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چکیده

اين مطالعه با هدف بررسي تأثير عمليات اصالحي مختلف بر شاخصهای اکولوژيکي سالمت مرتع با استفاده از روش  LFAدر

مراتع چاه شيرين بهبهان انجام شد .برای اين منظور سه سايت عمليات اصالحي کاشت درخت کهور ( ،)Prosopis julifloraعمليات
احداث کنتور فارو و عمليات کشت درخت اکاليپتوس ( )Eucalyptus camaldulensis Dehnhکه در سال  7913اجرا شده است،
همراه با سه منطقه شاهد در کنار آنها انتخاب گرديد .بهمنظور نمونهبرداری در هر سايت  9ترانسکت  722متری بر اساس اقليم ،تيپ
گياهي و تغييرات پوشش گياهي با فاصله  22متر در يک طرح تصادفي  -سيستماتيک در جهت شيب منطقه مستقر شدد .برای تعيين
ويژگيهای کارکردی مرتع شامل پايداری ،نفوذپذيری و چرخه مواد غذايي با استفاده از روش  LFAو بهکارگيری از  77شاخص
سطح خاك تعيين گرديد .نتايج حاصل از اين مطالعه نشان داد که در اثر فعاليتهای مديريتي اعمال شده شاخصها و ويژگيهای
کارکردی مرتع تغيير يافتهاند .بهطوریکه نتايج آزمون تي مستقل برای سه مشخصه کارکردی در قطعات و ميان قطعات گياهي هر
منطقه نسبت به منطقه شاهد آن تفاوت معنيداری را نشان داد ( )P>2/22همچنين بر اساس نتايج حاصل از آزمون تجزيه واريانس
مقايسه سه منطقه اصالحي ،برای سه مشخصه کارکردی (پايداری ،نفوذپذيری و چرخه عناصر غذايي) در قطعات مورد بررسي تفاوت
معنيداری در سطح  7درصد مشاهده گرديد .بهطور کلي نتايج حاصل از اين تحقيق برای عمليات کشت درخت کهور و احداث
کنتورفارو از نظر مشخصههای کارکردی نسبت به سايت درخت اکاليپتوس شرايط بهتری را نشان داد .بنابراين ميتوان بيان کرد که
عمليات اصالحي باعث بهبود کارکرد مرتع گرديد و مطالعات عملکرد مرتع با استفاده از شاخصهای ساده در آشکارسازی تأثير
عمليات اصالحي و مديريتي بسيار مؤثر بود.
واژههای کلیدی :عمليات اصالحي ،طرح مرتعداری ،چاه شيرين ،ويژگيهای عملکردی.LFA ،

مقدمه
عمليات مديريتي در طبيعت و عناصر تشکيل دهنده آن
يعني خاك و پوشش گياهي بسيار ظريف و مستلزم کمال
دقت و توجه ميباشد ،بهطوریکه دخالتي بدون برنامه و

غيرمنطقي و نامعقول ميتواند تمام اجزا و عناصر اين سيستم
بزرگ را تحت تأثير قرار دهد (.)Javadi et al., 2011
عالوه بر دقت الزم از جهت مطالعه ،بررسي شرايط فعلي
مرتع ،انتخاب مناسبترين روش اصالحي ،زمان و هزينهای
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که برای اجرای عمليات اصالحي اختصاص داده ميشود نيز
حائز اهميت است ،زيرا اجرای عمليات اصالحي مستلزم
صرف زمان و هزينهی زيادی است .پس در صورتي که
پروژههای اصالحي بهدرستي لحاظ نشده و منطبق بر اصول
علمي ،فني و اجرايي انجام نشود ،نه تنها سير نزولي مراتع
تشديد ميشود بلکه سرمايههای صرف شده نيز به هدر
ميرود .بنابراين بررسي و پايش ساختار و عملکرد
اکوسيستم برای پي بردن به مديريت موجود و بهرهبرداری
پايدار از آنها امری ضروری به نظر ميرسد ( & Yari
 .)Heshmati, 2016برای بررسي تأثير عمليات اصالحي بر
احياء مرتع بايد نحوه عملکرد آن مورد ارزيابي قرار گيرد و
برای شناخت عملکرد بايد فرايندهای اکولوژيکي مورد
توجه قرار گيرند ( .)Ebrahimi et al., 2014در اين مورد
 Tangwayو  )5224( Hindlyروش تجزيهوتحليل عملکرد
چشمانداز ( )LFAرا ارائه کردند .اين روش با استفاده از 77
شاخص سطح خاك ،سه مشخصه عملکردی شامل پايداری
خاك ،نفوذپذيری خاك و نيز چرخه عناصر غذايي را
بهخوبي اثرهای فعاليتهای اصالحي و مديريتي انجام شده
در مراتع بر اساس ويژگيهای ساختاری و عملکردی
ارزيابي مينمايد ( .)Tongway & Hindley, 2004در واقع
نظارت بر اکوسيستم و ارزيابي آن اغلب بر اساس
شاخصهای عملکردی هستند که اقدامات يکپارچه و در
عين حال ساده و مقرون بهصرفه را از عملکرد کليدی
اکوسيستم ارائه ميدهند ).(Mayor & Bautista, 2012
 Ebrahimiو همکاران ( )5274معتقدند که تعيين فرايندهای
اوليه اکولوژيکي به دليل پيچيدگي فرايندها پرهزينه است .به
همين دليل از ميان فرايندهای اکولوژيک ،سه ويژگي
پايداری خاك ،چرخه عناصر غذايي و چرخه عناصر غذايي
مرتع گامي مهم برای ارزيابي مديريت و برنامهريزیهای
آينده اين اراضي است .در همين راستا  Mohebiو همکاران
( )6102در يک بررسي بهصورت مقايسهای ساختار و
عملکرد مرتعکاری با سه گونه کوخيا (،)Kochia scoparia
پوتريوم ( )Poterium sanguisorbaو اروشيا ( Eurotia
 )lanataدر مراتع کجور نوشهر با استفاده از روش
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تجزيهوتحليل چشمانداز بيان کردند که پوتريوم و کوخيا در
وضعيت مطلوبتری به لحاظ ويژگيهای ساختاری نسبت به
اروشيا قرار دارند Yari .و  )6102( Heshmatiدر مطالعه
تأثير ساختار مرتع بر شاخصهای سطحي و ويژگيهای
عملکردی مراتع فتحآباد شهرستان فردوس بيان کردند که
ساختارهای گياهي دارای تأثير متفاوت و معنيداری در
ويژگيهای عملکردی پايداری ،نفوذپذيری و چرخه مواد
غذايي خاك هستند Zucca .و همکاران ( )5279با بررسي
عمليات کاشت گونه  Atriplex nummularia Lبهمنظور
بازسازی مراتع تخريب شده و کاهش فرايندهای بيانزايي
مربوط به چرخه غذايي ،پايداری و نفوذپذيری برای قطعات
اکولوژيکي و بين قطعات برای تعداد کل  721قطعه ،بيان
کردند که مزارع جوان اين گونه موجب ارتقاء عملکرد شده
است Tabeni .و همکاران ( )5276شاخصهای ساختار
چشمانداز و کارکرد خاك را با استفاده از روش  LFAدر
اراضي کشاورزی ،در يک منطقه نيمهخشک تحت تأثير
عمليات اصالحي بررسي کردند و توسعه قابل توجهي از
اليه بوته و افزايش تعداد ،نوع و منطقه اشغال شده توسط
لکههای گياهي را در مزرعههای قديمي شناسايي کرده و
بخشي از لکههای گياهي در جهت بهبود پايداری ،نفوذ و
عملکردهای مواد مغذی نيز در مقياس محلي را معنيدار
اعالم کردند .بنابراين اين مطالعه نيز باهدف بررسي تأثير
عمليات اصالحي مختلف بر شاخصهای اکولوژيکي کارکرد
مرتع با روش  LFAانجام شد.

مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه
منطقه مورد مطالعه مراتع چاه شيرين که در 12
کيلومتری جنوبشرقي شهرستان بهبهان ،واقع در استان
خوزستان با مساحتي حدود  5922هکتار ،بين مختصات
جغرافيايي  25°43تا  23°43طول شرقي و  52°92تا
 52°92عرض شمالي قرار گرفته است (شکل  .)7منطقه
طرح به صورت تپه ماهوری و کوهستاني کم ارتفاع بين
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 572-32متر از سطح دريا و متوسط بارندگي ساالنه با
استفاده از اطالعات بارانسنجي از ايستگاه سينوپتيک بهبهان
 952/32ميليمتر و درجه حرارت متوسط ساالنه 54/61
درجه سانتيگراد برآورد گرديد .اين منطقه از لحاظ شرايط
اقليمي با استفاده از روش اقليمي دومارتن در اقليم خشک

طبقهبندی ميشود .بيشترين ريزش جوی آن به صورت باران
ميباشد .همچنين با مطالعه پوشش گياهي و عمليات
صحرايي همراه با مشاهدات عيني دو گونه گياهي غالب
بهترتيب  Stipa capensisو  Plantago lanceolataبوده که
تيپ گياهي مرتع را تشکيل ميدهند.

شکل  -1نقشه موقعیت منطقه مورد مطالعه

روش تحقیق
بهمنظور بررسي تأثير عمليات اصالحي بر روی
شاخصهای اکولوژيکي سالمت مرتع با استفاده از روش
عملکرد چشمانداز ( )LFAبا توجه به نقشههای موجود،
پيشينه زماني طرح انجام شده با مساحتي برابر  5922هکتار
و بازديد صحرايي سايتهايي که در آنها عمليات اصالح
مرتع شامل ذخيره نزوالت آسماني با احداث کنتور فارو،
کاشت درخت کهور ( )Prosopis julifloraو درخت

اکاليپتوس ( )Eucalyptus camaldulensis Dehnhکه در
سال  7913انجام شده است ،بهمنظور نمونهبرداری انتخاب
گرديد .در کنار هر سايت ،يک سايت شاهد (فاقد عمليات
اصالح مرتع) نيز در نظر گرفته شد .عالوه بر مجاورت هر
سايت با تيمار شاهد آن ،بهجز بعضي از فاکتورها مانند
حضور دام در سايتهای شاهد شرايط محيطي و
خصوصيات توپوگرافي آنها مشابه بود .در سايتهای
عمليات اصالحي همچنان از حضور دام ممانعت ميشود.
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نمونهبرداری به صورت طرح تصادفي -سيستماتيک و
ترانسکت خطي انجام شد .برای اين منظور در هر سايت 9
ترانسکت  722متری با فاصله  22متر در جهت شيب
عمومي منطقه مستقر شد .تعداد ترانسکتها با توجه به اينکه
دادهها از نظر آماری قابل تجزيهوتحليل باشند ،انتخاب
گرديد .اندازه ترانسکت با در نظر گرفتن اقليم منطقه (اقليم
خشک) ،به تيپ گياهي ،تغييرات پوشش و سطح تاج
پوشش و جهت آن نيز با در نظر گرفتن گراديان محيطي
(توپوگرافي) بر روی خصوصيات پوشش انتخاب شد ( Yari
 .)& Heshmati, 2014الزم به ذکر است که در مناطق با
اقليم خشک به دليل پوشش کم و پراکنده معموال طول
ترانسکت را زياد در نظر ميگيرند تا شانس نمونهبرداری و
مطالعه پوشش بهطور يکنواخت ايجاد شود .در مناطق
مرطوب به دليل بارندگي بيشتر و پوشش گياهي متراکم طول
ترانسکت را نسبت به مناطق خشک کمتر در نظر ميگيرند.
در طول هر ترانسکت 2 ،لکه که شامل پوشش گياهي
(پوشش علفي و درختي) و در هر سايت دارای عمليات
اصالحي و تيمار شاهد آن بوده و  2ميان لکه ،فاصله بين دو
لکه گياهي که شامل خاك لخت است ،به صورت تصادفي
انتخاب شد .سپس طول و عرض لکههای اکولوژيک و نيز
طول ميان لکهها در هر ترانسکت ثبت شد .در روش
تجزيهوتحليل عملکرد چشمانداز ،بهمنظور تعيين ويژگي
پايداری خاك از شاخصهای حفاظت خاك ،مقدار
الشبرگ ،پوشش کريپتوکام ،خرد شدن سلهها ،نوع و شدت
فرسايش ،مواد رسوبگذاری شده ،ماهيت سطح خاك و
آزمون پايداری استفاده شد .برای اندازهگيری ويژگي
نفوذپذيری خاك از شاخصهای پوشش گياهان چندساله،
منشأ و درجه تجزيهشدگي الشبرگ ،بافت خاك ،مواد
رسوبگذاری شده ،پستي و بلندی ،سطح خاك ،ماهيت
سطح خاك ،آزمون پايداری ،نوع و شدت فرسايش استفاده
شد .برای اندازهگيری چرخه عناصر غذايي از شاخصهايي
مانند پوشش گياهان چندساله ،منشأ و درجه تجزيهشدگي
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الشبرگ ،پستي و بلندی ،سطح خاك ،پوشش کريپتوکام و
مواد رسوبگذاری شده استفاده گرديد (جدول  .)7سپس
هريک از ويژگيها با جمع جبری امتيازات شاخصهای
مربوطه محاسبه و بهصورت درصد همانگونه که Ebrahimi
و همکاران ( )5274گزارش دادند ،بيان گرديد .برای مقايسه
شاخصهای کارکردی در هر دو منطقه تيمار اصالحي و
تيمار شاهد از آزمون  Tاستفاده شد .برای بررسي و مقايسه
انواع عمليات از نظر شاخصهای کارکردی ،کليه دادهها
مورد تجزيه واريانس يکطرفه  ANOVAقرار گرفت و
برای مقايسه ميانگينها مانند  Moghiminejadو همکاران
( )5272از آزمون دانکن استفاده شد .کليه عمليات
تجزيهوتحليل دادهها با استفاده از نرمافزار  SPSSنسخه 76
انجام شد.

نتایج
با توجه به نتايج اين مطالعه مشاهده گرديد که ميزان سه
شاخص کارکردی مرتع (پايداری خاك ،نفوذپذيری و چرخه
عناصر غذايي) در سطح لکههای اکولوژيکي برابر با ،54/6
 76/4و  72/5برای مرتع عمليات اصالحي با کاشت درخت
کهور بهدست آمد .در رابطه با مرتع شاهد عمليات اصالحي
کاشت درخت کهور ،اين مقادير برای سه شاخص کارکردی
پايداری خاك ،نفوذپذيری و چرخه عناصر غذايي بهترتيب
 75 ،71و  4بهدست آمد ،به گونهای که اين مقادير تفاوت 92
درصدی را برای شاخص پايداری ،تفاوت  56درصدی برای
نفوذپذيری و همچنين تفاوت  62درصدی را برای شاخص
چرخه عناصر غذايي برای مرتع عمليات اصالحي با کاشت
درخت کهور نسبت به منطقه شاهد نشان داد .در رابطه با مرتع
عمليات اصالحي با کنتورفارو برای اصالح پوشش گياهي
مقدار سه شاخص عملکردی پايداری خاك ،نفوذپذيری و
چرخه عناصر غذايي در سطح لکههای اکولوژيکي بهترتيب
 57/1 ،57/5و  1بهدست آمد.
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جدول  -1شاخصها و ارتباط آنها با پارامترهای کارکردی مرتع ()Tongway & Hindley,2004
رديف
1

پايداری

شاخصها
درصد پوشش سطح خاك مانع از اثر تخريبي قطرات باران -درصد پوشش

نفوذپذيری

چرخه عناصر
غذايي

امتيازات
6

x

سطح زمين باهدف ارزيابي ميزان حفاظت خاك در برار قطرات باران
پوشش سطحي مانع از اثر تخريبي خاك توسط جريان سطحي -درصد

2

پوشش گياهان چندساله باهدف تعيين پوشش تاجي و يقه گياهان بوتهای،

x

x

6

درختي و گراسهای چند ساله
الشبرگ -شامل درصد گراسهای يکساله و گياهان علفي کمزی باهدف
3

ارزيابي

x

الف -مقدار
ب منشأ و درجه تجزيهشدگي

4
5
6

11

x

پوشش کريپتوگام -درصد پوشش قارچ ،جلبک ،گلسنگ و خزه در طول

x

x

4

x

4

ترانسکت
خرد شدن سلهها و ميزان شکستن سلهها باهدف ارزيابي ميزان خاك ايجاد

x

4

X

4

شده که دارای قابليت فرسايشپذيری ميباشند.
نوع و شدت فرسايش -تعيين نوع فرسايش و شدت آن در محدوده ارزيابي
موارد رسوبگذاری شده -درصد الشبرگ و خاك در معرض فرسايش

7

باهدف ارزيابي ماهيت و مقدار مواد انتقال يافته و رسوبگذاری شده و نشان

x

x

x

4

دادن پايداری خاك
8
9

پستي و بلندیهای سطح خاك -باهدف ارزيابي توانايي جذب و نگهداشت

x

منابع مانند آب ،خاك و ماده آلي خاکدانهها
ماهيت سطح خاك -تعيين ميزان سختي خاك از طريق فشار انگشتان و يا

x

x

5

x

4

x

4

خودکار باهدف ارزيابي ميزان مقاومت سطح خاك در برار فرسايش

11

آزمون پايداری خاك -ميزان دوام و پايداری خاکدانهها در آب

11

بافت خاك -تعيين بافت سطح خاك باهدف تعيين ميزان نفوذپذيری

همچنين برای منطقه شاهد آن سه شاخص کارکردی
پايداری خاك ،نفوذپذيری و چرخه عناصر غذايي بهترتيب
 75/26 ،71و  4بهدست آمد ،به گونهای که برای اين مرتع
نسبت به منطقه شاهد برای پايداری خاك تفاوت  73درصد،
برای نفوذپذيری تفاوت  42درصد و برای چرخه عناصر

x

x

5

غذايي تفاوت  44درصدی نسبت به منطقه شاهد محاسبه
گرديد .در نهايت برای مرتع با کاشت درخت اکاليپتوس سه
شاخص کارکردی مرتع (پايداری خاك ،نفوذپذيری و چرخه
عناصر غذايي) در سطح لکههای اکولوژيکي برابر با ،74/6
 3و  1/7بهدست آمد ،به همين ترتيب برای منطقه شاهد نيز

فصلنامه تحقیقات مرتع و بیابان ایران جلد  22شماره 2

 75 ،71و  4بهدست آمد .به گونهای که اين مقادير تفاوت
 76درصدی ،نفوذپذيری با  99درصد و شاخص چرخه
عناصر غذايي را با  49درصد نسبت به منطقه شاهد نشان
دادند .بهطور کلي با توجه به جدول  5برای هر سه عمليات
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اصالحي مرتع در رابطه با سه شاخص کارکردی پايداری
خاك ،نفوذپذيری و چرخه عناصر غذايي در سطح لکههای
اکولوژيکي نسبت به منطقه شاهد تفاوت معنيدار در سطح 2
درصد مشاهده گرديد (.)P>2/22

جدول  -2نتایج آزمون  tبرای شاخصهای کارکردی سایتهای عملیات اصالحی و شاهد در لکههای اکولوژیکی
منطقه

ناحيه سنجش

پايداری

نفوذپذيری

چرخه غذايي

کهور

قطعات

54/6±2/1a

76/4±2/27a

72/5±2/34 a

شاهد

قطعات

71±2/6b

75±2/1b

4±2/2b

فارو

قطعات

57/5±4/7a

57/9±5.5a

1/1±2/13a

شاهد

قطعات

71±2/62 b

75/26±2.1b

4±2/2b

اکاليپتوس

قظعات

74/6 ±9/4 a

3±9/2a

1/7±2/67a

شاهد

قطعات

71±2/26 b

75±2/1b

4±2/2b

در رابطه با شاخصهای کارکردی پايداری خاك،
نفوذپذيری و چرخه عناصر غذايي در سطح ميان لکههای
اکولوژيکي (خاك لخت) نتايج چنين نشان داد که مرتع با
کاشت درخت کهور شاخص ميانگين پايداری خاك ،76
برای نفوذپذيری  72/9و چرخه عناصر غذايي  2/3بهدست
آمد .همچنين برای منطقه شاهد آن ،مقدار ميانگين سه
شاخص کارکردی پايداری خاك ،نفوذپذيری و چرخه
عناصر غذايي بهترتيب  6 ،4و  9مشاهده گرديد ،به گونهای
که مقادير ميانگين شاخصها در مرتع با عمليات اصالحي
کاشت درخت کهور تفاوت  22درصدی برای پايداری خاك،
تفاوت  42درصدی برای نفوذپذيری و تفاوت  43درصدی
برای چرخه عناصر غذايي را نسبت به منطقه شاهد نشان
داد .همچنين در مرتع با عمليات اصالحي فارو شاخص
پايداری  ،71/5شاخص نفوذپذيری  72و چرخه عناصر
غذايي  6/3بهدست آمد .برای منطقه شاهد آن نيز مقدار
ميانگين سه شاخص کارکردی پايداری خاك ،نفوذپذيری و
چرخه عناصر غذايي بهترتيب  6 ،4و  9بهدست آمد .برای
اين مرتع نيز مقادير ميانگين شاخص پايداری  29درصد

تفاوت داشت؛ بهطوریکه شاخص نفوذپذيری  42درصد
تفاوت و شاخص چرخه عناصر غذايي  26درصد تفاوت
نسبت به منطقه شاهد نشان داد .در رابطه با مرتع با عمليات
اصالحي درخت اکاليپتوس نيز ميانگين سه شاخص
کارکردی مرتع (پايداری خاك ،نفوذپذيری و چرخه عناصر
غذايي) بهترتيب  4 ،76/7و  6/2بهدست آمد .برای سايت
شاهد آن نيز ميانگين شاخص پايداری  ،4نفوذپذيری  6و
چرخه عناصر غذايي  9بهدست آمد .تفاوت ميانگين مرتع با
عمليات اصالحي با کاشت درخت اکاليپتوس برای شاخص
پايداری خاك  22درصد ،برای نفوذپذيری خاك  52درصد
و شاخص چرخه عناصر غذايي  29درصد نسبت به منطقه
شاهد محاسبه گرديد .همچنين با توجه به جدول ( ،)9نتايج
اين مطالعه تفاوت معنيداری را برای ميانگين شاخصهای
سهگانه پايداری خاك ،نفوذپذيری و چرخه عناصر غذايي
در فضای بين لکهای (خاك لخت) در مرتع دارای عمليات
اصالحي کاشت درخت کهور ،عمليات کنتورفارو و عمليات
کاشت درخت اکاليپتوس نسبت به مناطق شاهد نشان داد
(.)P>2/22

بررسي تأثير عمليات اصالحي مختلف...
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جدول  -3نتایج آزمون  tبرای شاخصهای عملکردی در میان لکه در سایتهای عملیات اصالحی و شاهد
منطقه

ناحيه سنجش

پايداری

نفوذپذيری

چرخه غذايي

کهور

میان لکه

76±2/9a

72/79 ±2/14a

2/3±7/6a

شاهد

میان لکه

4 ± 2/2b

6 ±2/35b

9 ±2/2b

فارو

میان لکه

71/5±5/7a

72 ±7/4a

6/3±2/31a

شاهد

میان لکه

4±2/2b

6 ±2/35b

9±2/2b

اکاليپتوس

میان لکه

76/7±7/4a

4±2/34a

6/2±7/74a

شاهد

میان لکه

4±2/2b

6±2/35b

9±2/2b

مقایسه مشخصههای کارکردی سایتهای عملیات اصالحی
در قطعات و بین قطعات
در رابطه با مقايسه مشخصههای کارکردی مرتع در
سايتهای با عمليات اصالحي نتايج نشان داد که ميزان
ميانگين پايداری خاك ،نفوذپذيری و چرخه عناصر غذايي
در ناحيه سنجش لکههای اکولوژيکي برای سايت با عمليات
اصالحي کاشت درخت کهور بهترتيب  76/4 ،54/6و 72
بود؛ همچنين برای مرتع با عمليات اصالحي کنتورفارو ميزان
ميانگين سه شاخص کارکردی پايداری خاك ،57/5
نفوذپذيری خاك  79/6و چرخه عناصر غذايي  1/1بهدست
آمد .همچنين برای مرتع با عمليات اصالحي با کاشت
درخت اکاليپتوس ميزان ميانگين سه شاخص کارکردی
پايداری خاك  ،72/9نفوذپذيری خاك  3و ميانگين چرخه
عناصر غذايي  1/7بهدست آمد .در اين راستا سايت درخت
کهور با ميانگين  54/6بيشترين و سايت درخت اکاليپتوس
با ميانگين  72/9کمترين ميانگين پايداری را دارد .همچنين
برای شاخص نفوذپذيری در سه سايت عمليات اصالحي در
قطعات و ميان قطعات اکولوژيک در سطح  7درصد تفاوت
معنيدار شد .در رابطه با لکههای اکولوژيک هر سه سايت
عمليات اصالحي سايت درخت کهور ،سايت عمليات فارو و
سايت درخت اکاليپتوس با توجه به گروهبندی آزمون دانکن
در سه گروه مختلف قرار گرفتند .بهطوریکه بيشترين
ميانگين نفوذپذيری  76/4مربوط به سايت درخت کهور و
کمترين ميانگين نفوذپذيری  3برای سايت درخت اکاليپتوس

بهدست آمد .در رابطه با شاخص چرخه عناصر غذايي در
لکههای اکولوژيک هر سه سايت عمليات اصالحي تفاوت
معنيداری مشاهده شد؛ بهطوریکه سايت درخت کهور،
سايت عمليات فارو و سايت درخت اکاليپتوس با توجه به
گروهبندی آزمون دانکن در سه گروه مختلف قرار گرفتند .به
صورتي که بيشترين ميانگين چرخه عناصر غذايي 72
مربوط به سايت درخت کهور و کمترين ميانگين چرخه
عناصر غذايي  1/7برای سايت درخت اکاليپتوس بهدست
آمد (جدول .)4
نتايج اين مطالعه نشان داد که ميزان ميانگين سه
شاخص کارکردی مرتع (پايداری خاك  ،76نفوذپذيری
 72/75و چرخه عناصر غذايي  )2/3در سطح سنجش ميان
لکههای اکولوژيکي برای مرتع با کاشت درخت کهور
بهدست آمد .به همين ترتيب برای مرتع با عمليات فارو
پايداری خاك  ،71/5نفوذپذيری خاك  72و چرخه عناصر
غذايي  6/3بهدست آمد .در نهايت برای مرتع با کاشت
درخت اکاليپتوس ميانگين سه شاخص کارکردی پايداری
خاك  ،76/7نفوذپذيری خاك  4/6و چرخه عناصر غذايي
 6/2بهدست آمد .البته در رابطه با فاصله بين لکهها (خاك
لخت) تفاوت معنيداری بين پايداری خاك در ميان لکههای
سه سايت اصالحي مشاهده نشد .در رابطه با نفوذپذيری
ميان لکههای اکولوژيک (خاك لخت) نيز سايت درخت
کهور و سايت فارو با توجه به گروهبندی آزمون دانکن در
يک گروه قرار گرفتند .در اين راستا بيشترين ميانگين
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 72/75به سايت درخت کهور و کمترين ميانگين با 4/6
مقدار به سايت درخت اکاليپتوس تعلق دارد .در رابطه با
چرخه عناصر غذايي در ميان قطعات اکولوژيک (خاك
لخت) تفاوت معنيداری مشاهده نشد .با توجه به نتايج

تجزيه واريانس در جدول ( )4مشاهده گرديد که تفاوت
ميانگين شاخص پايداری در قطعات اکولوژيک مورد بررسي
در سه سايت عمليات اصالحي در سطح  7درصد معنيدار
شد (جدول .)4

جدول  -4مقایسه مشخصههای عملکردی سایتهای عملیات اصالحی در لکه و میان لکه
شاخص عملکردی

ناحيه سنجش

ميانگين بين گروهي

درخت کهور

کنتورفارو

اکاليپتوس

پايداری

لکه

**99/6

54/6a

57/5b

72/9c

ميان لکه

7/225n.s

76a

71/5a

76/7a

لکه

**575/4

76/4a

79/6b

3c

ميان لکه

**6/22

72/75a

72a

4/6b

لکه

**46/5

72a

1/1b

1/7b

ميان لکه

5/52n.s

2/3a

6/3a

6/2a

نفوذپذيری
چرخه غذايي
** :تفاوت معنيدار در سطح  7درصد
 :n.sعدم تفاوت معنيدار

بحث
با توجه به وضعيت مراتع فقير و خيلي فقير کشور ،بهمنظور
بهبود شرايط مراتع عمليات اصالحي طبيعي (قرق) و مصنوعي
(مرتعکاری ،عمليات مکانيکي و بيومکانيکي) در قالب
طرحهای مرتعداری اجرا ميشوند .در مرتع مورد نظر نيز
عمليات کاشت دو گونه درختي کهور و اکاليپتوس و همچنين
عمليات فارو انجام شده است .انتخاب اين منطقه و سايتهای
شاهد در کنار آنها امکان مقايسه و ارزيابي اين اقدامات بر
ويژگيهای عملکردی در قطعات و ميان قطعات مرتع را فراهم
ميکند .با توجه به نتايج مقايسه ميانگين شاخصهای
عملکردی بين منطقه عمليات اصالحي و منطقه شاهد ،احداث
کنتورفارو باعث تغيير در خصوصيات سطحي خاك و همچنين
ويژگيهای عملکردی مرتع شده ،بهطوریکه با توجه به نتايج
ميانگين شاخصهای عملکردی پايداری ،نفوذپذيری و چرخه
عناصر غذايي در سطح سنجش قطعات و ميان قطعات در
منطقه فارو نسبت به منطقه شاهد افزايش يافت .اين نتيجه با
نتايج تحقيق  Yariو همکاران ( )5277با بيان اينکه احداث
هاللي آبگير باعث افزايش شاخصها گرديده مطابقت دارد.

همچنين مطالعه  Arab Sabrbizhanو همکاران ( )5276با
مقايسه منطقه هاللي آبگير و کنتورفارو با منطقه شاهد نشان داد
که در اين سايتها ،شاخصهای سالمت مرتع در قطعات
اکولوژيکي عمليات اصالحي دارای ميانگين مقادير بيشتری
نسبت به قطعات اکولوژيکي شاهد بودند .بنابراين علت افزايش
شاخصهای عملکردی مورد بررسي را ميتوان به سيستم
جوی و پشته فارو ،افزايش آبگيری فارو و نفوذپذيری بيشتر
در رابطه با پستي و بلندی ايجاد شده ،افزايش پوشش گياهي و
توليد و تجزيه بيشتر الشبرگ نسبت داد که خود اين امر باعث
بهبود شرايط سطحي خاك ،جلوگيری از فرسايش و در نتيجه
افزايش نفوذپذيری شده است .بهطوریکه افزايش نفوذپذيری
خاك را به افزايش پوشش گياهي و مواد آلي در قالب افزايش
الشههای گياهي نسبت ميدهند و بهعنوان عاملي برای تغذيه
سفرههای آب زيرزميني و پيشگيری از تمرکز جريانات سطحي
و وقوع سيالب مطرح شده است ،همچنين چرخه عناصر
غذايي نمايانگر ميزان برگشت مواد آلي به خاك عنوان شده که
معيار مهمي در سالمت و پايداری اکوسيستم است ( Mohebi et
 .)al., 2014در رابطه با مرتعکاری با دو گونه درختي کهور و
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اکاليپتوس نيز در قطعات و ميان قطعات نسبت به مرتع شاهد
برای شاخصهای عملکردی افزايش مشاهده شد .گياهان اعم
از بوته يا يک گياه علفي تا يک درخت بزرگ در زير تاج خود
محيطي با آب و هوای ميکروکليما به وجود ميآورند که در
زمستان و تابستان معتدلتر از بيرون تاج است و در پايداری
خاك و جلوگيری از فرسايش مؤثر هستند ( Sabeti, 1975:
 .( Arzani et al., 2007بنابراين در اينجا نيز درخت کهور و
اکاليپتوس به دليل داشتن تاج پوشش بزرگ ،توليد الشبرگ
زياد ،جلوگيری از برخورد مستقيم قطرات باران به سطح خاك
و ايجاد اشکوب علفي در زير تاج خود و امکان فعاليت
ميکروارگانيسمهای خاك باعث پايداری خاك ،جلوگيری از
فرسايش و همچنين تجزيه الشبرگ و امکان بازگشت ماده آلي
به خاك و بهبود چرخه عناصر غذايي ميشوند .در همين راستا
 Zuccaو همکاران ( )5279با بررسي اثر عمليات ترميم و
بازگرداني بهويژه کاشت گونه  Atriplex nummularia Lبر
عملکرد خاك و سيمای چشمانداز در مراکش ،با بيان اينکه
 LFAقادر است ابزاری کمي برای مقايسه عملکرد چشمانداز
در اختيار بگذارد ،نتيجه گرفتند که ورود اين گونه بهويژه در
سايتهايي که بهتازگي کشت شده ،موجب ارتقای عملکرد شده
است .همچنين اين نتيجه با نتايج )6102( Alamzadeh Gorji
(با بيان اينکه درختچه  Amygdalus scopariaبه دليل تأثير بر
روی فاکتورهای نفوذپذيری ،پايداری خاك و چرخه عناصر
غذايي) مطابقت دارد .با توجه به نتايج مقايسه ميانگين
شاخصهای عملکردی در ميان قطعات سايتهای شاهد ،به
دليل چرای دام و در نتيجه لگدکوبي و فشرده شدن خاك و نيز
کم بودن مقدار ماده آلي خاك پايداری پاييني مشاهده گرديد،
از سويي نبود سنگ و سنگريزه در سطح خاك منطقه شاهد
باعث افزايش مقدار خاك لخت و افزايش قابليت
فرسايشپذيری شده است که بهتبع آن چرخه عناصر غذايي نيز
با نبود پوشش و الشبرگ مناسب کاهش يافت .بهطوریکه در
هر سه سايت و شاهد آن سه مشخصه عملکردی در دو گروه
قرار گرفتند Toranjzar .و همکاران ( )5223نيز با بيان اينکه
قطعات اکولوژيکي در عرصه طبيعت باعث افزايش عملکرد
مرتع ميشوند و در ميان قطعات در منطقه شاهد به دليل

بررسي تأثير عمليات اصالحي مختلف...

لگدکوبي ،فشرده شدن خاك و کم بودن مواد آلي پايداری خاك
و چرخه عناصر غذايي کاهش يافته ،در نتيجه قابليت
فرسايشپذيری خاك افزايش مييابد؛ بهنحویکه اين موضوع
را مورد تأکيد قرار دادهاند .با توجه به نتايج تجزيه واريانس
برای سه سايت عمليات اصالحي ،مشاهده شد که شاخصهای
عملکردی مورد بررسي پايداری ،نفوذپذيری و چرخه عناصر
غذايي در سطح سنجش قطعات در سطح  2درصد دارای
تفاوت معنيدار هستند؛ ازاينرو اين مطلب مؤيد کارکرد
متفاوت عمليات مختلف بر روی شاخصهای عملکردی مرتع
ميباشد .بنابراين در قطعه کهور به علت تاج پوشش گستردهتر،
متراکمتر و نزديکتر به سطح زمين ،ميزان الشبرگ بيشتر و
ريزتر است ،همچنين در منطقه فارو نيز به علت قرارگيری
عمود بر جهت شيب افزايش رطوبت مؤثر امکان رشد بيشتر
پوشش گياهي ،فعاليت ميکروارگانيسمهای خاك را ممکن
ميکند ،بنابراين نسبت به درخت اکاليپتوس در بهبود
شاخصهای اکولوژيکي سالمت مرتع مؤثر بودند .زيرا درخت
اکاليپتوس تاج پوشش متراکم و گستردهای نداشته و تنها با
توجه به ارتفاع بلند آن در بادشکن منطقه و جلوگيری از
فرساش خاك مؤثرتر ميباشد .عالوه بر اينکه الشبرگ اين
درخت نسبت به گونههای علفي در منطقه فارو و همچنين
الشبرگ گونه کهور زبرتر و درشتر بوده و زمان طوالنيتر و
شرايط محيطي مطلوبتری را برای تجزيه آن در نتيجه مؤثر
بودن بر شاخصهای عملکردی مرتع ميطلبد ،بنابراين
الشبرگ آن به دليل ارتفاع بلند و وزش باد در فاصله دورتری
از درخت قرار ميگيرد که چندان بر شاخصهای عملکردی
مرتع در سطح قطعات اکولوژيک مؤثر نيست و بهطور کلي نظر
به تشخيص کاربردی بودن اين گونه در استان خوزستان به
مطالعه و بررسي فاکتورهای بيشتری نياز است .همانگونه که
 Toranjzarو همکاران ( )5223به اين نتيجه رسيدند که قطعه
درخت تاغ باوجود سطح تاج گسترده دارای مقادير پايينتری
نسبت به قطعات آتريپلکس و قرهداغ بود .دليل اين امر را شکل
تاج و ارتفاع گياه تاغ نسبت به سطح زمين ميدانند .به اين
صورت که در قطعه تاغ در اثر عدم پوشش مناسب سطح خاك
توسط تاج پوشش ،بقايای گياهي ريخته شده در زير گياه
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2  شماره22 فصلنامه تحقیقات مرتع و بیابان ایران جلد

 در نتيجه شاخصهای سطح خاك در،توسط باد پراکنده گرديد
 بنابراين به دليل عدم پوشش سطح.اين قطعه کاهش پيدا کرد
 با برخود نور آفتاب و کاهش فعاليت،خاك توسط تاج پوشش
ميکروارگانيسمها در سطح خاك ميزان پايداری آن نيز کاهش
) نيز بيان5274(  و همکارانMohebi  به عالوه مطالعه.مييابد
ميکنند که مرتعکاری با گونه کوخيا به دليل توان رشد و رقابتي
 در شرايط مطلوبتری از نظر ويژگيهای،باالی اين گونه
)Poterium sanguisorba( عملکردی مرتع نسبت به پوتريوم
 بهطور کلي نتايج اين.) قرار داردEurotia lanata( و اروشيا
مطالعه نشان داد که سايت درخت کهور و کنتورفارو نسبت به
سايت درخت اکاليپتوس در شرايط بهتری از نظر ويژگيهای
.عملکردی قرار دارند

منابع مورد استفاده

-Alamzadeh Gorji, A. and Heshmati, Gh., 2015.
Functional aspects of plant structure impacts on
ecosystems Bungalow pastures in Western
Azerbaijan. Journal of Natural Ecosstems of iran, (6)
3, 29-39.
-Arab Sarbizhan, M., Ebrahimi, M. and Ajoulou, M.,
2016. Investigation on soil surface indicators and
rangeland functional properties by Landscape
Function Analysis method (LFA) (Case study: Jiroft
rangeland). Iranain Journal of Rangland and Desert
Research, Volume 23, Issue 2, Page 382-373.
-Arzani, H., Abedi, M., Shahryari, E. and Ghorbani,
M., 2007. Investigation of soil surface indicators and
rangeland functional attributes by grazing intensity
and land cultivation (case study: Orazan Taleghan).
Journal of Range and Desert Research, 14 (1): 6879, (In Persian).
-Ebrahimi, M., Arab, M. and Ajorloo , M., 2014.
Effects of Enclosure on Ecological Indexes of
Rangeland Health Using Landscape Function
Analysis Method (Case Study:Jiroft Jbalbarez
Rangeland). Journal of Rangeland, (3) 8, 261-271.
-Javadi, A., Mosavian, J., Jafari, M., Arzani, H. and
Mosavian, M., 2011. The Effect of Pasture
Improvement Methods on Soil Properties in
Passionate and Rigorous Rangelands (Case Study:
Hoor Hendijan). Renewable Natural Resources
Research, (2) 3, 1-8.
-Mayor, Á. G. and Bautista, S., 2012. Multi-scale

464

Iranian Journal of Range and Desert Research, Vol. 25 No. (2)

Effects of different improvement practices on ecological indicators of rangeland health
using LFA method (Case study: Behbahan, Chahshirin rangelands)
A. Cheraghian1, S. Dehdari2*, M. Faraji3 and A. Ariapour4
1- Former M.Sc. Student in Rangeland and Watershed Department, Faculty of Natural Resources and Environment Imam Hassan
Mojtaba, Behbahan Khatam Alanbia University of Technology, Behbahan, Iran
2 *–Corresponding author, Assistant Professor of Rangeland and Watershed Department, Faculty of Natural Resources and
Environment Behbahan Khatam Alanbia University of Technology, Behbahan, Iran, Email: dehdari@bkatu.ac.ir
3- Assistant Professor of Rangeland and Watershed Department, Faculty of Natural Resources and Environment Behbahan Khatam
Alanbia University of Technology, Behbahan, Iran
4- Associate Professor, Department of Range Management, Borojerd Branch, Islamic Azad University, Borojerd, Iran
Received:10/12/2017

Accepted:2/13/2018

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