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تأثیر توالی زمانی احیای بیولوژیک بر عملکرد مراتع بیابانی
(مطالعۀ موردی :مراتع خواف ،خراسان رضوی)
 جهانبخش تیموری مژنآبادی؛ دانشجوی دکتری علوم مرتع ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ،ایران.
 پروین رامک؛ استادیار ،بخش تحقیقات منابع طبیعی ،مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان ،سازمان
تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی ،خرم آباد ،ایران.
 وحید کریمیان*؛ دانش آموختۀ دکتری علوم مرتع ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابعطبیعی گرگان ،ایران.
چکیده
ارزیابی اکوسیستمها در طول زمان در برابر عکسالعملهای محیطی و مدیریتی از اهمیت باالیی برخوردار است ،زیرا نتایج این ارزیابی
به اتخاذ تصمیمات مناسب در جهت ارتقاء آن اکوسیستم منتهی خواهد شد .هدف از تحقیق حاضر بررسی تأثیر توالی زمانی عملیات
بیولوژیک کاشت گیاه زردتاغ بر ویژگیهای عملکردی مراتع شهرستان خواف میباشد .سه محدودۀ مرتعی که عملیات تاغکاری با گونۀ
زردتاغ با سنین متفاوت  20 ،10و  30ساله در آن صورت گرفته بود و منطقۀ شاهد جهت مطالعه انتخاب شد .نمونهبرداری در امتداد
 3ترانسكکت  100متری که به فاصكلۀ  10متری از یکدیگر مسكتقر شكدند برای هر محدوده و در مومو  12ترانسكکت ،اندازهگیری و
توزیه و تحلیل شككد .با اسككتفاده از رول تحلیل عملکرد ككمانداز سككه ویژگی يایداری ،نفوذيذیری و رخۀ عناصككر با اسككتفاده از
 11شاخص سطح خاک اندازهگیری شد .نتایج ن ان داد که بین توالی زمانی احیای بیولوژیک از نظر عملکردی تفاوت معنیداری وجود
دارد ( . )P<0/01بی ترین میزان يایداری و نفوذيذیری مربوط به محدودۀ تاغکاری شدۀ  30ساله و کمترین آن متعلق به منطقۀ شاهد
ا ست .بین زمانهای مختلف احیای بیولوژیک منطقه با کا شت تاغ ،اختالف معنیداری با منطقۀ شاهد به لحاظ شاخص رخۀ عنا صر
غذایی وجود دارد ( .)P<0/01بی ترین میزان عنا صر غذایی بهترتیب مربوط به محدودۀ تاغکاری شدۀ  30ساله ،تاغکاری  20ساله،
تاغکاری  10سككاله و منطقۀ شككاهد اسككت .به طور کلی نتایج تحقیق حاضككر ن ككان از تأثیرات مثبت احیای بیولوژیک بر خصككوصككیات
عملکردی مرتع مورد نظر دارد و این تأثیرات مثبت با گذر زمان در افزایش شاخصهای عملکردی بی تر نمایان شده است.
کلید واژگان :مرتع ،زرد تاغ ،شاخصهای عملکردی ،تحلیل عملکرد

* نویسنده مسئول :شماره تماس+989900580794 :

مانداز ،سنین مختلف

Email: v.karimian_49@yahoo.com
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 .1مقدمه
شناخت و ارزیابی صحیح اکو سی ستمها باعث ت صمیم
گیری م ناسكككب در بارۀ توا نایی ها و قابل یت ها و نیز رفع
محدودیتهای موجود میگردد [ .]5ارزیابی سكككالمت و
وضكككعیت مرتع در طول زمان در برابر عکسالعمل های
محیطی و مدیریتی از اهمیت باالیی برخوردار ا ست ،زیرا
نتایج این ارزیابی به اتخاذ تصككمیمات مدیریتی در جهت
ارتقاء کیفی آن اکوسككیسككتم منتهی خواهد شككد [.]14
بررسكككی ویژگیهككای عملکردی مرتع کككه بر مبنككای
فرایندهای اولیۀ اکوسیستم نظیر رخۀ آب ،عناصر و سیر
انرژی اسككتوار میباشككد به وقت و هزینۀ زیادی نیاز دارد
[ .]12نظر به لزوم م طال عۀ این ویژگی ها در مرتع ،از
شككاخصهای اکولوژیکی برای بررسككی آنها اسككتفاده می
گردد .این شاخصها از اجزای اکوسیستم بوده و به راحتی
و سریع و ارزان اندازهگیری می شوند [ .]2امروزه با ورود و
گسككترل بی ككتر مفاهیم بومشككناختی در حوزۀ علوم
مككد یریككت منككا بع ط ب ی عی برای انككدازه گ یری ع م ل کرد
اکوسیستم ،از شاخصهای اکولوژیک (شاخصهای کیفی
يوشككش گیاهی و خاک) اسككتفاده میشككود .برای يایش
اکو سی ستم مناطق خ ک و نیمهخ ک شاخصهایی
مورد توجه ه ستند که کمی ،سریع ،قابل تکرار و ح ساس
به تغییرات باشكككند [ .]15بنابراین رولهایی که بتوانند
تغییرات حاصل از فعالیتهای مدیریتی را ن ان داده و در
عین حال ساده و کم هزینه باشد بسیار سودمند میباشند.
یکی از رولهای مهمی که برای ارزیابی اکو سی ستمهای
مرتعی ابدا شككده اسككت ،رول توزیه و تحلیل عملکرد
كككم انداز) (LFA1میباشكككد [ .]15در این رول برای
ارز یابی  3ویژگی عملکردی شككككا مل يا یداری خاک،
نفوذيذیری خاک و نیز رخۀ غذایی از  11شاخص سطح
خاک اسككتفاده شككده اسككت .برنامههای مدیریتی يوشككش
گیاهی در اکو سی ستمها نان ه هدفمند طراحی و اجراء
گردند ،میتوانند ضامن بهرهبرداری يایدار از يوششگیاهی

Landscape Function Analysis

1

منطقه باشككند .اطالعات يوشككشگیاهی عالوه بر این تأثیر
زیادی در تفسككیر و ارائۀ يی ككنهادات مدیریتی یک حوزۀ
آبخیز ای فاء میکن ند .محققین به منظور بررسكككی تأثیر
فعالیتهای مدیریتی برروی مراتع مناطق نیمهخ ک ،اثر
فعالیتها را بر روی خ صو صیات سطح خاک و ویژگیهای
عملکردی مرتع در اورازان طالقان مورد بررسی قرار دادند.
نتایج ن ان داد که شخم ارا ضی در طالقان باعث کاهش
م قادیر ویژگی های عملکردی مرتع شكككده اسكككت [.]2
محققان وضعیت ( سالمت) روی گاه بوتهای کویر میقان را
مورد ارزیابی قرار دادند .با توجه به نتایج مالحظه گردید
که  3گونۀ کا شته شده (قره داغ ،تاغ و آتریپلکس) دارای
عملکرد باالتری نسككبت به گونۀ بومی (درمنه) هسككتند و
کل یۀ قط عات با م یان قط عات از نظر آ ماری ت فاوت معنی
داری دارند [ .]16يژوه گران با بررسی اثرات فعالیتهای
مدیریتی بر روی سككاختار و عملکرد اکوسككیسككتم مرتع در
منطقۀ رود شور به این نتیوه ر سیدند که با افزایش شدت
را ،يو شش گیاهان ند ساله کاهش يیدا کرده ،مقاومت
سككطح خاک کم شككده و با خرد شككدن سككلهها حوم قابل
توجهای از خاک لخت بهوجود آمده ا ست و شخم ارا ضی
باعث افزایش نفوذيذیری و کاهش يایداری روی گاه شده
ا ست [ .]12محققان ،با برر سی تأثیر عملیات ا صالحی بر
شاخصهای سالمت مرتع در مراتع ا ستان گل ستان اظهار
دا شتند که قطعات اکولوژیکی در مراتع قرق کامل ن سبت
به قطعات متعلق به قرقهای نیمه رها شككده و رها شككده
دارای عملکرد بهتری بودند و شككاخصهای سككالمت مرتع
ت حت تأثیر عمل یات اصكككالحی ارت قاء یافت ند [ .]1ن تایج
محققان ن ان داد که ویژگیهای ساختاری در دو منطقۀ
قرق و خارج قرق دارای اختالف معنیداری است و شاخص
يایداری بی ترین مقدار را در منطقۀ قرق دارد [.]7
از سالهای گذ شته تاکنون با توجه به تخریب مراتع و
روند بیابانی شككدن در بع ككی مناطق ک ككور ،برنامههای
احیایی توسكككر مراکز اجرائی انوام میشكككود .با توجه به
شکنندگی اکو سی ستمهای مرتعی مناطق خ ک و نیمه
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خ ک و محدودیت در ا ستقرار هر نو يو شش گیاهی از
گونههای مقاوم که سازگار با شرایر محیطی با شد ،جهت
احیای بیولوژیک مناطق مذکور اسكككتفاده میشكككود .برای
بهبود بخ ككیدن شككرایر مرتع بایسككتی تأثیر فعالیتهای
مدیریتی بر اجزای اکوسیستم در طول زمان بررسی شود،
زیرا برر سیهای مذکور این امکان را به کار شناس میدهد
تا در مورد تأثیر فعالیتهای مدیریتی ق كككاوت نماید .لذا
هدف از مطالعۀ حاضككر بررسككی تأثیر توالی زمانی عملیات
بیولوژیک بر ویژگیهای عملکردی مراتع شهرستان خواف
میباشد.

 .2روششناسی
 .1.2معرفی منطقۀ مورد مطالعه

منطقۀ مورد مطالعه در مراتع اطراف شككهرسككتان خواف
در اسككتان خراسككان رضككوی اسككت .محدودۀ منطقۀ مورد
مطالعه در طولهای جغرافیایی˝ 34˚ 7΄05تا ˝34˚ 9΄ 60
شرقی و عرضهای جغرافیایی ˝ 60˚ 6΄ 55تا ˝60˚ 8΄ 87
شمالی قرار دارد ،که شامل مراتع اطراف روستاهای مژنآباد
و اهزول می باشكككد .فاصكككلۀ بین دو مرتع نزدیک به 10
کیلومتر میباشكككد که در دشكككت واقع شكككدهاند و از لحاظ
خ صو صیات اکولوژیکی شرایر یک سانی دارند ( شکل  .)1از
حدود  30سكككال گذشكككته جهت احیای بیولوژیک مراتع
منطقه ،توسكككر دسكككتگاه های اجرایی عملیات تاغ کاری
صككورت گرفته اسككت .تاغکاری مراتع اهزول مربوط به 30
سال گذشته میباشد ولی تاغکاری مراتع مژنآباد مربوط به
دو دورۀ  10و  20ساله است .میانگین بارندگی سالیانه این
منطقه  140میلیمتر و اقلیم آن گرم و خ ک میباشد.

شکل  .1موقعیت منطقۀ مورد مطالعه در شهرستان خواف ،خراسان رضوی

 .2.2روش کار
به منظور بررسی ویژگیهای عملکردی ،نمونهبرداری در
مقیاس ككمانداز صككورت گرفت .سككه محدودۀ متفاوت از
نظر زمان ک ككت گیاه تاغ شككامل ،تاغکاری  20 ،10و 30
سككاله جهت بررسككی ویژگیهای عملکردی مراتع در توالی

زمانی احیای بیولوژیک در نظر گرفته شككد ،مناطق مختلف
تاغکاری شكككده در زمان های متفاوت از طریق ادارۀ منابع
طبیعی و بهرهبرداران بومی تعیین شكككد .همچنین محدوده
ای بهعنوان شكككاهد که هی گونه عملیات بیولوژیک در آن
صورت نگرفته بود جهت مقای سه در نظر گرفته شد .در هر
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محدودۀ آزمای ی لکۀ اکولوژیکی شامل ق سمتی که تحت
شكككعا گونۀ تاغ ( )Haloxylon persicumو میان لکه ها
(خاک لخت و الشكككبرم) می باشكككد .همۀ لکه ها از نظر
ویژگیهای عملکردی شككامل يایداری ،نفوذيذیری و رخۀ
عناصككر غذایی مطالعه شككدند .در این مطالعه در هریک از
محدودههای تاغکاری شده با سنین مختلف سه تران سکت
 100متری در فواصككل  10متر از همدیگر مسككتقر شككدند.
استقرار ترانسکتها تابعی از جهت باد منطقه بود ،به طوری

که در جهت باد غالب منطقه ا ستقرار یافتند .سپس در هر
تران سکت ،لکههای شامل يو شش گیاهی و میان لکهها که
شامل خاک لخت و ال شبرم ا ست ،انتخاب گردید و از هر
قطعه ينج تکرار بردا شت و طول و عرض لکههای اکولوژیک
و طول میان لکهها در تران سکت ثبت شد .يس از به د ست
آوردن طول و عرض لکهها در طی نمونهبرداری ،با ا ستفاده
از مدل تحلیل عملکرد كككمانداز ( 11 ،)LFAشكككاخص
خاک بر اساس جدول ( )1اندازهگیری شدند [.]15

شکل  .2نمایی از منطقۀ مورد مطالعه
جدول  .1شاخصها و ارتباط آنها با ویژگیهای عملکردی (*= ارتباط با ویژگی عملکردی مورد نظر) [.]15
شاخص
 -1شکنندگی يوسته
 -2نو و شدت فرسایش
 -3مواد رسوبی
 -4يوشش نهانزادان
 -5حفاظت خاک در برابر فرسایش ياشمانی
-6الف :يوشش الشبرم
-6ب :من أ و درجۀ توزیه الشبرم
 -7طوقۀ گندمیان ند ساله و يوشش علفی درختان و بوتهها
 -8ناهمواری سطحی
 -9يایداری به رطوبت
 -10مقاومت خاک سطحی به تخریب
 -11بافت خاک

ویژگیهای عملکردی
يایداری
*
*
*
*
*
*

نفوذيذیری

رخۀ عناصر

*

*
*

*
*
*
*
*
*

*
*
*

تعداد طبقات
4
4
4
4
5
10
4
4
5
5
5
4
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 .3.2تجزیه و تحلیل دادهها

 .3نتایج

توزیه و تحلیل داده ها با اسكككتفاده از نرمافزار تحلیل
عملکرد ككم انداز که در محیر اکسككل طراحی شككده
ا ست ،صورت گرفت [ .]15به منظور مقای سۀ خ صو صیات
عملکردی سككنهای مختلف از نرم افزار  SPSSو مقایسككۀ
میانگینها از آزمون دانکن استفاده شد.

نتایج توزیه واریانس ن كككان داد که بین توالی زمانی
احیای بیولوژیک از نظر سكككه شكككاخص يایداری و رخۀ
عنا صر غذایی و نفوذيذیری تفاوت معنیداری در سطح 1
درصد وجود دارد (جدول .)2

جدول  .2نتایج تجزیه واریانس تأثیر توالی زمانی عملیات بیولوژیک کشت تاغ بر شاخصهای پایداری ،نفوذپذیری و چرخۀ عناصر غذایی
شاخص
يایداری
نفوذيذیری
رخۀ عناصر غذایی

منابع تغییر

درجه آزادی

موذور مربعات

میانگین مربعات

بین گروهها

3

279/7

93/26

درون گروهها

8

8/00

1/00

بین گروهها

3

61/64

20/54

درون گروهها

8

8/00

1/00

بین گروهها

3

283/230

94/41

درون گروهها

8

8/00

1/00

F

**93/26
**20/54
**94/41

**ن ان دهندۀ معنیداری در سطح %1

نتایج مقایسكككۀ میانگین ن كككان داد که بین زمانهای
مختلف احیای بیولوژیک منطقه با کاشكككت تاغ ،اختالف
معنیداری با منطقۀ شاهد به لحاظ شاخص يایداری وجود

دارد .بی ترین میزان يایداری مربوط به محدودۀ تاغکاری
شده  30ساله است (شکل .)3

شکل  .3مقایسۀ میانگین پایداری در تیمارهای زمانی احیای بیولوژیک

نتایج مقایسۀ میانگین ن ان داد که بین زمانهای  20و

 30سككالۀ احیای بیولوژیک منطقه با کاشككت تاغ ،اختالف

662

مرتع و آبخیزداری ،موله منابع طبیعی ایران ،دوره  ،72شماره  ،3ياییز 1398

معنیداری با منطقۀ شاهد و منطقۀ تاغکاری شدۀ  10ساله
به لحاظ شككاخص نفوذيذیری وجود دارد .بی ككترین میزان

نفوذيذیری مربوط به محدودۀ تاغکاری شكككدۀ  30سكككاله و
کمترین آن متعلق به منطقۀ شاهد است (شکل .)4

شکل  .4مقایسۀ میانگین نفوذپذیری در تیمارهای زمانی احیای بیولوژیک

نتایج مقایسكككۀ میانگین ن كككان داد که بین زمان های
مختلف اح یای بیولوژ یک منط قه با کاشكككت تاغ ،اختالف
معنیداری با منطقۀ شاهد به لحاظ شاخص رخۀ عناصكر

غذایی وجود دارد .بی ككترین میزان رخل عناصككرغذایی به
ترتیب مربوط به محدودۀ تاغکاری شككدۀ  30سككاله ،تاغکاری
20ساله ،تاغکاری  10ساله و منطقۀ شاهد است (شکل .)5

شکل  .5مقایسۀ میانگین چرخۀ عناصر غذایی در تیمارهای زمانی احیای بیولوژیک

 .4بحث و نتیجهگیری

ارزیابی میزان سككالمت و وضككعیت اکوسككیسككتمهای

تأثیر توالی زمانی احیای بیولوژیک بر عملکرد ...

مرتعی در طول زمان در برابر عکسالعمل های محیطی و
مدیریتی برای بهرهبرداران این نو اکوسیستمها از اهمیت
باالیی برخوردار اسكككت ،که ن تایج این ارز یابی به ات خاذ
ت صمیمات مدیریتی در جهت ارتقاء کیفی آن اکو سی ستم
منتهی خوا هد شككككد [ .]14ت كككخیص میزان کارکرد
اکوسكككیسكككتم مرتعی میتوان اطال عات به موقع ج هت
مدیریت بهینۀ محدودۀ مورد نظر نیز فراهم نموده که در
نحوۀ اداره و بهرهبرداری از يتانسیل بالقوۀ آن کمک نماید.
بر اثر شككككدت بهره برداری از مراتع از یككک طرف و
خ کسالیهای موجود ،سیر بیابانی شدن در مراتع افزایش
یاف ته اسكككت و این امر مو جب اجراء برخی بر نا مه های
بیولوژیک در سكككطح مراتع نقاط مختلف ک كككور از جمله
تاغکاریهایی که در مراتع شككهرسككتان خواف در سككالیان
گذشككته جهت احیای مراتع صككورت گرفته اسككت .نتایج
حاصككل از این تحقیق ن ككان داد که در اثر انوام عملیات
بیولوژ یک شكككاخص های يا یداری ،نفوذ يذیری و ر خۀ
عناصككر غذایی د ار تغییر شككدهاند .این فعالیت مدیریتی
سكككبب بهبود شكككاخصهای يایداری ،نفوذيذیری و رخۀ
عنا صر غذایی ن سبت به منطقۀ شاهد شده ا ست .نتایج
يژوه گران ن ان میدهد که گونههای تاغ باعث افزایش
میزان مادۀ آلی ،نیتروژن ،فسككفر ،يتاسككیم ،رس و سككیلت
میگردد [ .]3ن تایج محققین ن كككان داد که گو نه های
 Haloxylon Sppباعث بهبود بافت خاک و تغییر مکانیکی
خاک اولیه و افزایش ظرفیت نگهداری آب و افزایش عمق
نفوذيذیری آب در خاک و تکامل میکروارگانیسكككم ها از
حالت سككاده به حالت يیچیده میشككود و همچنین تثبیت
شن و ا ستقرار گونههای گیاهی باعث افزایش مواد غذایی
خاک مثل نیتروژن ،ف سفر و يتا سیم می شود و با تو سعۀ
گیا هان مواد آلی خاک نیز افزایش قا بل توجهی می یا بد
[ 17و  .]9نتایج مطالعۀ حاضككر ن ككان داد که توالی زمانی
تأثیر معنیداری بر خصككوصككیات عملکردی مرتع دارد به
طوری که با افزایش زمان تاغکاری شاخصهای عملکردی
افزایش یاف ته اسكككت .محق قان ب یان میک ند که اجرای
اقدامات بیولوژیکی سبب ت سریع در تکامل خاک گ ته و
در طوالنی مدت باعث بهبود بافت و ساختمان خاک شده
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و عناصككر حاصككلخیز کنندۀ خاک را افزایش میدهد که
مؤید نتایج تحقیق ما میباشد [ .]1همچنین نتایج تحقیق
[ ،]6در مورد اثرات تاغکاری ن كككان میدهد که تاغکاری
سكككبب افزایش میزان مادۀ آلی خاک میگردد و علت این
افزایش در منطقۀ زردتاغ را توز یۀ گیاه در ند سكككال
گذشكككته عنوان کرد .بهنظر میرسكككد از دالیل تأثیرگذار
افزایش ویژگی های عملکردی در م حدودۀ ت حت شككك عا
گونۀ تاغ ،شکل تاج يوشش با ارتفا زیاد و گستردۀ آن در
منطقه میبا شد که باعث بهبود شاخصهای سطح خاک،
افزایش تومع الشكككبرم در يای گونه و نیز افزایش مواد
آلی در سكككطح خاک می باشكككد .محققان به این نتیوه
ر سیدند که شاخصهای عملکردی در لکۀ اکولوژیک گیاه
درختچككهای گون بككادکنکی بی كككتر از دیگر لکككههككای
اکولوژیک بررسكككی شكككده بود .یکی از دالیل این امر را
میتوان فرم روی ككی درختچهای گون با يوشككش تاجی
گسترده و خوابیده بر روی زمین و سیستم ری های قوی و
عمیق آن دانست [ .]8نتایج محققان بر روی نقش فرمهای
روی ككی ن ككان میدهد که فرمهایی از يوشككش گیاهی از
جمله درختان و درختچهایها با دا شتن ری ههای عمیق
آب زیرزمینی را کنترل میکنند ،وب و الشككبرم ایواد
مینمایند که این م سئله اهمیت و نقش این گونهها را در
يایداری خاک منطقه تأیید میکند [ .]10يژوه كككگران
نتیوه گرفتند لکههای بزرم يو شش گیاهی طبیعی طیف
وسكككیعی از نقشهای اکولوژیکی را ایفا کرده و مزیتهای
بسیاری برای م اندازهای مرتعی دارند [.]4
به طور کلی نتایج تحقیق حاضر ن ان از تأثیرات مثبت
احیای بیولوژیک بر خصككوصككیات عملکردی مرتع مورد نظر
دارد و این تأثیرات مثبت با گذر زمان در افزایش شكككاخص
های عملکردی بی ككتر نمایان شككده اسككت .باتوجه به نتایج
مثبت حاصككله يی ككنهاد میشككود عملیاتهای بیولوژیک
این نینی در مناطق با شكككرایر اکولوژیکی م كككابه جهت
بهبود کارکردهای اکولوژیکی صورت گیرد.

1398  ياییز،3  شماره،72  دوره، موله منابع طبیعی ایران،مرتع و آبخیزداری

664

References
[1] Ahmadi, Z., Heshmati, Gh.A. and Abedi, M. (2008). Investigation on the effects of Restoration practices on on
Rangeland Health Indicators at Jahan-Nema Park of Golestan province, Iran Final Report. 75 P.
[2] Arzani, H., Abedi, M. Shahryari, E. and Ghorbani, M. (2007). Investigation of soil surface indicators and rangeland
functional attributes by grazing intense and land cultivation. Journal of range and Desert, 14, 68-79.
[3] Azarnivand, H. (2003). The role of Haloxylon vegetation covers in stabilization and improvement of sandstone in
Kashan region. National conference Haloxylon in Iran, 69p.
[4] Forman, R., and Collinge, S.K., (1995). The ‘spatial solution’ to conserving biodiversity in landscapes and regions.
In Conservation of Faunal Diversity in Forested Landscapes. Edited by R. M. DeGraaf and R.I. Miller. Chapman
and Hall, London.
[5] Heshmati, Gh.A. and Karimian, V. (2016). Comparison ecological functions of Northern and Southern landscapes on
rangelands ecosystem (Case study: Darehkonari Khashab rangelands, Gachsaran). Journal of Range and Watershed
management, 69, 575-585.
[6] Javanshir, K. (1996). Ecological study of species of Populus, Tamarix and Haloxylon in desert areas of Iran. Faculty
of Natural Resources, Tehran University. 107-110, 175-180.
[7] Kargar, M., Jafaryan, Z. Bahreini, Z. and Alinejad, J. (2014). Effect Grazing on Structure Characterizes Ecological
Patches Rangeland. (Case study: Dona Rangeland), Journal of Rangeland, 8, 85-94.
[8] Karimian, V., Safaei, M., Nodehi, N. and Teymuri Majnabadi, J. (2016). Evaluation and Comparison Soil Surface
Indices in the Eastern and Western Slopes in Lishter Rangelands, Kohgiluye and Buyerahmad Province. Journal of
Watershed Management Research, 109, 74-82.
[9] Mahon, J. (2007). Desert Ecosystems. Encyclopedia of Biodiversity, 37-59p.
[11] Mcintyre, S., Tongway, D. and Lambeek, R. (2003). Improved vegetation planning for rural landscapes, Land &
water project. No: CTC27.125 p.
[12] Mesdaghi, M. and Ghobadi, M. (2011). Investigation on influence of management activities on structure and function
of natural ecosystem (Case study: Rood shour Rangeland). Journal of Natural Ecosystems Iran, 2, 108-121.
[13] Pellant, M., Shaver, P., Pyke, D. A. and Herrick, J. E. (2005). Interpreting indicators of rangeland health, vol. version
4. Technical Reference 1734-6, USDI, BLM, National Science. And Tech Center, Denver. Colo.
[14] Peymanifard, B. (1995). Introducing important rangeland plants and cultivation guide. Research Institute of Forests
and Rangelands Publications.
[15] Pyke, D. A., Herrick, J. E. Shaver, P. and Pellant, M. (2002). Rangeland health attributes and indicators for qualitative
assessment. Journal of Range Management, 55, 584-597.
[16] Tongway, D.J. and Hindley, N.L. (2004). Landscape function analysis: procedures for monitoring and assessing
landscapes with special reference to mine sites and rangelands, Version 3.1. Published on CD by CSIRO Sustainable
Ecosystems, Canberra, Australia, 158 p.
[17] Toranjzar, H., Abedi, M., Ahmadi, A. and Ahmadi, Z. (2009). Assessment of rangeland condition (health) in
Meyghan desert of Arak. Journal of Rangeland, 3, 259-271.
[18] Zhenghu, D. (2004). Redistribution processes of soil moisture after rainfall in different ages of fixed sandy land.
Geomorphology, 59, 237–246.

