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بجنورد

چکيده
در اين تحقيق ويژگی های ساختاری و عملکردی لکه های اكولوژيک مرتع بزداغی در استان خراسان شمالی مورد ارزيابی و تجزيه و 
تحليل قرار گرفت. برای ارزيابی اين ويژگی ها، از مجموعه ای از شاخص های قابل اندازه گيری و ساده روش تجزيه و تحليل عملکرد 
اكوسيستم استفاده شد. در ابتدا با تلفيق نقشــه های زمين شناسی، شيب و ارتفاع، واحدكاری همگن تهيه گرديد. اندازه طول و 
عرض قطعات اكولوژيک و پارامترهاي يازده گانه ســطح خاك بر روي سه ترانسکت 50 متري در امتداد شيب هفت واحدكاری ثبت 
گرديد. اين يازده عامل بر حسب خصوصيات ذاتي به سه مشــخصه اصلي خاك يعني استحکام، نفوذپذيري و چرخه مواد غذايي 
تبديل شــد. تجزيه و تحليل آماری داده ها با استفاده از نرم افزار ضميمه روش تحليل عملکرد مرتع، صورت پذيرفت. با استفاده از 
آزمون تجزيه و تحليل واريانس چندمتغيــره و آزمون چند دامنه دانکن، ارتباط هر يک از ويژگي هاي كاركردي با واحدهای كاری 
مورد بررسي قرار گرفت. شاخص پايداري در واحدكاری سوم و ششم به ترتيب دارای بيشترين ) 52/41( و كمترين  مقدار )38/1(، 
شــاخص نفوذپذيري در واحدكاری سوم و هفتم به ترتيب دارای بيشــترين )33/38( و كمترين مقدار )24/39( و شاخص  چرخه 
عناصر غذايي در واحدهای كاری دوم و اول به ترتيب دارای بيشترين )24/38( و كمترين مقدار )12/41( می باشد. مهمترين معرف 

اكولوژيکي چشم اندازهاي منطقه را مي توان فرم رويشي فرم رويشي بوته دانست. 

كلمات كليدي: پايداری، نفوذپذيری، چرخه عناصرغذايی،  عوامل محيطی، بزداغی
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qualitative assessment of potential of soil surface attributes in bozdaghy rangeland
By: Z. Rahimi, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources (Corresponding Author). Gh. A. 
Heshmati, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources. M. Akbarlo, Gorgan University of 
Agricultural Sciences and Natural Resources. A. Sepehry, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural 
Resources.
The structural and functional characteristics of fertilized patches in Bozdaghy rangeland, in North-Khorasan 
Province was measured and analyzed in this study. A group of measurable and simple indices of landscape function 
analysis (LFA) methods were used to evaluate these characteristics. The data were measured from seven land unit 
which is developed from overlaying of geology map on the dem and slope map. In this research the length and 
width of ecological patches by the forms of  Grass, forb, shrub and bare soil with litter measured. Also we measured 
the 11 soil surface parameters on three, 50 meters transects in the seven mentioned regions. These 11 parameters 
are belonging to 3 major attributes of soil: Stability, infiltration and nutrients. Stability index is in u3 and u6, 
respectively, most (52.41) and lowest (38.1). Infiltration index is in u3 and u7, respectively, most (33.38) and lowest 
(24.39). Nutrient cycle index is in u2 and u1, respectively, most (24.38) and lowest (12.41). shrub was the most 
important ecological indicators of areas.
Keywords: Stability, Infiltration, Nutrient Cycle, Factor environment, Bozdaghy

مقدمه
درک فرآیندهایی كه منابع درون یک سيستم اكولوژیکی و چشم انداز 
را تنظيم می كنند، گامی محوری در حفظ آن اكوسيســتم به شــمار 
می رود. عملکرد یک چشم انداز بستگی به حفظ و استفاده از آب، خاک 
 ,Tongway& Hindley( و مــواد غذایی در درون سيســتم دارد
2004(. شناخت روابط بين پوشش گياهی و خاک و توپوگرافی برای 
بازسازی اكوسيستم و مدیریت فعاليت ها در دره های خشک، بسيار مهم 
خواهد بود)Xu. et al, 2008(.  مقادیر شيب در تعيين پتانسيل های 
بالقوه و بالفعل توسعه یک حوضه نقش اساسی ایفا نموده و برای ارائه 
طرح های مختلف می بایســت به تهيه نقشــه آن اقدام نمود. زیرا در 
اراضی پر شيب، فرصت نفوذ آب كم و نزوالت جوی به صورت هرزآب 
حركت می نمایند. در درازمدت پدیده خاكســازی كمتر اتفاق می افتد 
و لذا توليد، تراكم و تنوع رســتنی ها ناچيز و نحوه بهره برداری آن در 

 .)1995,Barker(مقایسه با اراضی كم شيب كاماًل متفاوت است
به طور طبيعی بسياری از چشم اندازها، در مورد كنترل منابع ناهمگن 
 Ludwig.( و غيریکنواخت بوده و دارای لکه ها و بين لکه ها هســتند
et al, 2005(. "ميــان قطعات" در مناطق خشــک و نيمه خشــک 
اهميت بسيار زیادي در عملکرد مرتع دارند به طوري كه تخریب آن ها 
به دليل توزیع نســبي باالي آن ها، تاثير زیادي برروي ميزان عملکرد 
مرتع خواهد داشــت )Abedi. et al ,2006(. پوشــش سطح خاک، 
شــاخص خوبی از وضعيت اكوسيستم در مناطق خشک و نيمه خشک 
اســت و در این ميان شناخت رابطۀ خاک با گياه، یکی از اركان اصلی 
مدیریت مراتع است )Amanollahi. et al, 2008(. داده های سطح 
خاک در گروه های مختلفی تركيب می شــوند و به ارائه ســه شاخص 
اصلی كيفيت سطح خاک می پردازند: پایداری یا مقاومت به فرسایش، 
نفوذپذیری و چرخه عناصر غذایی. هر یک از شــاخص های نامبرده به 

  .)2004 ,Tongway& Hindley(  صورت درصد بيان می گردند
از مهمترین و اساســي ترین منبع هر مرتع، خاک آن اســت. تعدادي 
از خصوصيات ســطحي خاک همبســتگي باالیي با ظرفيت باروري و 
پایداري خاک دارد و گياهان به عنوان شــاخصی از خصوصيات خاک 
مي باشــند. به عبارت دیگر گياهان شــاخص، معرف عوامل اكولوژیک 
خاک بوده و تيپ های گياهي مختلف با تيپ هاي خاک منطقه مطابقت 
دارد )Boer& Sargeant, 1998(. شاخص های كاركرد مرتع مانند 
پایداری خاک، نفوذپدیری و چرخه موادغذایی، شــاخص های ساده و 
مشاهده ای هستند كه بر روی شاخص های سطح خاک متمركز می شوند 
و اكوسيستم را سریع مورد ارزیابی قرار می دهند. این شاخص ها دامنه 
وسيع تری از اطالعات را درباره كاركرد اكوسيستم ارائه می دهد و حتی 
قادر است اكوسيستم های مرتعی را از لحاظ موفقيت عمليات اصالح و 
احيا مورد ارزیابی قرار دهد. پایش اكوسيستم های مرتعی با استفاده از 
روش آناليز كاركرد مرتع برای درک وضعيت كاركردی اكوسيستم های 
مرتعی مفيد بوده و عالوه بر آن می توان به چگونگی نزدیکی به اهداف 
 Ghelichnia. ;2006 ,Bestelmeyer. et al( مدیریتی پی بــرد
Ghodsi ;2008 ,et al, 2011(. درک فرآیندهایي كه منابع درون 
یک سيستم اكولوژیکي و چشم انداز را تنظيم مي كنند، گامي مهم در 
حفظ آن اكوسيستم به شمار مي رود. عملکرد یک چشم انداز بستگي 
به حفظ و استفاده از آب، خاک و موادغذایي در درون اكوسيستم دارد 

. )2003 ,Teague. et al(
جهــت اعمال مدیریت علمــی و صحيح بر اكوسيســتم های مرتعی، 
داشتن اطالعاتی از اكوسيستم به عنوان شاخص های سالمت و كاركرد 
اكوسيستم مورد نياز است )Lotfi. et al, 2010(. عملکرد چشم انداز 
در دو چشم انداز مختلف تابعي از عوامل محيطي، مدیریتي و فرم هاي 
رویشــي متفاوت است. استقرار و گســترش انواع گونه هاي گياهي در 
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چشــم اندازهاي مختلف، نتيجه عملکرد متفاوت دو چشم انداز است 
)Heshmati. et al, 2007(. از آن جا كه عوامل محيطی بر پراكنش 
جوامــع گياهی موثر می باشــد؛ هدف از انجام این تحقيق، بررســی 
تاثيرگذاری عوامل محيطی بر عملکرد مرتع می باشد. به این منظور در 
اجرای هر گونه عمليات اصالحی و مدیریتی، باید به پتانســيل عرصه 

توجه نمائيم.
مواد و روش ها

مراتع منطقه بزداغی از نظر تقســيمات كشــوری در استان خراسان 
شــمالی، شهرســتان مانه و سملقان، بخش مانه، شــهر پيش قلعه و 

دهستان شيرین سو واقع شده اســت. مختصات جغرافيایی محدوده 
  45´ 9 مورد مطالعه بر اساس طول و عرض جغرافيایی، بين طول های
 37 55´ 34 37 تا 49´ 39 56 شــمالی و عرض هــای  50´ 13 56 تا
شرقی واقع شــده است. در ابتدا با تلفيق نقشــه های زمين شناسی، 
شيب و ارتفاع به كمک نرم افزارArcGIS9,3، 7 واحد كاری همگن 

تهيه گردید )شکل 1(.
با توجه به این كه منطقه به واحدهای كاری مجزا تفکيک شد. در هر 
یک از واحدهای كاری، از طریق اســتقرار ترانسکت  های 50 متري  در 
جهت شيب غالب منطقه و به   صورت سيستماتيک ـ تصادفی اقدام به 

جمع آوري داده ها براي تجزیه و تحليل عملکرد مرتع گردید.

شکل 1- موقعيت محدوده مورد مطالعه بر روی نقشه استان كرمان و ايران

كدشرحارتفاعشيبزمين شناسی

سازند سرچشمه

U1اراضی شيلی- آهکی با شيب متوسط5-12900-1000

U2اراضی شيلی_ آهکی با شيب نسبتا زیاد12-20900-1000

U3اراضی شيلی_ آهکی با شيب زیاد900-1000<20

سازند سنگانه

U4اراضی شيلی- مارنی با شيب كم0-5800-900

U5اراضی شيلی- مارنی با شيب متوسط5-12800-900

U6اراضی شيلی- مارنی با شيب نسبتا زیاد12-20800-900

U7اراضی با واریزه  های آبرفتی و شيب متوسط1000-12900-5پادگانه آبرفتي

جدول1- خالصه نتايج آماری خصوصيات كيفی آب چاه های مورد مطالعه
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بعد از استقرار ترانســکت  ها در عرصۀ مرتعی انواع لکه  های موجود به 
تفکيک فرم رویشــی )بوته  ، علف گندمی و پهن برگ علفي( شناسایی 
شد. در امتداد هر ترانسکت طول نقاط برخورد انواع لکه  های حاصلخيز 
و عرض آن  هــا )ابعاد لکه  ها( و نيز طول فضاهــای بين لکه ای )خاک 
لخــت( ثبت گردید. از هر یک از این قطعات اكولوژیک، تعداد 5 تکرار 
انتخاب و 11 پارامتر ســطحي خاک مورد ارزیابي قرار گرفت )جدول 

2(. تجزیه و تحليل آماری داده  ها با استفاده از نرم افزار ضميمه روش 
تحليل عملکرد مرتع كه در محيط Excel توسط تونگوی و لودویگ 
)2004( طراحی شــده است، صورت پذیرفت. با اســتفاده از آزمون 
تجزیه و تحليل واریانس چندمتغيره و آزمون چنددامنه دانکن، ارتباط 
هر یک از ویژگي  هاي كاركردي با واحدهای كاری مورد بررســي قرار 

گرفت. 

)2004, Tongway& Hindley( جدول2- شاخص های مورد بررسی در مدل تحليل عملکرد اكوسيستم

 نتايج
ويژگی   های ساختاری لکه   های اكولوژيک

بــر اســاس ارزیابی   های صــورت گرفته، ســه لکۀ اكولوژیــک بوته، 
علف   گندمــی و پهن   بــرگ علفي در 7 واحد كاری شناســایی گردید. 
بيشــترین تعداد لکه هاي بوتــه را گونــه Artemisia sieberi به 
 Salsola خود اختصاص داده اســت. از ســایر بوته اي ها مي توان به
اشــاره   Zygophylum atriplicoides و   arbusculiformis
 ،Poa bulbosa و stipa barbata ،كرد. از لکه هاي علف گندمــي
پهن برگان علفــي Phlomis cancellata، Cousinia spp  قابل 
ذكر اســت. در این منطقه لکه بوته   ای، نســبت به سایر لکه   ها دارای 
بيشــترین ميانگين طول لکه   های اكولوژیک می   باشد. بيشترین درصد 
ميانگين طول لکه   های اكولوژیک در طول ترانسکت در هر منطقه بعد 

از خاک لخت به بوته اختصاص دارد.
 نتایــج حاصل از مقایســه آماري بين ميانگين 5 ویژگي ســاختاري 
لکه هاي اكولوژیک )شاخص ســاختار چشم انداز، شاخص سطح لکه   ، 
تعداد لکه   ها در 10 متر، سطح كل لکه   ها و ميانگين فاصله بين لکه   ها( 
كه با اســتفاده از نرم افزار LFA به دست آمده اند در 7 واحد كاری به 

شرح زیر است )جدول 3(.
مقدار شاخص ساختار     چشم انداز كه نشان دهنده توانمندی و پتانسيل 
اكوسيستم است، در واحدهای كاری سوم، هفتم و دوم دارای بيشترین 
مقدار شاخص ساختار     چشم انداز می    باشد. این شاخص سطح لکه هاي 
اكولوژیک نسبت به فضاي لخت در یک چشم انداز را به دست مي    دهد. 
بنابراین سطح لکه ها نسبت به فضاي بين لکه اي در در واحدهای كاری 
سوم، هفتم و دوم به ترتيب برابر با مقادیر 0/4، 0/31 و 0/27 است. در 
مقدار شاخص سه واحد كاری مذكور با چهار واحد كاری دیگر تفاوت 
معني دار وجود دارد)p>0/05(. ســطح لکه بــه فضاي بين لکه اي در 
واحدهای كاری ســوم، هفتم و دوم حدود 2 برابر در واحدهای كاری 
چهارم، ششــم، پنجم و اول اســت. این افزایش توانمندی و پتانسيل 
در عرصه ســه واحدكاری اول متأثــر از یکنواختی لکه های اكولوژیک 
در ایــن ناحيه بــوده و بيانگر تفاوت بين ســاختار لکه    ها در دو گروه 
است. شاخص ســطح لکه )ميانگين سطح لکه ها تقسيم بر تعداد كل 
لکه ها( در واحدهای كاری ســوم و هفتم بــه ترتيب برابر با 0/024 و 
0/02 می    باشــد. این مقادیر در این واحدهای كاری به طور معني داري 
بيشتر است. تعداد كل لکه    ها در 10 متر در واحدكاری هفتم برابر 6/2 

عامل موثر در وضعيت سطح خاكرديف
تعداد ويژگی های عملکردی

طبقات چرخه عناصر غذايینفوذ پذيریپايداری

5*حفاظت خاک در برابر پاشمان1

**پوشش گياهان چندساله2

10*پوشش الشبرگ3 الف

**پوشش الشبرگ، منشا و  ميزان تجزیه3 ب

**پوشش نهانزادان4

4*شکستگی پوسته5

4*نوع و شدت فرسایش6

4*مواد رسوبی7

**ناهمواری   های سطح خاک8

5**طبيعت سطح خاک9

4**آزمایش پایداری در برابر رطوبت10

4*بافت خاک11
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اســت كه اختالف معنی داری را با سایر واحدهای كاری نشان می    دهد 
)p>0/05(. لکه    ها در این واحدكاری به صورت بهم پيوسته و وسيع    تر 
از سایر واحدهای كاری هســتند. ميانگين طول خاک لخت یا فضای 

بيــن لکه    ای، در واحدهای كاری هفتم و ســوم بــه ترتيب با 1/12 و 
1/22 دارای كمترین مقدار است و تفاوت معني داري را نشان مي دهد 

)p>0/05( )جدول 3(.

واحد كاری
ويژگي هاي ساختاري لکه هاي اكولوژيک

ميانگين فضای بين لکه ای )متر(سطح كل لکه ها )متر مربع(تعداد لکه در 10 مترشاخص سطح لکهساختار  چشم انداز

U10/16 a* 0/006 a 4 a 3 a 2/05 b 

U20/27 b 0/013 ab 3/1 a3/7 a 2/28 c 

U30/4 b 0/024 b 5 b 13/8 b1/22 a 

U40/26 a 0/013 ab 4/48 b6/5 a 1/66 a 

U50/18 a 0/008 a 3/5 a6/5 a 2/24 c 

U60/2 a 0/008 a4/2 b4/5 a 2 b 

U70/31 b0/02 b 6/2 c8/2 b 1/12 a 

جدول 3- تغييرات ميانگين ويژگي هاي ساختاري لکه هاي اكولوژيک در واحدهای كاری

حروف غيرمشابه نشان دهنده اختالف معنی دار بين تيمارها در سطح 0/05 است

مقدار شاخص ساختار      چشم انداز كه نشان دهنده توانمندی و پتانسيل 
اكوسيستم است، در واحدهای كاری سوم، هفتم و دوم دارای بيشترین 
مقدار شاخص ساختار      چشم انداز می     باشد. این شاخص سطح لکه هاي 
اكولوژیک نسبت به فضاي لخت در یک چشم انداز را به دست مي     دهد. 
بنابراین سطح لکه ها نسبت به فضاي بين لکه اي در در واحدهای كاری 
سوم، هفتم و دوم به ترتيب برابر با مقادیر 0/4، 0/31 و 0/27 است. در 
مقدار شاخص سه واحد كاری مذكور با چهار واحد كاری دیگر تفاوت 
معني دار وجود دارد)p>0/05(. ســطح لکه بــه فضاي بين لکه اي در 
واحدهای كاری ســوم، هفتم و دوم حدود 2 برابر در واحدهای كاری 
چهارم، ششــم، پنجم و اول اســت. این افزایش توانمندی و پتانسيل 
در عرصه ســه واحدكاری اول متأثــر از یکنواختی لکه های اكولوژیک 
در ایــن ناحيه بــوده و بيانگر تفاوت بين ســاختار لکه     ها در دو گروه 
است. شاخص ســطح لکه )ميانگين سطح لکه ها تقسيم بر تعداد كل 
لکه ها( در واحدهای كاری ســوم و هفتم بــه ترتيب برابر با 0/024 و 
0/02 می     باشــد. این مقادیر در این واحدهای كاری به طور معني داري 
بيشتر است. تعداد كل لکه     ها در 10 متر در واحدكاری هفتم برابر 6/2 
اســت كه اختالف معنی داری را با سایر واحدهای كاری نشان می     دهد 
)p>0/05(. لکه     ها در این واحدكاری به صورت بهم پيوسته و وسيع     تر 
از سایر واحدهای كاری هســتند. ميانگين طول خاک لخت یا فضای 
بيــن لکه     ای، در واحدهای كاری هفتم و ســوم بــه ترتيب با 1/12 و 
1/22 دارای كمترین مقدار است و تفاوت معني داري را نشان مي دهد 

)p>0/05( )جدول 3(.

ويژگی     های عملکردی لکه     های اكولوژيک
مقدار شــاخص     هاي ارزیابی سطح خاک )شــاخص پایداري، شاخص 
نفوذپذیري و چرخۀ عناصر غذایي( براي فرم     هاي رویشــي مختلف و 
خاک لخت در 7 واحدكاری منطقه مورد مطالعه در جدول شــماره 4 

آمده اســت. مقایسات شــاخص پایداری خاک در 7 واحدكاری نشان 
می     دهد كه مقدار آن در واحدهای كاری ســوم وهفتم فرم      رویشــی 
بوته     ای و در واحدكاری ســوم فرم      رویشــی پهن بــرگ علفی و علف 
گندمی بيشتر از سایر واحدهای كاری می     باشد و از نظر آماری اختالف 
معنی     دار دارند )p>0/05(. شاخص پایداری خاک لخت در واحدكاری 
اول كمتریــن مقدار را داشــته و با خاک لخت ســایر واحدها تفاوت 
معنی     داری را نشــان داد )p>0/05(. مقدار مشــخصه نفوذپذیری نيز 
لکه بوته     ای در واحدكاری ســوم بيشتر از سایر واحدهای كاری است 
و تفاوت معنــی     دار دارد )p>0/05(. خاک لخت در واحدكاری هفتم 
كمترین مقدار نفوذپذیری را نشــان می     دهد و با مقدار آن در ســایر 
واحدهــای كاری تفــاوت معنی     دار دارد )p>0/05(. مقایســات برای 
شاخص چرخه عناصر غذایی در منطقه نشان می     دهد كه مقدار بيشتر 
این شاخص برای لکه      بوته     ای در واحدهای كاری سوم و هفتم با سایر 
واحدهــای كاری اختالف معنی     داری دارد ولی خاک لخت نيز در این 
واحدها كمترین مقدار بوده و با سایر واحدهای كاری تفاوت معنی     دار 
دارد )p>0/05( )شکل     های2،3 و4(. مقادیر شاخص     های سطح خاک 
هر یک از لکه     های اكولوژیک بدست آمده در مرحله قبل به سطح تيپ 
گياهی تعميم داده شد. در هر یک از واحدهای كاری بر اساس شرایط 
محيطی لکه     های اكولوژیک مشــخصی مستقر شده     اند كه هر كدام در 
سطح تيپ دارای مقادیر عملکرد متفاوتی هستند. با داشتن اطالعات 
هــر یک از لکه     ها می     توان عملکرد هر واحدكاری را تعيين نموده و در 
مورد تاثير عوامل محيطی بر روی عملکرد لکه     های اكولوژیک قضاوت 
نمــود. از این     رو با توجه به تركيب لکه     های اكولوژیک هر واحدكاری و 
نيز مقادیر شــاخص     های سطح خاک هر كدام از لکه     ها، ميزان عملکرد 
مرتع در هر یک از واحدهای كاری مشخص گردید. نتایج نشان می     دهد 
كه مقادیر شــاخص     های ارزیابی سطح خاک در واحدهای كاری دوم و 

سوم بيشتر از سایر واحدهای كاری می     باشد)جدول4(.
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شکل 2- شاخص پايداری لکه های اكولوژيک در واحد كاری  )حروف مشابه نشان دهنده عدم اختالف معنی دار در سطح 5% است(

شکل 3- شاخص نفوذپذيری لکه های اكولوژيک در واحد كاری )حروف مشابه نشان دهنده عدم اختالف معنی دار در سطح 5% است(

شکل 4- شاخص چرخه عناصر غذايی لکه های اكولوژيک در واحد كاری )حروف مشابه نشان دهنده عدم اختالف معنی دار در سطح 5% است.(
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بحث و نتيجه گيری 
با استفاده از شــاخص      های ســطح خاک، وضعيت یک اكوسيستم با 
خروجی ســه شــاخص عددی )پایداری، نفودپذیری و چرخه عناصر 
غذایی( تعيين می      شــود كه منعکس كننــده وضعيت عملکردی یک 
منطقه اســت و با اندازه      گيری      های كمی و فرآیندهای اكوسيســتم در 
ارتباط اســت. نتایج به      دســت آمده مربوط به ویژگی      های سطح خاک 
برای فرم      های مختلف رویشی این موضوع را تایيد می      كند. فرم رویشی 
بوته بيشــترین درصد پایداری را نشان داد. علت این امر را می      توان در 
فرم پوشــش تاجی گسترده و خوابيده بروی زمين و سيستم ریشه            ای 
قوي و عميق در بوته      ای      ها دانست. از گونه      های غالب منطقه می      توان به 
Artemisia sieberi اشاره كرد. ارتفاع كم تاج پوشش و تراكم زیاد 
در قســمت پایه و ساقه گياه باعث حداكثر حفاظت خاک و در نتيجه 
پایداری آن گردیده است.  Bestelmeyer و همکاران )2006( بيان 
كردند لکه ها با فرم هاي مختلف رویشــي به دليل اختالف در ساختار، 
داراي اثر متفاوتي بروي پایداري خاک هستند. فرم      های رویشی كه از 
نظر ابعاد بزرگتر هســتند درصد پایداری خاک در آن      ها بيشتر است.  
Abedi و همکاران )2006( به نتایج مشابهی دست یافتند. بوته      ای      ها 
با پهن      برگان علفی تفاوتی نداشــتند. اما علف گندميان دارای كمترین 
درصد پایداری بوده و با فرم      های دیگر تفاوت معنی      دار داشتند. ميزان 
نفوذپذیری در زیر لکه      های گياهی به علت تخلخل زیاد خاكدانه      ها كه 
وابسته به فعاليت بيولوژیک و ریشه گياهان است، افزایش می      یابد و با 
 ,Tongway& Smith ;2005 ,Ludwig et al(  نتایج تحقيقات
1989( همخوانی دارد. Lotfi و همکاران )2010( مطالعاتی در زمينه 
تاثيــر لکه و فضای بين لکه      ای مختلف بــر روی ميزان نفوذپذیری در 
بوته      زارهای خشــک انجام دادند. نتایج آن      ها نشان داد كه با توجه به 
غالب بودن بوته      ها و ميزان نفوذپذیری باالی آن      ها در اكوسيستم      های 
مرتعی خشک، گونه      های بوته      ای بهترین گزینه برای تجدید این مناطق 
به عنوان الگوهای اكوهيدرولوژیک هستند كه در جمع آوری و انتقال 

كمتر منابع به خارج از اكوسيســتم نقش برجســته      ای دارند. سيستم 
ریشه      ای بوته در محيط      های خشک و نيمه خشک به دليل محدودیت 
آب باعث می      شــود ریشه گياهان وســعت پيدا كند و ميزان باالیی از 

بيوماس گياهان را در مقایسه با فرم رویشی گراس در برمی      گيرند.
نتایج نشــان می      دهد كه مقادیر شــاخص      های ارزیابی سطح خاک و 
عملکرد مرتع در واحدهای كاری دوم و سوم بيشتر از سایر واحدهای 
كاری می      باشد. این تفاوت، نشــان      دهنده تاثيرگذاری عوامل محيطی 
در عملکرد مرتع می      باشد. به      طور كلی عملکرد یک اكوسيستم مرتعی 
تابعــی از عوامل محيطی، مدیریت چرا و در نتيجه این دو؛ ســاختار، 
عملکرد و الگوی لکه      های اكولوژیک موجود در آن      هاســت. فرآیندهای 
هيدرولوژیکــی و الگوی ســاختاری و مکانی لکه      هــای اكولوژیک در 
یک چشــم      انداز با هم اثر متقابل دارند كــه بهبود آن      ها باعث افزایش 
عملکرد سيســتم مرتعی می      گردد )Ghodsi, 2011(. شاخص      های 
كاركرد مرتع مانند پایداری، نفوذپذیری و چرخه عناصر غذایی خاک، 
مشــخصه      های ساده       و قابل مشاهده      ای هستند كه اكوسيستم را سریع 
و آســان مورد بررســی قرار می      دهند و تحت تاثير عوامل محيطی و 
مدیریتی تغيير می      كنند؛ لــذا جهت هر گونه تصميم      گيری مدیریتی، 

ارزیابی سطح خاک پيشنهاد می      گردد.
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