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 چکیده

 ارزیابی نتایج این است، زیرا باالیی برخوردار اهمیت از و مدیریتی محیطی هایالعملعکس برابر در زمان طول ها دراکوسیستم ارزیابی

توالی زمانی عملیات تأثیر شد. هدف از تحقیق حاضر بررسی  خواهد منتهی اکوسیستم آن ارتقاءجهت  در مناسب تصمیمات اتخاذ به

گونۀ ا ب مرتعی که عملیات تاغکاریمحدودۀ باشد. سه های عملکردی مراتع شهرستان خواف میبیولوژیک کاشت گیاه زردتاغ بر ویژگی

برداری در امتداد شاهد جهت مطالعه انتخاب شد. نمونهمنطقۀ ه بود و ساله در آن صورت گرفت 30و  20، 10زردتاغ با سنین متفاوت 

گیری و ترانسكکت، اندازه 12متری از یکدیگر مسكتقر شكدند برای هر محدوده و در مومو   10فاصكلۀ متری که به  100 ترانسكکت 3

عناصككر با اسككتفاده از  رخۀ وذيذیری و انداز سككه ویژگی يایداری، نفتوزیه و تحلیل شككد. با اسككتفاده از رول تحلیل عملکرد   ككم

جود داری ونتایج ن ان داد که بین توالی زمانی احیای بیولوژیک از نظر عملکردی تفاوت معنی گیری شد.شاخص سطح خاک اندازه11

شاهد منطقۀ ساله و کمترین آن متعلق به  30شدۀ تاغکاری محدودۀ . بی ترین میزان يایداری و نفوذيذیری مربوط به (>01/0P) دارد

ست. بین زمان شت تاغ، اختالف معنیا شاخص منطقۀ داری با های مختلف احیای بیولوژیک منطقه با کا صر  رخۀ شاهد به لحاظ  عنا

صر غذایی ب(>01/0P) غذایی وجود دارد ساله،  20ری ساله، تاغکا 30شدۀ تاغکاری محدودۀ ترتیب مربوط به ه. بی ترین میزان عنا

مثبت احیای بیولوژیک بر خصككوصككیات تأثیرات شككاهد اسككت. به طور کلی نتایج تحقیق حاضككر ن ككان از منطقۀ سككاله و  10تاغکاری 

 های عملکردی بی تر نمایان شده است. مثبت با گذر زمان در افزایش شاخصتأثیرات عملکردی مرتع مورد نظر دارد و این 
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 مقدمه. 1
ستم صحیح ارزیابی و شناخت سی صمی ها باعثاکو مت

ناسكككب گیری بارۀ م نایی در یت و هاتوا  رفع نیز و هاقابل

 و سكككالمت ارزیابی [.5] گرددمی موجود هایمحدودیت
 هایالعملعکس برابر در زمان طول مرتع در وضكككعیت

ست، زیرا باالیی برخوردار اهمیت از و مدیریتی محیطی  ا

جهت  در مدیریتی تصككمیمات اتخاذ به ارزیابی نتایج این
 [.14]شككد  خواهد منتهی اکوسككیسككتم آن کیفی ارتقاء

مبنككای  بر کككه مرتع عملکردی هككایویژگی بررسكككی
 سیر عناصر و آب،  رخۀ نظیر اکوسیستماولیۀ  فرایندهای

زیادی نیاز دارد هزینۀ باشككد به وقت و می اسككتوار انرژی
به لزوم [.12] عۀ نظر  طال  از ،مرتع در هاویژگی این م

می اسككتفاده هاآن بررسككی برای های اکولوژیکیشككاخص

 راحتی به و بوده اکوسیستم اجزای از هاشاخص این. گردد

 و ورود با امروزه[. 2]شوند می گیریاندازهارزان  و سریع و
 علوم حوزۀ در شككناختیبوم مفاهیم بی ككتر گسككترل

بع مككدیریككت برایمنككا عی  ی کرد  گیریانككدازه طب عمل
 کیفی های)شاخص اکولوژیک هایشاخص اکوسیستم، از

 يایش شككود. برایمی اسككتفاده خاک( و يوشككش گیاهی

ستم مناطق سی  هاییشاخص خ کنیمه و خ ک اکو

 حساس و تکرار قابل سریع، کمی، که توجه هستند مورد

 بتوانند که هاییرول بنابراین[. 15] تغییرات باشكككند به

 در و داده ن ان را مدیریتی هایفعالیت از تغییرات حاصل

 .باشندمی سودمند بسیار باشد هزینه کم و ساده عین حال
ستم ارزیابی های مهمی که براییکی از رول سی  هایاکو

 عملکرد تحلیل و توزیه اسككت، رول شككده ابدا  مرتعی

 برای رول ایندر  [.15]باشكككد می LFA)1(انداز   كككم

یابی مل عملکردی ویژگی 3 ارز خاک، شككككا یداری   يا

 سطح شاخص 11 از غذایی  رخۀ نیز خاک و نفوذيذیری

يوشككش مدیریتی هایبرنامهاسككت.  شككده اسككتفاده خاک
ستمدر  گیاهی سی  اجراء و طراحی هدفمند  هها  ناناکو
 اهیگیيوشش از يایدار برداریبهره ضامن توانندمی گردند،

 
1 Landscape Function Analysis 

 یرتأث این بر عالوه گیاهیيوشككش اطالعات. باشككند منطقه
 ۀحوز یک مدیریتی يی ككنهادات ارائۀ و تفسككیر در زیادی

فاء آبخیز ندمی ای ت هب محققین. کن ر ثیأمنظور بررسكككی 
، اثر خ کوی مراتع مناطق نیمهرمدیریتی بر هایفعالیت
های ویژگیوی خصوصیات سطح خاک و ر ها را برفعالیت

عملکردی مرتع در اورازان طالقان مورد بررسی قرار دادند. 
ضی در طالقان باعث کاهش  شخم ارا نتایج ن ان داد که 

قادیر ویژگی  [.2] های عملکردی مرتع شكككده اسكككتم
را  میقان کویر ایبوته روی گاه( سالمت) محققان وضعیت

 دگردی مالحظه نتایج به توجه مورد ارزیابی قرار دادند. با
شده )قره گونۀ 3 که شته   دارای آتریپلکس( و تاغ داغ، کا

 و هسككتند بومی )درمنه( گونۀ نسككبت به باالتری عملکرد

یۀ یان با قطعات کل فاوت نظر از قطعات م ماری ت معنی آ
 هایفعالیت يژوه گران با بررسی اثرات [.16] دارند داری

 مرتع در اکوسككیسككتم عملکرد و سككاختار روی بر مدیریتی
 دتش افزایش رودشور به این نتیوه رسیدند که بامنطقۀ 

شش  را، ساله گیاهان يو  کرده، مقاومت يیدا کاهش  ند

 قابل حوم هاسككله شككدن خرد و با شككده کم خاک سككطح
ست و  آمده وجودهب لخت خاک از ایتوجه ضی شخما  ارا
 دهش روی گاه کاهش يایداری و يذیرینفوذ افزایش باعث
ست سی  محققان، با[. 12] ا صالحی عملیات تأثیربرر  رب ا

ستان مراتع در سالمت مرتع هایشاخص ستان ا اظهار  گل

شتند که سبت قرق مراتع در اکولوژیکی قطعات دا  کامل ن
 شككده رها و رها شككده نیمه هایقرق به متعلق قطعات به

 مرتع سككالمت هایشككاخص و بودند بهتری عملکرد دارای
حت یات اصكككالحی تأثیر ت قاء عمل ند  ارت تایج  [.1]یافت ن

ساختاری در دو محققان ن ان داد که ویژگی منطقۀ های 

داری است و شاخص قرق و خارج قرق دارای اختالف معنی
 [.7] قرق داردمنطقۀ يایداری بی ترین مقدار را در 

و  مراتع با توجه به تخریب های گذشته تاکنونسالاز 
های روند بیابانی شككدن در بع ككی مناطق ک ككور، برنامه

با توجه به . شكككودمی انوامتوسكككر مراکز اجرائی  احیایی
ستم سی هو نیمهای مرتعی مناطق خ ک شکنندگی اکو
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شش گیاهی از  ستقرار هر نو  يو خ ک و محدودیت در ا
سازگونه شد، جهت های مقاوم که  شرایر محیطی با گار با 

برای شكككود. احیای بیولوژیک مناطق مذکور اسكككتفاده می
 هایفعالیت تأثیر بایسككتی مرتع بهبود بخ ككیدن شككرایر

بر اجزای اکوسیستم در طول زمان بررسی شود،  مدیریتی
سی شناس به را های مذکور این امکانزیرا برر  دهدمی کار

ذا ل. نماید ق كككاوت مدیریتی هایفعالیت تأثیر مورد در تا

توالی زمانی عملیات تأثیر حاضككر بررسككی مطالعۀ هدف از 
های عملکردی مراتع شهرستان خواف بیولوژیک بر ویژگی

 باشد.می

 

 شناسیروش. 2
 مطالعه مورد ۀمنطق معرفی. 2.1

شككهرسككتان خواف مراتع اطراف مورد مطالعه در  ۀمنطق
مورد محدودۀ منطقۀ  اسككت. اسككتان خراسككان رضككوی در

 34˚ 9΄ 60˝تا  34˚ 7΄05˝های جغرافیاییطولمطالعه در 
 60˚ 8΄ 87˝تا  60˚ 6΄ 55˝های جغرافیایی شرقی و عرض

آباد ، که شامل مراتع اطراف روستاهای مژنشمالی قرار دارد
 10بین دو مرتع نزدیک به فاصكككلۀ باشكككد. زول میو  اه

اند و از لحاظ هباشكككد که در دشكككت واقع شكككدکیلومتر می

شکل  شرایر یکسانی دارند ) (. از 1خصوصیات اکولوژیکی 
سكككال گذشكككته جهت احیای بیولوژیک مراتع  30حدود 

های اجرایی عملیات تاغ کاری منطقه، توسكككر دسكككتگاه
 30زول مربوط به کاری مراتع  اهصككورت گرفته اسككت. تاغ

ه بباد مربوط آباشد ولی تاغکاری مراتع مژنسال گذشته می

بارندگی سالیانه این  ساله است. میانگین 20و  10دورۀ دو 
 باشد.میگرم و خ ک و اقلیم آن متر میلی 140منطقه 

 
 در شهرستان خواف، خراسان رضوی مورد مطالعه ۀمنطقموقعیت  .1شکل 

 

 روش کار. 2.2
 برداری درهای عملکردی، نمونهبررسی ویژگیبه منظور 
متفاوت از محدودۀ انداز صككورت گرفت. سككه مقیاس   ككم

 30و  20، 10تاغکاری ، نظر زمان ک ككت گیاه تاغ شككامل

های عملکردی مراتع در توالی سككاله جهت بررسككی ویژگی

، مناطق مختلف زمانی احیای بیولوژیک در نظر گرفته شككد
منابع ادارۀ ی متفاوت از طریق هاتاغکاری شكككده در زمان

. همچنین محدودهبرداران بومی تعیین شكككدطبیعی و بهره

گونه عملیات بیولوژیک در آن عنوان شكككاهد که هی های ب
شد. در هر  سه در نظر گرفته  صورت نگرفته بود جهت مقای
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سمتی که تحت  لکۀآزمای ی محدودۀ  شامل ق اکولوژیکی 
ها ( و میان لکهpersicum Haloxylonتاغ )گونۀ شكككعا  

ها از نظر لکههمۀ باشكككد. )خاک لخت و الشكككبرم( می
 رخۀ فوذيذیری و نهای عملکردی شككامل يایداری، ویژگی

عناصككر غذایی مطالعه شككدند. در این مطالعه در هریک از 
سکت های تاغمحدوده سه تران سنین مختلف  شده با  کاری 

سككتقر شككدند. دیگر ممتر از هم 10متری در فواصككل  100

ها تابعی از جهت باد منطقه بود، به طوری استقرار ترانسکت

سپس در هر  ستقرار یافتند.  که در جهت باد غالب منطقه ا
سکت، لکه شش گیاهی و میان لکهتران شامل يو ه ها کهای 

ست، انتخاب گردید و از هر  شبرم ا شامل خاک لخت و ال
شت و طول و عر  اکولوژیک هایلکه ضقطعه ينج تکرار بردا

ست و طول میان لکه شد. يس از به د سکت ثبت  ها در تران
ستفاده ها در طی نمونهلکه ضآوردن طول و عر برداری، با ا

شكككاخص  11(، LFA) اندازاز مدل تحلیل عملکرد   كككم

 [.15گیری شدند ]اندازه( 1) جدول خاک بر اساس

 
 مطالعهمورد منطقۀ  نمایی از .2شکل 

 [.15] = ارتباط با ویژگی عملکردی مورد نظر(*های عملکردی )ها با ویژگیها و ارتباط آن. شاخص1جدول 

 شاخص
 های عملکردیویژگی

 تعداد طبقات
 عناصر رخۀ  نفوذيذیری يایداری

 4   * شکنندگی يوسته -1

 4   * نو  و شدت فرسایش -2

 4 * * * مواد رسوبی -3

 4 *  * يوشش نهانزادان -4

 5   * ابر فرسایش ياشمانیرحفاظت خاک در ب -5

 10   * الف: يوشش الشبرم-6

 4 * *  توزیه الشبرمدرجۀ و من أ ب: -6

 4 * *  اهگندمیان  ند ساله و يوشش علفی درختان و بوتهطوقۀ  -7

 5 * *  ناهمواری سطحی -8

 5  *  يایداری به رطوبت -9

 5  *  مقاومت خاک سطحی به تخریب -10

 4  *  بافت خاک -11
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 هاتجزیه و تحلیل داده. 2.3

افزار تحلیل ها با اسكككتفاده از نرمتوزیه و تحلیل داده

عملکرد   ككم انداز که در محیر اکسككل طراحی شككده 

صورت گرفت  ست،  صیات [15]ا سۀ خصو . به منظور مقای

مقایسككۀ  و SPSSهای مختلف از نرم افزار عملکردی سككن

 ها از آزمون دانکن استفاده شد.میانگین

 نتایج. 3

نتایج توزیه واریانس ن كككان داد که بین توالی زمانی 

 رخۀ احیای بیولوژیک از نظر سكككه شكككاخص يایداری و 

صر غذایی و نفوذيذیری تفاوت  سطح معنیعنا  1داری در 

 (.2ل درصد وجود دارد )جدو

 عناصر غذاییچرخۀ های پایداری، نفوذپذیری و توالی زمانی عملیات بیولوژیک کشت تاغ بر شاخصتأثیر . نتایج تجزیه واریانس 2جدول 

F شاخص منابع تغییر درجه آزادی موذور مربعات میانگین مربعات 

26/93 ** 
26/93  7/279 هاگروه بین 3   

 يایداری
00/1  00/8 هاگروه درون 8   

54/20 ** 
54/20  64/61 هابین گروه 3   

 نفوذيذیری
00/1  00/8 هادرون گروه 8   

41/94 ** 
41/94  230/283 هابین گروه 3   

  رخۀ عناصر غذایی
00/1  00/8 هادرون گروه 8   

 %1داری در سطح معنیدهندۀ *ن ان *

 

 هایمیانگین ن كككان داد که بین زمانمقایسكككۀ تایج ن

مختلف احیای بیولوژیک منطقه با کاشكككت تاغ، اختالف 

شاهد به لحاظ شاخص يایداری وجود منطقۀ داری با معنی

 تاغکاریمحدودۀ دارد. بی ترین میزان يایداری مربوط به 

 (.3 ساله است )شکل 30شده 

 
 احیای بیولوژیک  تیمارهای زمانیمیانگین پایداری در  ۀمقایس .3 شکل

احیای بیولوژیک منطقه با کاشككت تاغ، اختالف  ۀسككال 30و  20های میانگین ن ان داد که بین زمانمقایسۀ نتایج 



 1398ياییز ، 3، شماره 72منابع طبیعی ایران، دوره وله رتع و آبخیزداری، مم

 

 662 

ساله  10شدۀ تاغکاری منطقۀ شاهد و منطقۀ داری با معنی

یری وجود دارد. بی ككترین میزان به لحاظ شككاخص نفوذيذ

سكككاله و  30شكككدۀ تاغکاری محدودۀ نفوذيذیری مربوط به 

 (.4 شاهد است )شکلمنطقۀ کمترین آن متعلق به 

 

 تیمارهای زمانی احیای بیولوژیک میانگین نفوذپذیری در  ۀمقایس .4 شکل

 

های میانگین ن كككان داد که بین زمانمقایسكككۀ نتایج 

تاغ، اختالف  کاشكككت  با  یک منطقه  مختلف احیای بیولوژ

شاخص منطقۀ داری با معنی عناصكر  رخۀ شاهد به لحاظ 

هعناصككرغذایی ب رخل غذایی وجود دارد. بی ككترین میزان 

سككاله، تاغکاری  30شككدۀ تاغکاری محدودۀ ترتیب مربوط به 

 (.5 شاهد است )شکلمنطقۀ اله و س 10ساله، تاغکاری 20

 

 بیولوژیک  عناصر غذایی در تیمارهای زمانی احیایۀ چرخمیانگین  ۀمقایس .5 شکل
 هایاکوسككیسككتم وضككعیت و سككالمت میزان ارزیابی گیری و نتیجه بحث. 4
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و  محیطی هایالعملعکس برابر در زمان طول مرتعی در
 یتاهم ها ازاکوسیستم نو  این بردارانبهره برای مدیریتی

که باالیی برخوردار تایج این اسكككت،  یابی ن خاذ به ارز  ات
صمیمات ست آن کیفی جهت ارتقاء در مدیریتی ت سی  ماکو

هد منتهی  کارکرد میزان ت كككخیص [.14]شككككد  خوا
عاتمی مرتعی اکوسكككیسكككتم هت  به موقع توان اطال ج

 در که نموده فراهم نیز مورد نظرمحدودۀ  بهینۀ مدیریت
اید. نم کمک آن بالقوۀ يتانسیل از برداریو بهره اداره نحوۀ
ثر شككككدت بر هره ا تع از یككک طرف و  از برداریب مرا

 شافزای مراتع شدن در بیابانی سیر های موجود،خ کسالی
ته جب اجراء امر این و اسكككت یاف مه برخی مو نا  هایبر

از جمله  ک كككورمراتع نقاط مختلف سكككطح  دربیولوژیک 
سككالیان  درخواف شككهرسككتان در مراتع هایی که تاغکاری

گذشككته جهت احیای مراتع صككورت گرفته اسككت. نتایج 
عملیات  انوام اثر حاصككل از این تحقیق ن ككان داد که در

یک يذیری و شكككاخص بیولوژ یداری، نفوذ يا خۀ های   ر
اند. این فعالیت مدیریتی شككدهغذایی د ار تغییر  عناصككر

  رخۀ و نفوذيذیری يایداری، هایسكككبب بهبود شكككاخص
صر سبت به  عنا ست. نتایج منطقۀ غذایی ن شده ا شاهد 

های تاغ باعث افزایش دهد که گونهن ان می يژوه گران
آلی، نیتروژن، فسككفر، يتاسككیم، رس و سككیلت مادۀ میزان 

تایج محققین  [.3]گردد می که ن نهن كككان داد  های گو
Haloxylon Spp  باعث بهبود بافت خاک و تغییر مکانیکی

خاک اولیه و افزایش ظرفیت نگهداری آب و افزایش عمق 
مل  ها از میکروارگانیسكككمنفوذيذیری آب در خاک و تکا

شككود و همچنین تثبیت میحالت سككاده به حالت يیچیده 
ستقرار گونه های گیاهی باعث افزایش مواد غذایی شن و ا

سیم خا سفر و يتا سشود و با میک مثل نیتروژن، ف عۀ تو
بل توجهی می قا هان مواد آلی خاک نیز افزایش  بدگیا  یا

حاضككر ن ككان داد که توالی زمانی مطالعۀ نتایج  [.9و  17]
داری بر خصككوصككیات عملکردی مرتع دارد به تأثیر معنی

شاخص های عملکردی طوری که با افزایش زمان تاغکاری 
قان ته اسكككت. محق یاف یان می افزایش  که اجرای ب ند  ک

سریع در تکامل خاک گ ته و  سبب ت اقدامات بیولوژیکی 
شده  ساختمان خاک  در طوالنی مدت باعث بهبود بافت و 

دهد که میخاک را افزایش کنندۀ خیز و عناصككر حاصككل
همچنین نتایج تحقیق  .[1] باشدنتایج تحقیق ما میمؤید 

دهد که تاغکاری ، در مورد اثرات تاغکاری ن كككان می[6]
گردد و علت این آلی خاک میمادۀ سكككبب افزایش میزان 

تاغ را منطقۀ افزایش در  یۀ زرد گیاه در  ند سكككال توز
 تأثیرگذاررسكككد از دالیل نظر میهب گذشكككته عنوان کرد.

عا  محدودۀ  عملکردی در هایویژگی افزایش حت شككك ت
 در نآ گستردۀو  با ارتفا  زیاد يوشش تاج تاغ، شکل گونۀ

شدمی منطقه شاخص باعث که با  خاک، سطح هایبهبود 
 مواد افزایش و نیز گونه يای در تومع الشكككبرم افزایش

به این نتیوه  محققان .باشكككدمی خاک سكككطح در آلی
شاخص سیدند که  اکولوژیک گیاه لکۀ های عملکردی در ر

هككای دیگر لکككهای گون بككادکنکی بی كككتر از درختچككه
 را امر اکولوژیک بررسكككی شكككده بود. یکی از دالیل این

 تاجی يوشككش با گون ایروی ككی درختچه فرم توانمی

 و قوی ایری ه سیستم و زمین روی بر و خوابیده گسترده
های فرم نقش روی . نتایج محققان بر[8]دانست  عمیق آن
 از گیاهی يوشككش از هاییکه فرم دهدن ككان می روی ككی

شتن با هاایو درختچه درختان جمله  های عمیقری ه دا

ایواد  الشككبرم و  وب کنند،می کنترل زیرزمینی را آب
سئله این که نمایندمی  در را هااین گونه و نقش اهمیت م

. يژوه كككگران [10]کند تأیید می منطقه خاک يایداری
های بزرم يوشش گیاهی طبیعی طیف لکه نتیوه گرفتند
های های اکولوژیکی را ایفا کرده و مزیتنقشوسكككیعی از 

 .[4]های مرتعی دارند بسیاری برای   م انداز
ثبت متأثیرات به طور کلی نتایج تحقیق حاضر ن ان از 

احیای بیولوژیک بر خصككوصككیات عملکردی مرتع مورد نظر 
مثبت با گذر زمان در افزایش شكككاخصتأثیرات دارد و این 

ن شككده اسككت. باتوجه به نتایج های عملکردی بی ككتر نمایا
های بیولوژیک شككود عملیاتثبت حاصككله يی ككنهاد میم

 نینی در مناطق با شكككرایر اکولوژیکی م كككابه جهت این
 بهبود کارکردهای اکولوژیکی صورت گیرد.
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