیا منتشر کردند
هاي هیدرولوژي سطحی شناسایی را بر اساس شاخص

. دندکرارائه جدید ، یک چارچوب 1997سال و درندکرد
،)مقاومت به فرسایش(پایداري - 1:شاملهااین شاخص

ظرفیت براي بارندگی و ادامه یافتن نفوذ (نفوذپذیري- 2
و Tongway.باشدمیغذایی عناصرچرخه -3و)آب

Hindley)2004( با توضیح روش و مبانی ،LFA بیان
اکولوژیکیتوانن وضعیت و تعییبرايکردند که این روش 

کاوي شدهتلف ازجمله چراگاه و مناطق معدنهاي مخعرصه
با استفاده از روش ) 1386(حشمتی و همکاران.کاربرد دارد

و توانمندي داخل و قابلیت) LFA(وتحلیل عملکردتجزیه
را مورد بررسی قرار در استان گلستانخارج قرق گمیشان 

هرتعدادوسطحبهتوجهبدون،نشان دادآنان نتایج . دادند
بوتهنفوذپذیريوالشبرگپایداريه مشخصلکه گیاهی، 

دودرداريمعنیتفاوتازالشبرگوگندمیعلف
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پایداري،همچنین.برخوردارندقرقخارجوقرقاندازچشم
درقرقمنطقۀلختخاكغذاییعناصرهچرخونفوذپذیري

وبودهبرخورداروضعیت بهتريازقرقخارجبامقایسه
، )1387(نیا و همکاران قلیچ.دهدنشان میدارمعنیتفاوت

ضمن بررسی وضعیت مرتع در سه منطقه چراي شدید، 
شاخص پایداري، سه بیان کردند، چراي متعادل و چرا نشده 

منطقه چرا نشده بهتر از دو نفوذپذیري و چرخه عناصر در
در مقایسه با روش چهار LFAمنطقه دیگر است و روش

. دهدوضعیت مرتع را یک مرتبه باالتر نشان میفاکتوري، 
هاي لکهو مقایسه بررسی هدف از اجراي این تحقیق،

با توجه بهمطالعه،موردمنطقهدرگیاهیمختلف 
و در نتیجه تعیین اندازهاي عملکرد چشمخصشا

پایداري، نفوذپذیري و افزایش لکه گیاهی برايترینمناسب
. باشدمیحفاظت خاك 

هامواد و روش
حوزه آبخیز فرامان با مساحت :مطالعهمنطقه مورد 

، بر کرمانشاهستان شهرشرق جنوبهکتار در62/11009
49/5725که شدههاي سه پل و دو گوش واقع روي کوه

Astragalusگیاهیبا غالبیت پوشش هکتار آن را مراتع 

gossypinus, Gundelia turneforti, Euphorbia

strobitace, Phlomis olivieri, Hordeum bulbosum,

Bromus tomentellus,فوق یکی حوزه. تشکیل داده است
سو از گاماسیاب و قرههاي رودخانههايحوزهاز زیر

ب هاي مناسکرخه است و قابلیتآبخیز هاي حوزه سرشاخه
موقعیت جغرافیاییو در دامداري و کشاورزي را داراست 

84/20و10و34تا67/09 و19 و34 عرض
طول 47و 24و67/06تا  و 16و35/21شمالی و 

1804تا 1248محدوده ارتفاعی .شرقی واقع شده است
20تا 12توسط منطقه بین و شیب ممتري از سطح دریا 

متر میلی400-450منطقهبارندگی سالیانه. استدرصد 
اًعمدتهحوز. )1391مدیریت آبخیزداري کرمانشاه، (است

بر . بند استمراتع آن جزء مراتع میان،کاربري مرتعی داشته
تیپ عمده چهارحوزه داراي ،اساس مطالعات انجام شده

:باشدزیر میی گیاه
Astragalus gossypinus - Gundelia tournefortii,

Astragalus gossypinus - Bromus tomentellus -

Phlomis olivieri, Astragalus gossypinus –

Euphorbia strobitacea, Bromus tomentellus -

Gundelia tournefortii

موقیعت منطقه مورد مطالعه در استان کرمانشاه-1شکل 
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این تحقیق در تیپ گیاهی،منطقهتوجه به وسعت زیاد با
Astragalus gossypinus - Bromus tomentellus -

Phlomis olivieriانجام به دلیل تنوع بیشتر پوشش گیاهی
مدیریت(استهکتار1699سطح منطقه مورد تحقیق .شد

هاي مهم آن گونه.)1391آبخیزداري کرمانشاه، 
gossypinusAstragalus،Bromus tomentellusو

olivieriPhlomisهاي همراه در این منطقه گونه.است
,Astragalus schistusus, Astragalus raddei: شامل

Lathyrus aphaca, Carthamus lanatus, Tragopogon

collinus, Visia villosa, Medicago radiata, Trifolium

fragiferum, Centaurea virgate, Echinups robustus,

Melica persica, Phalaris tuberosa, Festuca ovina,

Agropyrun intermmediumمنطقهخاك.باشدمی
،غالببافتوسنگریزهبامخلوطمتوسطبافتباعمیقنیمه

ها بعضی قسمتدر.استرسی-شنینوعازمنطقهخاك
این مراتع در فصل . شودهاي سنگی دیده میزدگیبرون

.استرویش مورد چراي دام 
روش تحقیق

تصادفی، از -سیستماتیکروشبرداري بر اساس نمونه
متري در جهت شیب 100ترانسکت چهارطریق استقرار 

ها، انواع پس از استقرار ترانسکت.شدانجامغالب منطقه 
وگندمیعلفبوته، (رویشیشکلهاي گیاهی براساس لکه
برگپهنبوته، ند که شامل شناسایی شد) برگ علفیپهن

در امتداد هر .علفی بود-و بوتهگندمیان-بوتهعلفی، 
گیاهی و عرضهاينقاط برخورد انواع لکهترانسکت، طول 

سپس از هر ،شدثبت هاآنها و نیز طول خاك لخت بین لکه
صورت تصادفی در تکرار بششو خاك لخت، لکه گیاهی

ارزیابی پارامتر11یکبراي هرو شد تعیین ترانسکت طول 
امتیازدهی LFAروش سطح خاك در آنها طبق دستورالعمل 

Tongway(شدند  & Hindley, از پس . )1جدول()2004
وضعیت ساختار سایت ، LFAافزار ها به نرمورود داده

متر، مساحت 10ها در ازجمله شاخص سطح لکه، تعداد لکه
انداز و میانگین طول کل لکه، شاخص سازماندهی چشم

اي محاسبه گردید و نیز ارزیابی سطح خاك فضاي بین لکه
خاك (اي هاي گیاهی و فضاي بین لکهاز لکهیکبراي هر

بر اساس سه شاخص پایداري، نفوذپذیري و چرخه ) لخت
اري این تحقیق با آمهايتحلیل. عناصر غذایی انجام شد

تیمارهابا توجه به. شدانجام SPSSافزار استفاده از نرم
ابتدا با استفاده از ، )خاك لخت(و شاهد ) هاي گیاهیلکه(

ها و با اسمیرونوف، نرمال بودن داده- گرفآزمون کولمو
ها مورد بررسی استفاده از آزمون لیون، همگن بودن واریانس

ها و هدف تحقیق، سپس با توجه به نوع داده. قرار گرفت
گیري سطح خاك اندازههاي شاخصبراي مقایسه میانگین 

هاي لکه(تیمارها از یکبراي اثبات تفاوت در بین هر
هاي سطح از نظر شاخص، )خاك لخت(و شاهد) گیاهی
از ، )یداري، نفوذپذیري و چرخه عناصر غذاییپا(خاك 
تیمارهامیانگین بندي گروهبرايطرفه و واریانس یکتحلیل

و شاهد، تیمارهامیانگین از آزمون دانکن و نیز براي مقایسه 
.از آزمون دانت استفاده شد

نتایج
رویشی شکلسه ،انجام شدههاي بر اساس ارزیابی

برگ علفی در منطقه شناسایی شد که اي، گندمیان و پهنبوته
gossypinus(بوتهچهار لکه گیاهی ها،متداد ترانسکتادر 

Astragalus،Astragalus schistusus, Astragalus

raddei( ،علفیبرگپهن)Lathyrus aphaca,Medicago

radiata, Phlomis olivieri,(،گندمیان -بوته
)Astragalus gossypinus, Astragalus raddei, Bromus

tomentellus, Melica persica, Phalaris tuberosa,

Festuca ovina, Agropyrun intermmedium(و بوته-
,Astragalus gossypinus, Phlomis olivieri(علفی 

Medicago radiata, Trifolium fragiferum ( و شناسایی
بینفضايوهاعرض لکهوطولترانسکتهررويبربعد
11نتایج حاصل از امتیازات ).2شکل(گردیدثبتهالکه

عامل ارزیابی سطح خاك براي هر لکه گیاهی و خاك لخت 
.)1جدول(انجام شد
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ايهاي گیاهی مختلف و فضاي بین لکهگیري لکهنحوه اندازه-2شکل 

هاي گیاهی مختلفها در لکههاي سطح خاك و مقدار امتیازات شاخصویژگیهاي ارزیابی شاخص-1جدول 
هاشاخص هاشاخص هاشاخص هاشاخص هاشاخص هاشاخص هاشاخص هاشاخص هاشاخص
S 6/2 3/4 7/4 5/3 4 از عدم حفاظت خاك تا حفاظت شدید در برابر 

قطرات باران
5-1 پوشش سطح خاك

I,N 0 4 9/4 7/3 5/4 هاي زیرزمینی گیاهان تا وجود بخشاز عدم 
هاي زیرزمینی زیادوجود بخش

4-1 پوشش گیاهان چند 
ساله

S,I.N 95/1 9/3 5/4 95/1 9/3 درصد تا پوشش 10از پوشش الشبرگ کمتر از 
و میزان تجزیهأمنشدرصد، 100الشبرگ 

10-1 الشبرگ

S,N 2 5/1 7/1 5/1 7/1 زیاد در سطح از عدم وجود پوسته ثابت تا سهم 
)درصد50بیشتر از (خاك

4-1 زادانپوشش نهان

S 1/2 2/2 4/2 1/2 3 از عدم وجود پوسته خاك تا وجود پوسته 
نخورده و نرمدست

4-1 شکستگی پوسته

S 2 5/2 3 4/2 9/2 از فرسایش شدید تا عدم فرسایش 4-1 نوع و شدت 
فرسایش خاك

S 2/3 6/3 4 3 5/3 نشین شده تا منتقل و تهاز حجم زیاد رسوبات
م وجود مواد رسوبیحجم خیلی کم یا عد

4-1 مواد رسوبی

I,N 2 4/2 6/2 8/1 2/2 متر در سطح خاك میلی3از ناهمواري کمتر از 
مترمیلی100تا ناهمواري بیش از 

5-1 ناهمواري سطح خاك

S,I 5/2 5/2 9/2 5/2 9/2 غیرشکننده از سطح شنی نرم و بسیار شکننده تا 
در تخریب خاك به طور (بودن سطح خاك 

)مکانیکی 

5-1 طبیعت سطح خاك

S,I 3 3 3 3 3 از عدم پایداري قطعات خاك در برابر مرطوب 
که طوريشدن سریع تا پایداري شدید آن به

نخورده باقی قطعات در آب، کامل و دست
مانندمی

4-1 آزمایش پایداري در 
برابر رطوبت

I 2 2 2 2 2 از نفوذپذیري خیلی کم  بافت خاك سطحی تا 
میزان نفوذپذیري زیاد

4-1 بافت

S شاخص چرخه: Nشاخص نفوذپذیري  : Iشاخص پایداري    : 1-
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در سه شاخص پایداري، نفوذپذیري و این امتیازات 
هاي بندي شدند و مقدار شاخصچرخه عناصر غذایی طبقه

پایداري، نفوذپذیري و چرخه عناصر (ارزیابی سطح خاك 

هاي گیاهی مختلف و خاك لخت مورد براي لکه) غذایی
).2جدول(ارزیابی قرار گرفت 

هاي گیاهی مختلفهاي سطح خاك بر اساس لکهارزیابی شاخصتغییرات -2جدول 
(%)هاي ارزیابی سطح خاك شاخصهاي گیاهیلکه

چرخه عناصر غذایینفوذپذیريپایداريپوشش سطح خاك
±65بوته 91/000/0±537/57 ± 72/1

8/63علفیبرگپهن ± 85/02/49 ± 00/02/56 ± 98/1
±67گندمیان-بوته 74/02/56 ± 00/09/58 ± 62/1

2/64علفی-بوته ± 33/053± 00/05/56 ± 00/0
1/62خاك لخت ± 00/18/44 ± 00/03/46 ± 43/3

میانگین±معیاراشتباه: جدولاعداد

برگپهن، 11بوته توجه به اینکه میزان پوشش تاجی با
درصد بود،9علفی -و بوته15گندمیان -، بوته10علفی 

مختلف هاي گیاهیلکهمقایسه مقادیر شاخص پایداري براي 
گندمیان-بوتهه مورد مطالعه نشان داد که لکه در منطق
، با سایر دانکنو بر اساس آزمونمقدار پایداري بیشترین

در (دار داشتبوته، اختالف معنیلکه گیاهیبه غیر از هالکه
خص مقایسه مقادیر شا). 4شکل) (05/0سطح اطمینان 

بیشترینداراي گندمیان- ذپذیري نشان داد که لکه بوتهنفو
، بین لکه دانکنبر اساس آزمونونفوذپذیري بودهمقدار 

در (دار اختالف معنیي گیاهیهابا سایر لکهگندمیان -بوته
هااز لکهیکهردر بین . وجود داشت) 05/0سطح اطمینان 

لکه و تنها بین دو دار وجود داشتبه دو اختالف معنینیز دو
.دار مشاهده نشداختالف معنیعلفی-بوته و بوتهگیاهی

صر مقدار عنابیشترینداراي گندمیان-اگرچه لکه بوته
از یکهیچ، بین هاي دانکنغذایی بوده ولی بر اساس آزمون

) 05/0در سطح اطمینان (دار اختالف معنیهاي گیاهیلکه
.وجود نداشت

هاي گیاهی مختلفتغییرات میانگین نفوذپذیري براساس لکه-3شکل 
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هاي گیاهی مختلفتغییرات میانگین پایداري براساس لکه-4شکل 

بحث
داري در معنیطور میزان اصالح و بازسازي خاك، به

& Singh(گیاهی مختلف متفاوت استهايمیان انواع گونه

Gupta, مقایسه جوامع گیاهی مختلف، که،طوريبه).1977
دهدمیوت را در میزان بازسازي خاك نشانمیزان تفا

)Lieth & Ouellette, ,Ellis؛1962 ها این یافته).1974
و دهد که نوع گیاه، معیار مهمی در میزان بازسازينشان می
بنابراین تغییر در پوشش . آیدشمار میخاك بهپایداري
خاك به تغییرات را براي تغییر پاسخ قابلیتاین گیاهی، 
James(آوردوجود میمحیطی ب et al., در این ).2000

پایداري، شاخصدر سه گندمیان-تحقیق لکه گیاهی بوته
مقدار بیشتریننفوذپذیري و چرخه عناصر غذایی داراي 

که در دو طوريبه(بود گیاهیهاي لکهنسبت به سایر 
دار با یري و پایداري داراي اختالف معنیشاخص نفوذپذ

قط با و در چرخه عناصر غذایی فهاي گیاهیلکهسایر 
این امر را علت).دار استخاك لخت داراي اختالف معنی

و تاج پوشش گسترده شکلوسعت لکه گیاهی، توان در می
و gossypinusAstragalusاي قوي بوتهسامانه ریشه

Bromus  tomentellusگراس مانند اي و کپهدستهرویش

در کنار بوته اي چندساله بوده ودانست که گونه
.gossypinusAs،و چرخه عناصر پذیري نفوذبه پایداري

با توجه به اینکه درجه و قوت . کندخاك کمک میغذایی 

هاها و گراسسمت بوتهظیم منابع از درختان به تنیندهاي افر
Tongway(یابد کاهش می & Ludwig, Ludwig؛1994

et al., تر هرچه ساختار لکه گیاهی بزرگرو از این). 2000
باشد، پایداري آن در برابر عوامل مخرب محیطی و مدیریتی 

ها ، این روابط وابسته به مقیاس لکهبنابراین. استبیشتر
Ludwig(هستند et al., و با افزایش در اندازه )2000

تحقیقی که. یابندها افزایش میهاي گیاهی این شاخصلکه
Rezaeia این مطلب ید ؤماند، انجام داده) 2006(و همکاران

پایداري،(عملکرد اخصدر این تحقیق، مقادیر سه ش. است
-در پوشش گیاهی بوته) غذاییر نفوذپذیري و چرخه عناص

Bromus tomentellus-Astragalus(گندمیان

adscendens(گندمیان-علفیاز پوشش بیشتر)Bromus

tomentellus-Onobrychis cornuta(گزارش شده است .
Holm کنند که رابطه بینبیان مینیز)2002(و همکاران

هاي استفاده از بارش در لکهبازدهیانداز وعملکرد چشم
یعنی . فردیستگیاهیهاي تر از لکهگسترده و وسیع قوي

هاي مقادیر شاخصتر باشند،ها گستردههرچقدر لکه
استفاده از بارش بازدهیانداز افزایش یافته و عملکرد چشم

توان میدر مورد چرخه عناصر غذایی .یابدنیز افزایش می
ها یا ها، بوتهگراس(هاي گیاهی چندسالهلکهگفت که
ز طریق چرخه سبب افزایش مواد مغذي خاك، ا) درختان

Charley(دنشومیعناصر غذایی  & West, ؛1975

a aa a
b
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Grierson & Adams, تحقیق به این بنابراین در ).1999
برگ چندساله اي، گندمی و پهندلیل اینکه سه گونه بوته

داري با ی اختالف معنیهستند، از نظر چرخه عناصر غذای
در هاهم ندارند، گرچه امتیاز شاخص الشبرگ در بین لکه

ها، از نظر عددي مقداري متفاوت جدول ارزیابی شاخص
گندمیان امتیاز بیشتري نسبت به سایر - بوتهاست و لکه 

انداز در رابطه با افزایش عملکرد چشمرو از این.ها داردلکه
) 2006(و همکاران Fernandoهاي چندساله، در گراس

در انداز، عملکرد چشمتحلیلسه شاخص کنند که بیان می
شرق اسپانیا که گونه هاي نواحی استپی جنوبرویشگاه

Stipa tenacissima ايرویش کپهرویش دارد به دلیل ،
هایی است که این مقدار نسبت به رویشگاهبیشترینداراي 

توان گفت که حضور یک بنابراین می. گونه حضور ندارد
بتا اي قوي با تاج پوشش نسریشهسامانهداراي گندمیگونه 

اي، سبب افزایش عملکرد گسترده در کنار یک گونه بوته
ایش توان خاك در برابر فرسایش انداز، بهبود و افزچشم

با توجه به .این مطلب استید ؤمتحقیق نیز این که شودمی
منطقه مورد مطالعه به علت فشار بیش از حد چراي دراینکه 
کاسته ايهاي چندساله و علوفهاز رشد و تکثیر گراسدام، 

رو از اینرود، پیش میاي شدن به سمت بوتهمنطقه شده، 
Bromus.چندساله ازجمله گونهگندمیانپیشنهاد کاشت 

tomentellus)ه یک گونه بومی و خوشخوراك بوده،ک
اي در کنار گونه بوته) باالیی داردارزش حفاظتی

gossypinusAstragalusحفاظت اینکه سبب برعالوه
اي مراتع را نیز افزایش خاك شده، ارزش علوفهبیشتر

) LFA(انداز بنابراین، روش تحلیل عملکرد چشم. دهدمی
رود، با توجه به کار میع بهاینکه در پایش مراتبرعالوه

ترین لکه گیاهی براي تواند در تعیین مناسبمینتایج تحقیق 
هاي آبخیز ي از فرسایش و تخریب خاك در حوزهجلوگیر

.نیز کاربرد داشته باشد
: هابندي الشبرگپیوستی در مورد نحوه طبقهتوضیحات

گذاري زشارLFAهاي کیفی در کتاب بعضی از شاخص
که مربوط 85/5عنوان مثال عددهاند، بعددي یا کمی شده

محلی (الشبرگ أمنشبه سه زیر شاخص پوشش الشبرگ، 

اي الشبرگ بر. و میزان تجزیه الشبرگ است) یا انتقالی
، 1عدد ) T(و الشبرگ انتقالی5/1ارزش عددي ) L(محلی 

در مورد میزان تجزیه نیز براي تجزیه کم، متوسط و زیاد 
در نظر گرفته شده 2و 7/1، 3/1ترتیب اعداد بهیکهر

بنابراین براي محاسبه الشبرگ، طبقه یا کالس پوشش . است
میزان الشبرگ وأمنشالشبرگ در اعداد دو زیر شاخص 

اگر میزان : عنوان مثالبه. گرددتجزیه الشبرگ ضرب می
الشبرگ محلی و أمنش، )3کالس (درصد 25- 50الشبرگ 

آید که با کمی بدست می3LSباشد، ی ئجزمیزان تجزیه آن 
.رسیممی5/1*3/1*3=85/5عدد کردن آن به
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Abstract
Patching pattern of vegetation is known in many parts of the world, especially in arid
and semi-arid regions. Studying the effects of patches on surface features such as
erosion, sedimentation, runoff, infiltration, etc. is important. The aim of this research
was to investigate the effects of different patches on soil surface characteristics in
Faraman Rangelands, Kermanshah Province. Eleven soil characteristics were measured
in four vegetation patches of shrub, grass, forb, shrub-grass and shrub-forb in five
replicates using the Landscape Functional Analysis (LFA). The study parameters were
categorized as indicators of stability, infiltration and nutrient cycling was categorized
for each patch. Duncan, Dennett and LSD tests were used to show the significant
differences between mean values in SPSS software. Results showed that the patch of
shrub-grass had maximum value in each of the three indicators of stability, infiltration
and nutrient cycling. According to the results, significant differences were found for the
stability indicator between shrub-grass and other patches (except shrub). There was a
significant difference for infiltration index between shrub-grass patch and other patches
and bare soil. Significant difference was also found for the nutrient cycling indicator
between the shrub-grass patch and bare soil. Therefore, it is concluded that stability,
infiltration and nutrient cycling in shrub-grass patches could be a good indicator for soil
conservation in this rangeland. Overall, LFA can be a good way to determine the best
type of vegetation patches to increase the sustainability and soil infiltration and thus
preventing erosion in different areas.
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