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هدف از اين تحقيق ،ارزيابي وضعيت دامنههای پايين مراتع شمال سبالن است که با استفاده از شاخصهای
سطحي خاک و ويژگيهای عملکردی مرتع انجام ميشود .با استفاده از سه ترانسکت  55متری پنج ويژگي ساختاری
و  11ويژگي سطح خاک اندازهگيری شدند .اين فاکتورها در قالب سه مشخصه پايداری ،نفوذپذيری و چرخه عناصر
غذايي طبقهبندی شد .تجزيه و تحليل آماری دادهها با استفاده از روش تحليل عملکرد چشمانداز انجام گرفت .برای
مقايسه معنيداری شاخصها از تجزيه واريانس و آزمون توکي استفاده شد .نتايج نشان داد متوسط تعداد لکههای
اکولوژيک گندميان و پهنبرگان علفي بهترتيب برابر  55و  35عدد است .خاک لخت نسبت به ساير لکهها دارای
بيشترين ميانگين طول با  55/23درصد و پس از آن گندميان با  21/15درصد است .مقدار شاخص ساختار چشمانداز
برابر  5/31و شاخص سطح لکه برابر  5/51است .مقايسه مقادير شاخصهای ارزيابي سطح خاک برای فرمهای رويشي
مختلف و خاک لخت در چشم انداز نشان داد که لکه با فرم رويشي گندميان بيشترين مقدار پايداری را داشته و با
لکههای اکولوژيک الشبرگ و خاک لخت اختالف معنيداری ( )P>5/55دارد .خاک لخت با کمترين مقدار پايداری،
از نظر آماری اختالف معنيداری ( )P>5/55با لکههای اکولوژيک گندميان و پهنبرگان علفي دارد .مقايسه مقادير
مقدار را داشته است .خاک لخت از نظر آماری با ساير قطعات اکولوژيک معني دار است ( .)P>5/55چرای دام که به
تخريب قطعات منجرشده ،به نوبه خود ،باعث کاهش پايداری و عملکرد نامناسب رويشگاه نيز شده است .بنابراين،
*نويسنده مسئولardavanica@yahoo.com :
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شاخص نفوذپذيری خاک نشان داد که لکه پهنبرگان علفي ،بيشترين مقدار شاخص نفوذپذيری و خاک لخت کمترين
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مراتع دامنه پايين سبالن شمالي تخريب شده است و ضرورت دارد اقدامات الزم برای جلوگيری از ادامه روند تخريب
و سپس ،اصالح و احيای اين اراضي مرتعي انجام گيرد.
واژههای کليدی :کارکرد چشمانداز ،لکههای اکولوژيک ،تحليل عملکرد چشمانداز ،)LFA) ،استان اردبيل.
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مقدمه
اکوسییيسییت ِ مرتعي از قطعات متنوعي تشییليش شییده که ميزان عمللرد هر يک از آنها با آن يلي
متفاوت اسییت 35 .درصیید مراتع ايران در مناطق خشییک و نيمهخشییک قرار گرفتهاند .در اين مناطق،
گياهان به صیورت پراکنده توزيع شدهاند ،بر همين اساس للههاي اکولوژيک و فضاي بين للهها تعريف
ميشییوند .للهها ،سییطحي از اکوسییيسییت هسییتند که منابع در آن تجمع مييابند و فضییاي بين للهها،
سییطحي اسییت که منابع از آن منتقش شییدهاند .اين للهها از نظر نوع ،اندازه ،ترکيب و عمللرد با يگديگر
تفاوت دارند و بهصییورت پايههاي گياهي ،تختهسیین ها و يا هر مانعي که بتواند منابع را در خود حفظ
کند مشاهده ميشوند ( .)Whitford, 2002بررسي سازمان يافتگي چش انداز يک مرتع با در نظر گرفتن
ويژگيهاي ساختاري اکوسيست در برنامههاي اصالحي ميتواند در آينده به شناسايي گونههاي مؤ ثر در
سییالمت مرتع کمک زيادي کند ( .)Toranjzar, 2009اسییتفاده از روشهاي نوين ارزيابي اکوسییيسییت
مرتعي از مباني مطالعات اکولوژيک اسییت .تان وي ( )Tangway, 1995دسییتورالعملي را براي ارزيابي
وضیعيت سیط خاک در مراتع استراليا ارائه داده که در آن يکسري از خصوصيات شاخص سط خاک
با ميزان اثر بخشییي معين در تعريف کيفيت خاک معرفي شییده اسییت .در اسییتفاده از اين روش به س یه
شاخص سط خاک در يک چش انداز شامش :پايداري (توانايي خاک در تحمش عوامش فرسايشزا و ميزان
بازگشییتپذيري آن بعد از وقوع آشییفتگي) ،نفوذپذيري (ميزان نگهداشییت آد در بين خاکدانهها براي
دسییترسییي گياه) و چرخه عناصییر (ميزان بازگشییت مواد آلي به خاک) توجه ميشییود .در ارزيابي اين
شییاخصها از  11پارامتر سییط خاک شییامش :حفاظت در برابر پاشییمان ،پوشییش گياهان چند سییاله،
الشبرگ ،پوشش نهانزادان ،شلستگي پوسته ،نوع و شدت فرسايش ،مواد رسوبي ،ناهمواري سط خاک،
طبيعت سیط خاک ،آزمايش پايداري در برابر رطوبت و بافت خاک ،و  5ويژگي ساختاري شامش :تعداد
للهها ،سیط کش للهها ،شیاخص سیط للهها ،شاخص سازمانيافتگي چش انداز و ميانگين فاصله بين
للهها در ارزيابي کيفي پتانسیيش و توانمندي اکوسیيسیت مناطق خشک و نيمه خشک استفاده ميشود
( .)Abedi et al., 2006اسییتفاده از روش ارزيابي عمللرد باعث ميشییود درک بهتري از علسالعمشهاي
محيطي و پوشیش گياهي اسیتقرار يافته در چش اندازهاي طبيعي فراه گردد .پيشرفت در ديدگاههاي
نظري درک بااليي از اين فرايندها را ميسیر ساخته است ( .)Ludwig and Tongway, 1997از آنجا که
تخريب لله گياهي ميتواند شاخصي براي نزول وضعيت مرتع باشد و تعيين پتانسيش و عمللرد مرتع از
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)1. Landscape Function Analysis (LFA
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طريق بررسي للههاي اکولوژيک املانپذير است ،مطالعه و بررسي للهها و بين للهها ضروري مينمايد.
تان وي و هيندلي ( (Tongway & Hindly, 2004روش تحليش عمللرد چش ی انداز 1را در دامنه اقليمي
وسیيعي به کار برده و توسعه دادند .اين دامنه شامش مناطقي با بارندگي بين 255ميليمتر تا جنگشهاي
باراني مجاور استوا با بارش ساالنه  4555ميليمتر است .آنها گزارش کردند که اين روش جهت نمايش
وضیعيت و برآورد اکولوژيلي عرصههاي مختلف از جمله چراگاه ،مناطق معدنکاوي شده گياهي کاربرد
دارد Post )2005( .در منطقه بردکين اسیتراليا ،للهها را از نظر تراک پوشیش للهاي گياهي بررسي و با
اسیتفاده از حلقه نفوذپذير و شیبيهسیاز باران نفوذپذيري خاک را اندازهگيري کرد .نتايج آنها نشان داد
للههاي با ابعاد بزرگتر باعث افزايش نفوذپذيري خاک و در نتيجه ،بهبود وضعيت مرتع ميشوند .عابدي
و هملاران ( )Abedi et al., 2006به ارزيابي سییاختار و عمللرد قطعات گياهي اکوسییيسییت مرتع در
مناطق خشیییک و نيمه خشیییک پرداختند که براي مقايسیییه قطعات و بررسیییي ت ييرات آنها در اثر
فعاليتهاي مديريتي دو منطقه زرند سییاوه و طالقان انتخاد و در هر منطقه پنج تيمار مديريتي و سییه
شیدت چرايي و دو تيمار شخ اراضي انتخاد شد .نتايج آنها نشان داد که با افزايش شدت چرا ساختار
قیطیعییات تیخريییب شییییده و فواصییییش بين قطعییات افزايش مييییابیید .حشیییمتي و هملییاران
( (Heshmati et al., 2006با کاربرد آناليز عمللرد چشیی انداز در مراتع اسییت ي پارک ملي گلسییتان و
مناطق همجوار به مطالعه سیاختار لله ها تحت دو مديريت چرايي در دو فصش بهار و تابستان پرداختند.
نتايج آنها نشیان داد که در مناطق بحراني تحت چراي شديد ابعاد للهها کاهش و در فضاي بين للهها
افزايش مييابد .با توجه به اهميت مراتع سیبالن در استان اردبيش که يلي از مراتع با توان باال و شاخص
کشیور است و به صورت مداوم توسط عشاير و دامداران روستايي بهرهبرداري قرار ميگيرد ،مطالعه قابش
توجهي در ارتبیا بیا ارزيیابي چگونگي وضیییعيت اين مراتع و وضیییعيت تخريبي آنها با اسیییتفاده از
چارچودها و روش هاي مختلف صییورت نگرفته و تنها چارچود فاصییله از کانون بحران در بخش جنود
شیییرقي آن اخيراو مورد توجیه قرار گرفته اسیییت ( .)Ghorbani et al., 2014بنابراين ،ضیییرورت دارد
چارچودهاي مختلف قابش اسیییتفاده در ارزيابي وضیییعيت تخريبي آزمايش شیییوند تا بتوان از بهترين
چیارچود و روش مطالعه در ارزيابي اين منابع اسیییتفاده کرد .ديگر اينله ،ميبايسیییت تأثير اسیییتفاده
بهره برداران عشیايري و روسیتايي بر اين مراتع در قالب مطالعات مستندسازي شده تا اين منابع با توجه
به وضییعيت حاضییر بهرهبرداري مديريت شییوند و در صییورت نياز عمليات اصییالا و احياء صییورت گيرد.
همچنين اين مطیالعات مي تواند روند ت ييرات در سییینوات آينده اين مراتع و وضیییعيت تخريبي آنها را
ارزيابي کند .در مجموع با توجه به شناخت بسيار محدود از نحوه مديريت و عمللرد اين اکوسيست اين
تحقيق با هدف بررسیي اثرات بهرهبرداري دام در ت يير شیاخصهاي سط خاک و ويژگي عمللردي در
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دامنههاي پايين مراتع سیبالن شیمالي بهمنظور آزمون کارايي اين روش و ارزيابي وضعيت سالمت مرتع
انجام گرفته است.
مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه :محدوده مورد مطالعه در استان اردبيش در فاصله  15کيلومتري غرد شهر اردبيش در
دامنه شمالي سبالن در محدوده بين'' 44°13تا '' 44°13طول شرقي و ''  31°32تا " 31°41عرض شمالي
انتخاد شد .ارتفاع منطقه مورد مطالعه  2135متر از سط دريا ،با ميانگين دمايي  4/5درجه سانتيگراد و
بارندگي  455ميليمتر است ( .)Ghorbani et al., 2013حداکثر بارندگي در فصش زمستان و بعد از آن بهار و
پاييز داراي بيشترين بارندگي است و فصش تابستان کمترين درصد بارش ساليانه را دارد .اقلي منطقه بر اساس
روش دومارتن خشک سرد است .سيماي گياهي رويشگاه گندميان -علفزار و گونههاي )Crepis sancta (L
Babcock, Vicia tenuifolia Roth., Ziziphora tenuior L., Trigonella monantha (C.A. Mey.), Bromus
tectorum L., Hordeum glaucum Steud., Arenaria rotundifolia M.B., Verbascum stachydiforme
 Euphorbia decipiens Boiss. et Buhse., Allium panculatum L., ،Boiss. & Buhse.در سط اين رويشگاه
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انتشار دارند (.(Karamati Jabehdar et al., 2014
روشها :براي بررسي وضعيت مرتع تحت تأثير مديريتهاي اعمال شده در واحدهاي بهرهبرداري نزديک
روستاهايي که ه توسط بهرهبرداران روستايي و ه عشاير مورد استفاده قرار ميگيرند ،بر روي شاخصها
و ويژگيهاي عمللردي مرتع در محدوده مورد مطالعه ،سه ترانسلت  55متري با توجه به ميزان يلنواختي
عرصه و پراکندگي للههاي حاصلخيز و فضاي بين للهاي بهطور تصادفي در جهت و عمود بر شيب منطقه
مستقر شدند .در هر ترانسلت ابتدا للههاي اکولوژيک و فضاي للههاي اکولوژيک مشخص ،س س طول
و عرض للههاي اکولوژيک و نيز فاصله بين اين للهها ثبت شد .پس از بهدست آوردن دادههاي ساختاري
للهها (طول و عرض للهها) در نمونهبرداري با بهرهگيري از مدل تحليش عمللرد چش انداز در ترانسلت
نواري ،پنج ويژگي ساختاري شامش تعداد للهها ،سط کش للهها ،شاخص سط للهها ،شاخص
سازمانيافتگي چش انداز و ميانگين فاصله بين للهها تعيين شد .همچنين  11ويژگي سط خاک شامش:
حفاظت خاک ،مقدار الشبرگ ،پوشش نهانزادان ،شلستگي پوسته ،نوع و شدت فرسايش ،مواد رسوبگذاري
شده ،ماهيت سط خاک و آزمون پايداري اندازهگيري شد .نفوذپذيري با پارامترهاي پوشش گياهان
چندساله ،منشأ و درجه تجزيهشدگي الشبرگ ،بافتخاک ،مواد رسوبي ،ناهمواري سط خاک ،ماهيت
سط خاک ،آزمون پايداري ،نوع و شدت فرسايش و چرخه عناصر توسط پوشش گياهان چندساله،
ناهمواري سط خاک ،پوشش نهانزادان ،مواد رسوبي ،و درجه تجزيه شدگي الشبرگ بررسي شد .س س
فاکتورهاي اندازهگيري در قالب سه مشخصه پايداري ،نفوذپذيري و چرخه عناصر غذايي در جدول 1
طبقهبندي شدند .امتيازدهي با استفاده از دستورالعمش تان وي و هيندلي ()Tongway & Hindly, 2004
انجام شد .تجزيه و تحليش آماري دادهها با استفاده از روش تحليش عمللرد چش انداز که در محيط نرم

اردوان قرباني و همکاران

افزار  Excelتوسط تان وي و هيندلي ( )Tongway & Hindly, 2004طراحي شده است ،صورت گرفت.
براي مقايسه قطعات ،ابتدا آزمونهاي غير پارامتري در قالب روشهاي مختلف مانند کروسلال واليس و
يا من ويتني به کار گرفته شدند ولي هيچلدام از تجزيه و تحليشها نتايج قابش قبولي نشان ندادند .با
توجه به اينله بنيان اوليه دادهها در ابتدا بهصورت کمي اندازگيري شده بود ،از آزمون پارامتري تجزيه
واريانس و آزمون توکي استفاده شد .اين در حالتي بود که ه از نظر ترکيب گياهي و ه پارامترهاي
وضعيت خاک ،وضعيت بحراني و تخريب را نشان ميداد.
جدول  .1شاخصها و ارتباط آنها با ويژگيهای عملکردی در مرتع ()Tongway & Hindly, 2004
ويژگيهاي عمللردي
شاخصها
1
2
3

4
5
6
4
1

15
11

پوشش سط خاک -درصد پوشش سط زمين با هدف ارزيابي
ميزان حفاظت از خاک در برابر قطرات باران.
پوشش گياهان چندساله -درصد پوشش گياهان چند ساله با
هدف تعيين پوشش تاجي و يقه گياهان بوتهاي ،درختي و
گندميان چندساله.
الشبرگ -ارزيابي پوششي که مانع از اثر تخريبي قطرات باران
ميشود با هدف ارزيابي الف :مقدار
د :منشا و درجه تجزيه شدگي آن.
پوشش کري توفام ،درصد پوشش قارچ ،جلبک ،گلسن و خزه
در طول ترانسلت.
خرد شدن سله ،با هدف ميزان ارزيابي ميزان شلستگي پوسته
سطحي و مقدار هدررفت مواد چسبيده به خاک از طريق
فرسايش.
نوع و شدت فرسايش ،تعيين نوع و شدت فرسايش و ميزان
هدررفت آن در محدوده ارزيابي.
مواد رسوبي ،ارزيابي حج رسوبات منتقش و تهنشين شده در
ناحيه مورد نظر و نشان دادن پايداري خاک.
ناهمواري سط خاک ،ارزيابي سط خاک از نظر ظرفيت آن
براي جذد و نگهداشت منابع.
ماهيت سط خاک ،تعيين ميزان سختي خاک با هدف ارزيابي
ميزان مقاومت سط خاک در برابر فرسايش.
آزمون پايداري خاک ،ارزيابي ميزان پايداري خاک در برابر
مرطود شدن سريع.
بافت خاک ،تعيين بافت خاک سطحي با هدف تعيين ميزان
نفوذپذيدي.
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چرخه -
عناصر

تعداد
طبقات
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نتايج
خصوصییيات قطعییات اکولوژيییک :خصوصییيات کمییي و شییاخصهییاي قطعییات اکولوژيییک
(گنییدميان ،پهیینبرگییان علفییي ،الشییبرگ و خییاک لخییت) در منطقییه مییورد مطالعییه نشییان داد ک یه
تعداد لله با فرم رويشي گنیدميان بيشیتر از للیه پهینبرگیان علفیي اسیت .متوسیط تعیداد للیههیاي
اکولوژيییک گنییدميان و پهیینبرگییان علفییي در منطقییه بییهترتيب برابییر  54و  35اسییت .خییاک لخییت
نسبت به سیاير للیههیا داراي بيشیترين ميیانگين طیول اسیت کیه بيشیترين درصید طیول را بیر روي
ترانسییلت بییهخییود اختصییاد داده اسییت .بيشییترين درصیید طییول ترانسییلت بعیید از خییاک لخییت بییه
للییه گنییدميان اختصییاد دارد و مقییدار آن در منطقییه برابییر  21/1درصیید ميباشیید .ميییانگين طییول
للیه پهینبرگیان علفیي داراي کمتیرين مقیدار ( )5/11اسیت .عیرض گنیدميان در منطقیه برابیر 4/56
مییيباشیید کییه تفییاوت چنییداني بییا عییرض پهیینبرگییان علفییي ( )4/43در منطقییه نشییان نییداد .مقییدار
شییاخص سییاختار چشی انداز کییه نشییان دهنییده توانمنییدي و پتانسییيش اکوسيسییت اسییت ،برابییر 5/31
اسییت .ايیین شییاخص ،سییط للییههاي اکولوژيییک نسییبت بییه فضییاي لخییت در يییک چشیی انداز را
بهدست ميدهید .بنیابراين ،سیط للیهها نسیبت بیه فضیاي بیين للیهاي برابیر  5/31اسیت .شیاخص
سییط للییه (ميییانگين سییط للییهها تقسییي بییر تعییداد کییش للییهها) در منطقییه برابییر  5/51اسییت.
برخي از ويژگيهاي ساختاري للههاي اکولوژيک در جدول  2نشان داده شده است.
جدول  .2ميانگين برخي از خصوصيات کمي لکههای اکولوژيک
ميانگين طول
(متر)

درصد طول

ميانگينعرض
(سانتيمتر)

تعداد

گندميان

5/14

21/15

4/56

54

پهنبرگان علفي

5/11

15/16

4/43

35

الشبرگ

5/14

12/46

-

-

خاک لخت

5/24

56/23

-

-

قطعه

شاخص نظاميافتگي
چش انداز

5/31

خصوصییيات خییاک :مقايسییه مقییادير شییاخصهییاي ارزيییابي سییط خییاک (شییاخص پاي یداري ،شییاخص
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نفوذپذيري و چرخۀ عناصر غیذايي) بیراي فیرمهیاي رويشیي مختلیف و خیاک لخیت در چشی انیداز نشیان
داد که للیه بیا فیرم رويشیي گنیدميان داراي بيشیترين مقیدار پايیداري بیوده کیه بیا للیههیاي اکولوژيیک
الشییبرگ و خییاک لخییت اخییتالف معنییيداري دارد ( .)P>5/55بعیید از للییه گنییدميان ،للییه پهیینبرگییان
علفیي بيشیترين مقیدار پايیداري را داشیته کییه از نظیر آمیاري اخیتالف آنهیا معنیيدار نيسییت (.)P<5/55
خییاک لخییت کییه کمتییرين مقییدار پايییداري را دارد ،از نظییر آمییاري اخییتالف معنییيداري بییا للییههییاي

اردوان قرباني و همکاران

اکولوژيییک گنییدميان و پهیینبرگییان علفییي دارد (( )P>5/55شییلش .)1همچنییين مقايسییه مقییادير شییاخص
نفوذپییذيري خییاک در منطقییه نشییان داد کییه بيشییترين مقییدار شییاخص نفوذپییذيري بییه للییه پهیینبرگییان
علفییي ( )13/2تعلییق دارد .بییين فییرمهییاي رويشییي گنییدميان و پهیینبرگییان علفییي و الشییبرگ اخییتالف
زيییادي ديییده نمییيشییود و از نظییر آمییاري ايیین اختالفییات معنییيدار نيسییت ( .)P<5/55خییاک لخییت داراي
کمتییرين مقییدار نفوذپییذيري (14/3درصیید) بییوده و تفییاوت معنییيداري را بییا سییاير للییههییاي اکولوژيییک
نشییان مییيدهیید (( )P>5/55شییلش .)2ارزيییابي مشخصییه چرخییه عناصییر غییذايي نشییان داد کییه الشییبرگ
داراي بيشییترين مقییدار چرخییه عناصییر غییذايي اسییت ( 12/33درصیید) ،بعیید از آن پهیینبرگییان علفییي و
گنییدميان بییه ترتيییب برابییر ( 12/55و  12/23درصیید) قییرار دارنیید امییا ايیین اخییتالف معنییيدار نيسییت
( .)P<5/55خییاک لخییت داراي کمتییرين مقییدار شییاخص چرخییه عناصییر غییذايي ( 1/4درصیید) بییوده و بییا
للییه اکولوژيییک الشییبرگ تفییاوت معنییيداري را نشییان مییيدهیید (( )P>5/55شییلش .)3نقییش قطعییات
گنییدميان و پهیینبرگییان علفییي در شییاخص پايییداري و نفوذپییذيري بيشییتر بییوده و نقییش الشییبرگ در
چرخه عناصر بارزتر است.

خاک لخت
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شکل .3مقايسه قطعات از نظر ويژگي چرخه عناصر
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مراتع ،اکوسيستمي پويا هستند که در صورت آشفتگي دچار ت يير ميشوند و چنانچه اين ت ييرات
از آستانه سالمت مرتع عبور کند دچار تخريب ميشوند .با تعيين ويژگيهاي سالمت مرتع ميتوان درباره
تاوثير فعاليتهاي مديريتي قضاوت کرد .از اينرو ،فعاليتهاي مديريتيِ بهرهبرداران و مديران بايد با هدف
حفظ ثبات و پايداري اين اکوسيست ها انجام گيرد .مراتع سبالن با توجه به اهميت آن در تأمين علوفه
دام روستايي و عشايري و شدت بهرهبرداري صورت گرفته در سط آن از لحاظ تخريب و چارچود مناسب
ارزيابي تخريب کمتر توجه شده است و ضرورت دارد با استفاده از يک چارچود مناسب تأثير روند
بهرهبرداري در سنوات مختلف ارزيابي شود .اين تحقيق با هدف ارزيابي کارايي دستورالعمش تان وي و
هندلي در مراتع سبالن و همچنين ارزيابي دامنه هاي پايين شمال سبالن انجام گرفته است .يلي از
عوامش مخرد در مراتع ،به ويژه در مراتعي مانند سبالن حضور بيش از حد دام است .بهطوري که اقدامات
مديريتي باعث ت يير در خصوصيات سطحي خاک و همچنين ويژگيهاي عمللردي مرتع شده است .اين
مشخصهها با بازديدهاي ميداني و مرور منابع مختلف (بهطور مثالGhorbani et al., 2013 ،؛ Ghorbani

اردوان قرباني و همکاران
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et al., 2014؛  )Karamati Jabehdar et al., 2014که نشانگرهاي تخريب در مراتع مورد مطالعه ميباشند،
کامالو مشهود است .مشخصههاي سط خاک بهطور مستقي بر ويژگيهاي مرتع اثر دارند .فاکتورهايي
مانند گونههاي گياهي ،فرم رويشي و تراک اين مشخصهها را تحت تأثير قرار ميدهد .نتايج اين مطالعه
نشان داد که خاک لخت از نظر هر سه شاخص پايداري ،چرخه عناصر غذايي و نفوذپذيري کمترين مقدار
را نسبت به للههايي با فرم رويشي مختلف دارد که با نتايج حشمتي و هملاران ( (Heshmati et al.,
 ،2007قليچنيا ) ،(Ghelichnia, 2003عابدي ( ،Abedi, (2006بارتلي و هملاران )،(Bartley et al., 2005
لي ( )Li, 2007و ماير ( )Mayor, 2009همسو است .هر چه آد و مواد غذايي بيشتري در دسترس باشد،
ابعاد و عمللرد للهها افزايش مييابد .بنابراين ،بين حفظ منابع درون سيست و بهبود للهها اثر متقابش
وجود دارد .پست ( )Post, 2005و روت ( )Roth, 2004بيان کردند که نرخ نفوذپذيري خاک با تراک
پوشش للهها رابطه مستقي دارد .للههاي با ابعاد بزرگتر باعث افزايش نفوذپذيري خاک و در نتيجه آن،
بهبود وضعيت مرتع ميشوند .بالعلس للههاي اکولوژيک تحت چرا داراي وضعيت ضعيفي هستند .نرخ
نفوذپذيري ک و ضريب رواناد بااليي دارند .نتايج اين تحقيق نيز نشان داد چراي شديد در سط منطقه،
للههاي پوشش گياهي را کاهش داده است .از اين رو ،نرخ نفوذپذيري کاهش و ضريب روان آد به تبع
آن افزايش داشته است .اين نتايج با با گزارشات منابع و تحقيقات مرور شده در فوق در يک راستا ميباشد.
حضور بيش از حد دام در مراتع مورد مطالعه با توجه به نزديلي به روستاها و همچنين ماندگاري عشاير
در اين مناطق بهمدت زياد و در نتيجه لگدکوبي دام ،درصد ک پوشش و الشبرگ باعث فرسايش خاک
و در نتيجه آن کاهش مواد آلي ،پايداري و نفوذپذيري شده است که با نتايج مورگان و هملاران
( )Morgan et al., 1997همسو است .وجود پوشش متنوع و متشلش از گياهان چند ساله و داشتن توليد
باال و مرگ مير پايين گوياي سالمت مرتع است .اين در حالي است که در مراتع مورد مطاله براساس
بررسيهاي کرامتي و جابهدار ( )Karamati Jabehdar et al., 2014درصد گونه مهاج و يلساله  62درصد
در مقابش  25درصد گونههاي ک شونده و  13درصد گونههاي مهاج ميباشد که تخريب اين مراتع از
لحاظ ترکيب گونهاي را تأييد ميکند .بنابراين ،با استناد به نتايج مطالعات آنها مرگ و مير گونههاي ک
شونده و زيادشونده در سط منطقه زياد بوده است .با افزايش ميزان مرگ و مير گياهان ت يير در گروههاي
ساختاري  -عمللردي بهوجود آمده و گياهان هرز و خاک لخت گسترش يافته است .همچنين با توجه
به گزارشهاي موجود از مراتع سبالن بهطور مثال ،قرباني و هملاران ( )Ghorbani et al., 2013و کرامتي
و جابهدار ( )Karamati Jabehdar et al., 2014چراي شديد در مراتع منطقه رايج و با افزايش آن همراه
با کاهش و تخريب ويژگيهاي ساختاري ،ويژگيهاي عمللردي نيز کاهش پيدا کرده است .چرا که چراي
شديد در منطقه باعث جايگزيني و غالب شدن گونههاي نامرغود نظير  Bromus tectorumو گونههاي
يلساله ديگر با سط عمللردي پايين بهجاي گونههاي مرغود شده است .نتايجي که توسط برمان و
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سيسه ( ،)Breman & Cisse, 1977وود و هملاران ( )Wood et al., 1997و تيلمان و هملاران
( (Tilman et al., 1997نيز مورد تأکيد قرار گرفته است .ه چنين بهعلت وجود سن و سنگريزه ناشي
از تخريب خاک ،پوشش سط خاک مقداري افزايش يافته است .کاهش شاخص ساختار چش انداز ،سط
و تعداد للههاي اکولوژيک و افزايش خاک با عمللرد پايين از اثرات چراي شديد در منطقه است .با
افزايش تعداد دام در مراتع دامنه پايين شمال سبالن در اثر فشردگي سط خاک بهويژه در فواصش بين
گياهان و تخريب ساختمان سطحي خاک و خرد شدن سلههاي سطحي خاک ،باعث کاهش ميزان مقاومت
سط خاک به فرسايش و کاهش نفوذپذيري خاک شده است که اين امر در کنار تخريب الگوهاي جريان
آد به هدر رفت منابع از منطقه انجاميده است .تخريب قطعات که در اثر چراي دام ايجاد شده باعث
کاهش پايداري خاکدانهها و پايداري رويشگاه شده است که با گزارش بريج و هملاران ( Bridge et al.,
 )1983همسو است .افزون بر اين ،شدت چرا با کاهش حج پوشش گياهي باعث کاهش مقادير نفوذپذيري
و چرخه عناصر غذايي در خاک شده که ارزاني و هملاران ( ،)Arzani et al., 1997ريد و هملاران ( Reid
 ،)et al., 1999عابدي و هملاران ( (Abedi et al., 2006نيز در تحقيقات خود به اين موضوع اشاره کردند.
از طرف ديگر حذف پوشش کري توفام در چش انداز باعث کاهش مقدار چرخه عناصر غذايي در منطقه
شده است .حج زياد خاک در معرض فرسايش در منطقه قابش مشاهده است .عوامش ذکر شده ،کاهش
سه ويژگي سط خاک يعني پايداري ،نفوذپذيري و چرخه عناصر در چش انداز و نيز عمللرد نامناسب
اکوسيست مرتعي را سبب شده که با نتايج قليچنيا و هملاران ( ،)Ghelichnia et al., 2003مصداقي
( ،)Mesdaghi, 2004اکبرزاده ( ،)Akbarzadeh, 2005سيللوک و هملاران ( )Silcock et al., 2005و
احمدي و هملاران ( )Ahmadi et al., 2008همسو ميباشد .تخريب للهها بهدليش توزيع نسبي باالي
آنها در منطقه ،تأثير زيادي بر روي عمللرد مراتع داشته است .در مجموع پوشش سطحي خاک مراتع
سبالن تخريب يافته و عمللرد مناسبي در سط اين مراتع وجود ندارد و براي احياي پايداري و تداوم
بخشيدن به آن بايد پوشش سطحي خاک حفظ و احيا شود .همچنين ميتوان گفت که روش تحليش
عمللرد چش انداز ،روشي ساده و آسان براي بررسي ويژگيهاي عمللردي مراتع سبالن است و توصيه
ميشود کش مراتع سبالن در قالب تيپهاي گياهي با استفاده از اين چارچود بررسي شوند ،چرا که
شاخصهاي سط خاک در اين مراتع ميتواند بهعنوان هشدار دهندههاي اوليه در تعيين تخريب اين
مراتع به کار رود و از اين طريق قبش از شدت يافتن تخريب بيشتر رويشگاهها براي اصالا و احياي مراتع،
برنامهها و اقدامهاي الزم صورت گيرد.
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