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چكيده

بهمنظور شناخت بهتر و درک کارکرد و پتانسيل يك اکوسيستم مرتعي ،مطالعه اثرات و روابط موجود بين گياهان و خاک ضروري
اس�ت .مش�خصه های س�طح خاک به طور مس�تقيم بر پوش�ش گياهي اثر دارند ،از طرفي فاکتورهايی مانند گونه های گياهی ،فرم
رويشی و تراکم پوشش مشخصه هاي خاک را تحت تاثير قرار می دهد .لذا اين تحقيق با هدف بررسي اثر گياهان با فرم هاي رويشي
مختلف بر ويژگي هاي س�طح خاک ،در مراتع نيمهاس�تپي پارک ملي گلس�تان انجام شده است .با اس�تفاده از روش آناليز عملكرد
چش�م انداز (11 ،)LFAويژگي س�طح خاک در سه فرم رويش�ي بوته ،علفگندمي ،پهنبرگعلفي و مخلوطي از بوته و علفگندمي
در پنج تكرار اندازهگيري ش�د و س�پس فاکتورهاي اندازهگيري ش�ده در قالب سه مش�خصه پايداري ،نفوذپذيري و چرخه عناصر
غذايي براي هر فرمرويشي طبقهبندي گرديد .نتايج نشان داد که بوتهاي ها نسبت به فرمهاي ديگر ،پايداري سطح خاک را بيشتر
افزايش ميدهند .مشخصه نفوذپذيري تفاوت معنيداري را بين سه فرم رويشي نشان نداد .خاک علفگندميان درصد بيشتر چرخه
عناص�ر غذايي را دارا ميباش�د اما تفاوت آن با س�ايرين معنيدار نيس�ت .پايداري زياد خاک در بوتهايه�ا و بهصورت مخلوطي از
بوته� علفگندميان ،در انتخاب گونههاي از اين دس�ت بهمنظور انجام عمليات اصالحي و مرتعكاري ميتواند در مراتع نيمهاس�تپي
مورد استفاده قرار گيرد .فرم رويشي بوته به عنوان معرف اکولوژيكي منطقة مورد مطالعه قلمداد شده است.
کلمات کليدي :فرمرويشي ،ارزيابي سطح خاک ،تجزيه و تحليل عملكرد چشمانداز ،پارک ملي گلستان
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)Effect of different growth forms on soil surface features (Case study: Semi-steppe rangeland, Golestan National Park

By: Marzieh Ghodsi, Senior Expert of Range Management, Gorgan Agriculture and Natural Resources University
(Corresponding Author; Tel: +989173106883) Mansoor Mesdaghi and Gholamali Heshmati, Professors Gorgan
Agriculture and Natural Resources University,
In order to determination of a rangeland ecosystem function and potential, studying the effect of relation between plant and
soil is essential. Soil features directly effect on vegetation. The other hand factors such as plant species, growth form and
vegetation density affect on soil features. So, the aim of this research is studying the effect of plant with different growth
forms on soil surface features in semi-steppe rangeland in Golestan National Park. Using Landscape Function Analysis (LF
(, 11 soil surface features in three growth forms including shrub, wheat grass, forbs and mixture of shrub and wheat grass
in five replications were measured. Then according the three indices of stability, permeability and nutrient cycle, for each
growth form they were classified. The results showed that shrub form more increase soil surface stability to others forms.
Permeability showed no significant differences among the three growth forms. The soil surface of wheat grasses had the
higher percentage of nutrient cycle, but the difference with others was not significant. Due to high stability of soil in shrubs
and mixture of shrub-wheat grass, these species can be used for breeding operation in semi steppe rangelands.
Keywords: Growth Form, Soil Surface Analysis, Landscape Function Analysis and Golestan National Park.

مقدمه

از مهم ترین و اساسي ترین منبع هر مرتع ،خاك آن است .تاریخ علم
خاكشناس��ي نش��ان ميدهد تعدادي از خصوصیات سطح خاك همبستگي
باالی��ي با ظرفیت باروري و پای��داري خاك دارد ( .)2007 ،Rezaeiدر دهه
ی 1990میالدي برخي از محققان ش��روع به معرفي خصوصیاتي از س��طح
خاك کردند که از آنها بتوانند در امر ارزیابي و پایش مراتع اس��تفاده کنند.
گروهی از دانش��مندان علوم محیطی اس��ترالیا دستورالعملي را براي ارزیابي
وضعیت سطح خاك در مراتع اس��ترالیا به چاپ رساند .در این دستورالعمل
یك سري از خصوصیات مش��خصه اي سطح خاك با میزان اثربخشي معین
در تعریف کیفیت خاك معرفي گردید .ش��اخص های ارزیابی س��طح خاك
( 1)SSAشامل پایداری( 2مقاومت به فرسایش و میزان بازگشتپذیري بعد از
وقوع آشفتگي) ،نفوذپذیری( 3میزان نگهداشت آب در بین خاکدانهها جهت
دسترس��ي گیاه) و چرخۀ عناصر غذایی 4خاك (میزان برگش��ت مواد آلي به
خاك) ،مش��خصه های س��اده و قابل مشاهده ای هس��تند که اکوسیستم را
س��ریع و آسان مورد بررسی قرار می دهند .این دستورالعمل به دستورالعمل
ارزیابي عملکرد چشم انداز )LFA( 5معروف گردید.
مش��خصه های س��طح خاك به طور مس��تقیم بر ویژگی های مرتع اثر
دارن��د از طرف��ي فاکتورهایی مانند گونه های گیاهی ،فرم رویش��ی و تراکم
پوشش ،این مشخصه ها را تحت تاثیر قرار می دهد .گیاهان اعم از یك بوته
کوچ��ك یا یك گیاه علفی تا یك درخت بزرگ در زیر خود محیطی با آب و
هوای میکروکلیما بهوجود میآورند که در زمس��تان و تابستان ،معتدل تر از
محیط خارج اس��ت و در پایداری خاك و جلوگیری از فرسایش نقش زیادی
دارد ( Bestlemeyer .)1975 ،Sabetiو هم��کاران ( )2006بی��ان کردند
فرمهاي مختلف رویشي بهدلیل اختالف در ساختار ،داراي اثر متفاوتي بروي
پای��داري خاك هس��تند .فرم های رویش��ی که از نظر ابعاد بزرگتر هس��تند
درص��د پای��داری خاك در آنها بیش��تر اس��ت ( Bestelmeyerو همکاران
 Sallaway .)2006و  )1994( Watersب��ا بررس��ي قابلی��ت هیدرولیکي
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گیاهان مختل��ف ،بیان کردند که خاك در گونههاي مرغوب و دائمي داراي
نفوذپذیري بیش��تري نسبت به خاك لکههاي نامرغوب و زیادشونده هستند
که در اثر چراي س��نگین بوجود آمدهاند ( Sallawayو .)1994،Waters
 Tongwayو  )1990( ،Ludwigگون��ه ه��اي چوبي را به علت سیس��تم
ریش��هاي گس��تردهتر نسبت به خاك لخت پوش��یده از گراسهاي یك ساله
دارای نق��ش مهم تري در جذب کلس��یم ،پتاس��یم و منگن��ز معرفی کردند
( Tongwayو .)1994 ،Ludwig
 Palmerو هم��کاران ( )2001بی��ان کردن��د وجود پوش��ش گیاهي
خ��وب گونههاي علفگندم��ي در مراتع باعث افزای��ش قابلیت نگهداري آب
در س��طح ب��اال و جری��ان عناصر غذایي در اکوسیس��تم اس��ت( Palmerو
همکاران  Li .)2001و همکاران ( )2007در منطقه تنجر چین 6به بررس��ي
اث��ر بوتهايها در توزیع مواد غذایي و مقابله با رواناب و فرس��ایش پرداختند
( Liو همکاران  .)2007نتایج نشان داد بین آنها و خاك لخت در کنترل مواد
غذایي و نفوذپذیري تفاوت معنيداري وجود دارد Bulterfeld .و Briggs
( )2008در منطقه دش��ت س��نران 7آمریکا به مطالعه ویژگيهاي گیاهي در
ارتب��اط با عناصر غذایي خاك پرداختند .ایش��ان بیان کردند گیاهان چوبي
و الش��برگ برخي از آنها حاصلخیزي و س��طوح مواد آلي خاك (نیتروژن و
فس��فر) را افزایش دادند ( Butterfeldو  .)2008 ،Briggsچرخه عناصر
غذایي در گونههاي متفاوت با ابعاد یکس��ان نتیجه مش��ابهي را نش��ان داد.
جعفري و همکاران ( )1387به بررس��ي کیفیت الش��برگ و خاك پاي بوته
از نظر مقدار کربن ،نیتروژن ،فس��فر و پتاس��یم در رویشگاه سه گونه مرتعي
 Artemisia sieberi، Artemisia aucheriو Acantholimon sp.
پرداختن��د .نتایج نش��ان داد بوت��ه  Artemisia sieberiاز لحاظ کیفیت
الشبرگ ،سرعت تجزیه پذیري و اثرات آن بر خاك بهترین ميباشد (Jafari
و همکاران  .)2008عابدي و همکاران ( )1385در بررسي دو منطقه مدیریتي
با استفاده از روش تجزیه و تحلیل عملکرد چشم انداز بیان کردند گونه های
بوته ای پایداری بیش��تری نسبت به علفگندمیان و پهن برگان علفي دارند
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اما از نظر چرخه عناصر غذایی تفاوت معنیداری بین گونه ها دیده نميشود
( Abediو .)2006 ،Arzani
ش��ناخت اثر گونهها و فرم هاي مختلف رویشي بر خصوصیات خاك در
جهت مدیریت و عملیات اصالحي مراتع کش��ور حائز اهمیت است .بنابراین
تحقیق حاضر با هدف بررس��ي اثر فرمهاي مختلف رویش��ي بر ویژگي هاي
سطح خاك (پایداري ،نفوذپذیري و چرخۀ عناصر غذایي) ،با استفاده از روش
تجزیه و تحلیل عملکرد چش��مانداز در مراتع نیمهاستپي پارك ملي گلستان
انجام گرفته است.

مواد و روش ها

منطقة مورد مطالعه

منطقه مطالعاتي در منتهيالیه بخش جنوبي پارك ملي گلس��تان و در
مراتع نیمهاس��تپي دش��ت کالپوش در محدوده جغرافیایی " 55° 58' 26تا
" 56° 07' 13طول ش��رقی و " 37° 16' 49تا " 37° 19' 40عرض ش��مالی
قرار دارد .ارتفاع  1000متر از س��طح دری��ا و میانگین بارندگی حدود 220
میلی متر در سال است .شیب متوسط منطقه بین  12تا  25درصد و قسمت
عمده منطقه را مرتع تش��کیل داده اس��ت .منطقه به ص��ورت تپه ماهوری
اس��ت که در پایین دس��ت اغلب به صورت بوته علف��ی و گونه های مهم آن
 Artemisia sieberiو  Stipa barbataاس��ت .از سایر گونه ها میتوان
Hordeum bulbosum، Bromus persicus ،Agropyron spp.
و  Astragalus spp.را نام برد .در قس��متهای باالدست تكدرختان ارس
همراه با درختچه های زرش��ك و دغدغك با زیر اش��کوب گیاهان مرتعی به
چش��م میخورد .خاك منطقه مورد مطالعه اغلب نیمهعمیق با بافت متوسط
داراي درصد باالي ماس��ه و س��نگ بوده و در بعضي از قسمتها برونزدگي
صخرهاي دیده ميش��ود و متش��کل از مواد مادری مارن قرمز دارای ژیپس،
س��نگ آهك مارنی و تا ح��دود کمی لس می باش��د .بهعلت حفاظت کامل
محدوده قرق هیچ نوع دام اهلی وارد منطقه نمی شود و پوشش طبیعی آن
به حالت کلیماکس رسیده است.

روش تحقيق

برداش��ت دادهها در قالب طرح سیستماتیك� تصادفی ،از طریق استقرار
 6ترانس��کت  25مت��ري در جهت ش��یب غال��ب منطقه انجام ش��د .بعد از
اس��تقرار ترانس��کت ها در عرصه مرتعی انواع لکههاي گیاهي بر اس��اس فرم
رویش��ي موجود (بوته  ،علف گندمی و پهنب��رگ علفي) و یا ترکیبي از آنها
(بوته� علفگندمي) شناسایی شد .در امتداد هر ترانسکت طول نقاط برخورد
ان��واع لکهه��ای گیاهي و عرض آنها و نیز طول خ��اك لخت بین لکهها ثبت
گردید ،س��پس از هر فرم رویش��ي تعداد  5تکرار بهصورت تصادفي در طول
ترانس��کت تعیین و  11شاخص ارزیابي سطح خاك (جدول  )1در آنها طبق
دستورالعمل امتیازدهی شدند ( Tongwayو .)2004 ،Hindley
با اس��تفاده از نرم افزار روش تجزیه و تحلیل عملکرد چش��مانداز که در
محیط اکسل طراحي شده است وضعیت سطح خاك در سه مشخصه اصلي
(پایداري ،نفوذپذیري و چرخه مواد غذایي) متمرکز ميش��وند که این س��ه
مش��خصه تعیین کننده ش��رایط خاك در هر فرم رویشي است .در صورتی
که با دید جزئیتری به این مس��ئله توجه شود ،تفاوتهای موجود بین انواع
فرم هاي رویش��ي س��بب میگردد تا شاخصهای س��طح خاك ،برای تمام
گونهها یکسان نباشد .با مقایسه سه شاخص نفوذپذیری ،پایداری و شاخص
چرخ��ه عناص��ر غذایی ،میتوان به تفاوت ش��اخص ها در هر ی��ك از انواع
فرم هاي رویشي پی برد.
ً
تجزیه و تحلیل آماری :داده ها طبق طرح کامال تصادفی به ش��رح زیر
آنالیز شد:
ij

= µ +τ i+ ε

ij

X

 =Xijهر مشاهده = µ ،میانگین واقعی = τ i ،اثر مربوط به فرم
رویشي = ε i j ،اشتباهات تصادفی
و در صورت معنی دار بودن آزمون  Fمیانگینها از طریق آزمون Lsd
مقایسه شدند.

جدول  �1شاخصهاي ارزيابي سطح خاک و تعداد طبقات مربوط (اقتباس از  Tongwayو )2004 ،Hindley

رديف

شاخصهاي ارزيابي سطح خاک

تعداد طبقات

1

پوشش سطح خاك مانع از اثر تخریبي نیروي قطرات باران

1�5

2

پوشش گیاهان چندساله

1�4

3

پوشش الشبرگ

1 � 10

4

پوشش نهانزادان

1�4

5

شکستگي پوسته خاك

1�4

6

نوع و شدت فرسایش خاك

1�4

7

مواد رسوبي

1�4

8

ناهمواریهاي سطح خاك

1�5

9

مقاومت سطح خاك به تخریب

1�5

10

آزمایش پایداري خاك به رطوبت

1�4

11

بافت خاك

1�4
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نتايج

بر اساس ارزیابی های صورت گرفته ،سه فرم رویشي بوته ،علف
گندمی و پهن برگ علفي در منطقه شناسایی گردید .بیشترین تعداد
بوتهها را گونه  Artemisia sp.به خود اختصاص داده است .از سایر
بوتهايها ميتوان به  Noaea mucronataو  Stachys sp.اشاره
کرد .از علفگندميها ،Stipa barbata ،پهنبرگان علفي گوش بره
 Phelomis sp. ،Cousinia spp.و  Gundelia sp.قابل ذکر است
(شکل .)1
نتایج حاصل از امتیازات  11فاکتور ارزیابي سطح خاك براي هر فرم
رویشي و خاك لخت در جدول  2نشان داده شده است .شاخص پوشش
سطح خاك و حفاظت در برابر پاشمان در بوتهايها و لکههاي مخلوط بوته
و علفگندمي بیش ترین امتیاز را نسبت به علفگندمیان و پهنبرگان
علفي دریافت کرد .مشخصه ی پوشش گیاهان چندساله در علفگندمیان
و بوته� علفگندمي ها بیشتر بود .فاکتور پوشش الشبرگ بهترتیب در
علفگندمیان و بوتهايها بیشترین مقدار را داشت .پوشش نهانزادان در
خاك بوته امتیاز زیادي را به خود اختصاص داد در حالي که علفگندمیان
کم ترین مقدار را در میزان پوشش نهانزادان داشتند .در بوتهاي ها خاك
کم ترین شکستگي پوسته و بیش ترین امتیاز را داشت .در سایر فرم ها
شکستگي پوسته سطح خاك یکسان بود و امتیاز کمتري را دریافت کردند.
مقدار فرسایش خاك نیز در در خاك لخت بیش ترین میزان را داشت و
کم ترین امتیاز را دریافت کرد .علفگندمیان و مخلوط آنها با بوتهاي ها
توانایي زیادي در جذب مواد رسوبي داشته و داراي امتیاز باالیي بودند.
در مشخصه ناهمواري هاي سطح خاك ،هدف ارزیابي سطح خاك از نظر
نگهداشت منابع جاري نظیر مواد غذایي ،بذر ،مواد آلي و آب است که در
اینجا براي فرم هاي رویشي تقریباً یکنواخت بود .مقاومت سطح خاك به
تخریب که میزان سهولت تخریب خاك بهطور مکانیکي را نشان ميدهد
(از نظر فرسایش آبي و بادي) در فرم هاي رویشي تفاوت زیادي را نشان
نداد .در آزمون پایداري خاك به رطوبت علف گندمیان کم ترین امتیاز
را دریافت کردند .بافت خاك در همه فرم هاي رویشي یکسان بود .این
امتیازات طبق شکل ،2در سه مشخصه اصلي پایداري ،نفوذپذیري و چرخه
عناصر غذایي طبقهبندي شدند.
مقدار شاخص هاي ارزیابی سطح خاك (شاخص پایداري ،شاخص

نفوذپذیري و چرخه عناصر غذایي) براي فرم هاي رویشي مختلف و خاك
لخت در جدول  3آمده است.
مقایسه مقادیر شاخص پایداری خاك برای فرم های رویشی مختلف در
منطقه مورد مطالعه نشان داد که فرم رویشی بوته دارای بیش ترین مقدار
پایداری بوده و با فرم های علف گندمی و پهن برگ علفی تفاوت معنی
دار دارد ( .)p>0/05سایر فرم هاي گیاهي از نظر مقدار با یکدیگر اختالف
داشته ولی از نظر آماری اختالف آنها معنی دار نیست ( .)p<0/05بعد از
بوته ،لکه بوته � علف گندمی بیش ترین مقدار پایداری را دارد و بعد از
آن بهترتیب علفگندمیان ،پهنبرگانعلفی و خاك لخت (کم ترین مقدار
پایداری) قرار می گیرند (شکل.)3
مقایسه مقادیر شاخص نفوذپذیری خاك در منطقه نشان داد که لکه بوته �
علف گندمی دارای بیشترین مقدار بوده و با خاك لخت تفاوت معنی داری
را نشان می دهد ( .)p>0/05بین فرم های رویشی (بوته ،علف گندمی
و پهن برگ علفی) اختالف زیادی دیده نمی شود و از نظر آماری این
اختالفات معنی دار نیست (( ) p<0/05شکل .)4
مقایسات شاخص چرخه عناصر غذایی نشان می دهد که علف گندمیان
دارای بیش ترین مقدار چرخه عناصر غذایی هستند ( 66درصد) ،بعد
از آن بوته و فورب (به ترتیب برابر  62و  60درصد) قرار دارند اما این
اختالف معنی دار نیست ( .) p<0/05خاك لخت دارای کم ترین مقدار
شاخص چرخه عناصر غذایی ( 39/3درصد) بوده و با لکه های گیاهي تفاوت
معنی داری را نشان می دهد (( )p>0/05شکل .)5

بحث و نتيجهگيري

بستل مایر و همکاران ( )2006بیان کردند لکهها با فرمهاي مختلف
رویشي بهدلیل اختالف در ساختار ،داراي اثر متفاوتي بروي پایداري
خاك هستند ( Bestelmeyerو همکاران  .)2006فرم های رویشی که
از نظر ابعاد بزرگ تر هستند درصد پایداری خاك در آنها بیشتر است.
نتایج به دست آمده مربوط به ویژگی های سطح خاك برای فرم های
مختلف رویشی این موضوع را تایید می کند .فرم رویشی بوته بیش ترین
درصد پایداری را نشان داد .علت این امر را می توان در فرم پوشش تاجی
گسترده و خوابیده بروی زمین و سیستم ریشه ای قوي و عمیق در
بوته ای ها دانست .از گونه های غالب منطقه می توان به Artemisia sieberi

شكل  -1موقعيت سايت مورد مطالعه در استان يزد و شهرستان مهريز
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جدول  -2مقدار امتيازات فاکتورهاي ارزيابي سطح خاک در فرم هاي رويشي مختلف و خاک لخت

شاخص

بوته

علفگندمي

پهنبرگ علفي

بوته�علفگندمي

خاک لخت

پوشش سطح خاك

4/2

3/6

3/2

4/2

2/6

پوشش گیاهان چندساله

3/8

4

3/4

4

1/2

پوشش الشبرگ

4/3

5/9

3/4

3/64

3/4

پوشش نهانزادان

1/2

0/2

0/6

0/8

0/6

شکستگي پوسته خاك

2/6

2/2

2/2

2/4

2/1

نوع و شدت فرسایش خاك

3

2/2

2/4

2/2

2

مواد رسوبي

3

3/2

2/8

3/2

2/6

ناهمواري هاي سطح خاك

2/6

2/8

2/6

2/6

2/2

مقاومت سطح خاك به تخریب

2/2

2

2/2

2

2

آزمایش پایداري خاك به رطوبت

3

1/2

3

3

3

بافت خاك

1/75

2

1/75

2

2

شكل  � 2ارتباط هر شاخص با شاخصهاي سهگانه اصلي شامل پايداري ،نفوذپذيري و چرخه مواد غذايي (اقتباس از  Tongwayو )2004 ،Hindley

اشاره کرد .ارتفاع کم تاج پوشش و تراکم زیاد در قسمت پایه و ساقه گیاه
باعث حداکثر حفاظت خاك و در نتیجه پایداری آن گردیده است .عابدی
و همکاران ( )1385و جعفري و همکاران ( )1387به نتایج مشابهی دست
یافتند ( Jafariو همکاران  Abedi ;2008و  .)2006 ،Arzaniشاخص
نفوذ پذیری بین فرم های رویشی تفاوت معنی داری نداشت و برای هر سه
فرم رویشی تقریباً یکسان است .که علت آن را می توان یکنواختی در بافت
خاك ،پوشش زیاد و یکنواخت الشبرگ در زیر همه گیاهان و بزرگی ابعاد
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علفگندمیها و پهن برگان در اثر شرایط مساعد محیطي دانست.
مقدار چرخه عناصر غذایی خاك بین فرم های مختلف رویشی در
علف گندمی ها بیشتر بود اما تفاوت معنیداری را نشان نداد .افزایش
عناصر غذایی خاك در لکه های علف گندمی بهخاطر شکل مورفولوژی
گونههاست .سرعت تجزیهپذیری و نفوذ مواد آلی به خاك در علف
گندمی ها بیشتر است .گونه های علفی برعکس بوته ای ها با داشتن
برگ ها و ساقه نازك و لطیف در مدت کوتاهی پوسیده شده و به خاك

(پژوهشوسازندگی)

بررسی اثر گياهان ...
جدول  �3تغييرات شاخصهای ارزيابی سطح خاک فرمهاي رويشي مختلف در منطقه مورد مطالعه

شاخص های ارزيابی سطح خاک ()%

لكه¬های گياهي بر اساس فرم رويشي
پوشش سطح خاك

پایداری

نفوذپذیری

چرخه عناصر غذایی

بوته

56/6

61

62

پهن برگ علفی

49/3

59/2

60

علف گندمی

50

60/8

66

بوته � علف گندمی

53/4

63/5

62/6

خاك لخت

49

49/6

39/3

شكل  �3تغييرات ميانگين شاخص پايداری خاک با توجه به
فرم رويشی در لكه های مختلف (حروف مشابه نشاندهنده
عدم اختالف معنیدار بين تيمارها در سطح  5درصد است).

شكل  �4تغييرات ميانگين شاخص نفوذپذيری خاک با توجه
به فرم رويشی در لكه های مختلف (حروف مشابه نشان دهنده
عدم اختالف معنی دار بين تيمارها در سطح  5درصد است).
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5- Landscape Function Analysts
6- Tengger Desert
7- Soneran Desert
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 ریشههای کم دوام و کوته عمر گونه های علفی مقدار زیادی.نفوذ میکنند
.)1975 ،Sabetei( مواد آلی و هوموس به خاك اطرافشان اضافه میکنند
مقدار زیاد مشخصه های سطح خاك و به خصوص شاخص نفوذپذیری
 حضور علف گندمیان آمیخته.در لکه بوته � علف گندمی قابل ذکر است
با بوته اي هاي بزرگ منجر به افزایش شاخ و برگ بیشتر در واحد سطح
شده که در نتیجه آن فرصت تجزیه بقایای گیاهی فراهم شده و افزایش سه
.شاخص بررسي خاك سطحي را سبب شده است
ًخاك لخت (فضای بین لکه ای) دارای پایداری و نفوذ پذیری نسبتا
خوبی بوده و هم ردیف لکه های علف گندمی و پهن برگ علفی قرار
 پوشش زیاد و قشر ضخیمی از الشبرگ و هوموس روی خاك این.گرفت
 تنها تفاوت در میزان چرخه عناصر غذایی خاك.مسئله را توجیه می کند
) هم خوانی1990( Ludwig  وTongway مشاهده شد که با نتایج
 ایشان گونه هاي چوبي را به علت.)1990 ،Ludwig  وTongway( دارد
سیستم ریشهاي گستردهتر نسبت به میان لکه هاي (خاك لخت) پوشیده از
 پتاسیم و منگنز،گراسهاي یکساله دارای نقش مهمتري درجذب کلسیم
.معرفی کردند
�پایداري زیاد خاك در بوتهايها و بهصورت مخلوطي از بوته
 در انتخاب گونههاي از این دست بهمنظور انجام عملیات،علفگندمیان
.اصالحي و مرتعکاري ميتواند در مراتع نیمهاستپي مورد استفاده قرار گیرد
 بهتنهایي و یا کشتArtemisia sieber به عنوان مثال گونۀ بوتهاي
 ميتواند در عملیاتStipa barbata مخلوط آن با علفگندمیاني مانند
.اصالح خاك مراتع موثر واقع گردد

11- Tongway, D. J., and Hindley, N. L. (2004) Landscape function

پاورقی ها

analysis: procedures for monitoring and assessing landscapes with
special reference to minesites and rangelands, CSIRO Sustainable

1- Soil Surface Assessment

Ecosystems, Canberra, Australia: 158 p.

2- Stability
3- Infiltration
4- Nutrient cycle
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