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چکیده
تخریب و میزانتشخیصدرتواندمیوباشدیممرتعی هايیستماکوسمدیریت صحیح نیازیشپعملکرد وساختارارزیابی

استان اصفهان با استپییمهنبا هدف ارزیابی عملکرد مراتع استپی و مطالعهاین .کندکمکدارانمرتعبهیتیریمدمناسبروشانتخاب
اندازچشمتجزیه و تحلیل عملکرد در این تحقیق با استفاده از روش زمینی. هاي میدانی و دورسنجی انجام شداستفاده از رویکرد

)(LFA و شاخص دورسنجی نشت)LI (50یمنظور در منطقه استپبدین. با عملکرد باال و در معرض تخریب شناسایی شدزیرحوزه
منطقه غرب اصفهان در استپییمهنو در مراتع ضعیفیلیخت یراتع با وضعت در میسا15تعداد شهرستان شهرضاجنوب اصفهان در 

امتیازدهی LFAت در مراتع ضعیف، خیلی ضعیف و متوسط انتخاب و طبق دستورالعمل روش یسا21شهرستان فریدن تعداد - آغچه
و DEMق مطالعاتی نقشه همچنین براي مناط. برآورد گردیدLIشاخص متریکشدهتهیهيتررسهايزیرحوزهبراي . شد

در هر دو منطقه مطالعاتی کهدادنتایج نشان.شداستخراج 2009سال TMاز تصاویر لندستSAVIوNDVIطیفی يهاشاخص
همچنین همبستگی منفی .وجود داردSAVIوNDVIيهاشاخصباLFAيهاشاخصبین ) >05/0P(داريیمعنمثبت خطیرابطه

مراتعوسعتبهتوجهبارواز این. وجود داشتLFAيهاشاخصو LIرصد بین عملکرد حاصل از شاخص د5در سطح داريیمعن
استفاده از برايهایرحوزهزبنديیتاولوو هاعرصهنیاردکعملیابیارزبرايهاشاخصنیاازتوانیمشور،کخشکیمهنوکخش

.کردادهطبیعی استفيهاعرصهمنظور حفاظت پایش بهيهابرنامه

SAVIو NDVI،شاخص نشت، اندازچشمتجزیه و تحلیل عملکرد عملکرد مرتع، :کلیديهايواژه

مقدمه
اجــزاي متقابــلروابــطدرســت شــناختومطالعــه

صـحیح تـدابیر اتخـاذ بـراي مهـم ابزاريمرتعیهايیستماکوس
Ghodsi(آیدیمشمار بهمرتعسالمتحفظامردرمدیریتی et

al بسـیاري کـه  طوريبه. )1389و آذرنیوند و چاهوکی،2012
هـاي یژگـی وارزیـابی کـه باورنـد ایـن بـر مرتعمتخصصاناز

ـ عملکـردي، وساختاري رونـد ازرامراتـع مـدیران توانـد یم
. کنـد راهنمـایی اصولیمدیریتدرراآنهاوکردهآگاهتغییرات

هايتیاسستدویندراشتباهموجبامرایندقیقشناختعدم
کلـی طوربه. شدخواهدمراتعازغیراصولیاستفادهومدیریتی

ـ اسـتفاده پایشوارزیابیبرايکههاییروش دوبـه شـوند یم
عملکـرد برمبتنیهايروشوساختاربرمبتنیهايروشدسته
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,Tongway(شوند یمتقسیم 1995; 2004 & Hindelly(،البته
هـایی روش. هستنددستهدویناازتلفیقینیزهاروشازبرخی

وفیزیونـومی نظیرموارديدارندتوجهاکوسیستمساختاربرکه
ترکیـب پوشـش، تـاج درصـد تغییـرات ارزیـابی رویشی،فرم

؛ 1389، آذرنیوند و چـاهوکی (کنندیمبررسیراغیرهوايگونه
نیز شـامل روش  عملکردبرمبتنیهايروش. )1388،مصداقی

Plant(مت مرتـع  زمینی نظیر سال et al. و روش تجزیـه  ) 2000
) Landscape function analysis(اندازتحلیل عملکرد چشمو 
)Tongway, 1995; 2004 & Hindelly (  و روش دورسـنجی

این شـاخص شـامل   ()Leakiness index(مانند شاخص نشت
بـه ویـژه   ،انـداز چشـم ي مهمی از سـاختار و عملکـرد  هاجنبه
ـ )اسـت دادن یا نشـت منـابع  از دستیل آن در پتانس باشـد یم

)Ludwig et al., 2007; Dunwoody et al., 2013;

Andalibi et al. ي هـا دادهمبناي این شاخص ترکیـب  . )2013
دسـت بـه از دوریر سـنجش  از تصـاو کـه  استپوشش گیاهی

) Digital elevation model(با مدل رقـومی ارتفـاع   و ؛آیدیم
ـ براي ایجاد یـک سیسـ   ـ کتم متری ایـن شـاخص از   . باشـد یم

ـ باالیی برخوردار است کـه  توانمندي  عنـوان یـک   توانـد بـه  یم
انـدازهاي  شاخص اکولوژیک مفید براي پـایش سـالمت چشـم   

از بشـدت  این شاخص ؛کار رودخشک بهیمهنمناطق خشک و 
و اثـرات هـدررفت خـاك بـه     پوشش گیـاهی طریق پیکربندي 

هـایی شاخصهاروشدر این . کندیمتوجه اندازچشمعملکرد 
خـاك گیـاه، شـرایط جملـه ازاکوسیسـتم سـالمت تیوضعاز

.شوندمیبررسیهیدرولوژیکشرایطوسطحی
منابعحفاظتبهبستگیطبیعیاکوسیستمیکعملکرد

لکه. دارداکوسیستمداخلدر) غذاییموادوخاكآب،(
)patch (،تجمعباعثکهاستاندازچشمازسطحیاکولوژیک

کهاستجاییهالکهبینفضاي وشودیماکوسیستمدرمنابع
منتقلترآزادانهشکلبهغذاییموادوآبنظیرحیاتیمنابع

برگان پهنتوأم یامنفردهايیهپاشاملهالکهاین.شوندیم
کهمانعیهریاسنگتختهها،ها و درختچهها، بوتهعلفی، گراس

,Tongway(باشد یم،بگیردراآبجریانجلويبتواند 2004

& Hindelly( .تعدادابعاد،شاملهالکهساختاريهايویژگی
و نقشباشدیمزمینرويآنهافاصلهطول ومتوسطو

آلیورسوبیموادحرکترواناب،حجمبسزایی در چگونگی
,Tongway(دارد 2004 & Hindelly( .اکولوژیکهايلکه

نحوهورویشیفرمبهبا توجهودارندمتفاوتیهايویژگی
دامبهدرمختلفیتواناییخودهواییهاياندامقرارگیري

درمتفاوتیتأثیرگفتتوانمینوعیبهودارندمنابعانداختن
يهاشاخصاستفاده از . دارنداکوسیستمعملکردنحوه

بر بوده و زمانبر و هزینهزمینیروشبااندازچشمعملکردي
یرپذامکاناي به کل منطقه امکان تعمیم نتایج نقطهیهگا
مطالعاتزمینهدرمؤثرابزارهايازیکیبنابراین. باشدینم

ودورسنجیفناوريازاستفادهزمین،علوموزیستمحیط
و 1382علوي پناه (است ياماهوارهيهادادهازیريگبهره

پوششعیت کسب اطالعات درباره وض). 1387،زبیري و مجد
، از اهمیت زیادي برخوردار آنهااز قبیل میزان و پراکنش یاهیگ

پوششپیوستهاطالعات در مورد تغییرات گردآوريالبته . است
. معمولی بسیار مشکل و پرهزینه استيهاروشتوسط یاهیگ

امکان مطالعه ياماهوارهيهادادهدر این حالت، استفاده از 
منظور بهبنابراین . سازدیمفراهم را یاهیگپوششگسترده

و پوشش گیاهیکاهش اثر عوامل ناخواسته روي اطالعات 
حداقل دو توانیم، پوشش گیاهیافزایش اطالعات مربوط به 

پوشش باند را ترکیب کرده و شاخص مرکبی به نام شاخص 
شرایط خاك زمینه، اثر .)1382،علوي پناه. (کردایجاد گیاهی

پوشش يهاشاخصتاب طیفی و محاسبه چشمگیري روي باز
درخشندگی تغییرات بنابراین در مناطقی که . گذاردیمگیاهی

خاك ناشی از اختالف رطوبت، تغییرات صافی و زبري، سایه و 
اختالف در میزان مواد آلی است، اثر خاك روي مقادیر 

داراي NDVIشاخص . محسوس استپوشش گیاهیشاخص 
زان آب برگ، کلروفیل و دیگر رابطه خطی با بیوماس، می

از آنجایی که . ستپوشش گیاهیبیوفیزیکی هايیژگیو
NDVITuckerشاخص  et al., 1985, Sellers, 1985,

Paruelo et al., پوشش به خواص خاك زمینه و )(2004
هنگامی که تنک و پراکنده است، حساس یژهوبهگیاهی

رضا از شاخص شهاستپییمهندر منطقه ، بنابراینباشدیم
SAVI کندیمطیفی خاك را روي گیاه کم يهابازتابکه آثار،

يهاشاخصدر مناطق خشک ). 1392، پناهيعلو(استفاده شد 
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کننده اثرات خاك تعدیلشاخص گیاهی مانند پوشش گیاهی
(Soil Adjast Vegetation Idex) که بازتاب خاك زمینه را

را به خوبی گیاهیپوششروند تغییرات گیرندیمدر نظر 
.et al(کنند میآشکار  2010Ebrahimi KhusfiKallel et

al., پوشش تهیه نقشه درصد تاج براي از طرف دیگر ). ;2007
از توانیمخشک نیمهمخصوصاً در مناطق خشک و گیاهی

Normalized)(تفاضل نرمال شده پوشش گیاهیشاخص

Difference Vegetation IndexI کرد استفاده)Rahdari et

al., ,Gomezدیگر در مطالعات). 2010 2011 & Maestre;

Ji, 2003 & Peter)(شاخصNDVI شاخص مناسبی براي
مطالعه . معرفی شده استپوشش گیاهیپایش و ارزیابی 

آیا- 1: استانجام شدهذیل االتئوسحاضر با هدف پاسخ به 
رد مناطق تعیین عملکبراي را LIشاخص نشت یا توانیم

آیا - 2کار برد؟ به) استپی(هموار و ) نیمه استپی(یکوهستان
و ) LFA(همبستگی باالیی بین نتایج حاصل از روش زمینی 

روشازاستفادهبامطالعهاینوجود دارد؟ در) LI(دورسنجی 
نشت یادورسنجیعملکردشاخصازو استفادهLFAزمینی

LIو تعییناستپیواستپیهنیممراتععملکردتادوشمیسعی
در مؤثري نقش تواندیمنتایج این مطالعه . شودمقایسه 

شناسایی و جلوگیري از روند تخریب در مناطقی که داراي 
داشته باشد و باشندیمو پوشش گیاهی فرسایش خاكمشکل

.بکندطبیعی کمک شایانی يهاعرصهدر حفاظت و حمایت از 

هاروشمواد و 
طالعهمورد ماطقمن

شهرستانتوابعازآغچهمرتعی،منطقهدوحاضر تحقیقدر
واقعشهرضاجنوبمراتعواستپینیمهمناطقدرواقعفریدن

.شدندانتخابمطالعهبراياصفهاناستاناستپیمناطقدر
استپی مورد مطالعهمراتع نیمه

واقعمیاندشتوبویینبخش،فریدنشهرستاندرآغچه
16"جغرافیایی طولمحدودهدراصفهاناستانغربدر

13"ییایجغرافعرضدرویشرق50°03'26"تا59°49'
بامنطقهاین. قرار داردیشمال33°04'34"تا 01°33'

تقسیمهیدرولوژیکزیرحوزه36بههکتار1784مساحت

هواشناسیایستگاهآماراساسبر).1شکل (شد 
بارندگیمتوسط) منطقهبهایستگاهتریننزدیک(شهرفریدون
بارندگیمقداربیشترینکهاستمترمیلی430منطقهساالنه

45/17آنساالنهدمايمیانگینافتد،میاتفاقماهبهمندر
ایندردریاسطحازمتوسطارتفاعوگرادیسانتدرجه
عمیق با بافت خاك منطقه نیمه. باشدیممتر2872منطقه

بافت غالب خاك وط با سنگریزه و متوسط تا سنگین مخل
غالب منطقهپوشش گیاهی. استرسی –منطقه از نوع لومی

Astragalus verusکوهستانی Olivier._و.Agropyron

trichophorum KRichtهاي همراه برخی از گونه. باشدمی
،Acantholimon festucacuem Boiss.در این منطقه شامل

.Acanthophyllum squarrosum C. A. Mey،
Acroptilon repens L.،L.Sielen conoidea،Stachys

inflate Benth.،DC. Cirsium bracteosum ،Cousinia

bachtiarica Cass.،L.Eryngium billardieri ،Ferula

gumosa Boiss. ،Phlomis olivieri Benth.وBoiss.

Bromus tomentellusحکیمی میبدي و (باشندمی
.)1388مکاران، ه

مراتع استپی مورد مطالعه
شهرســتانکیلــومتري5درشهرضــامطالعــاتیمنطقــه

طـول محـدوده درسـمیرم –شهرضابزرگراهاطرافشهرضا،
عـرض وشـرقی 51°49'19"تـا 51°45'03"جغرافیـایی 
گرفتـه قرارشمالی31°53'03"تا31°46'20"جغرافیایی

متوسـط ارتفـاع وهکتار5012مساحت بااین منطقه. است
زیرحـوزه 14بـه متـر 2021منطقـه ایـن دردریاسطحاز

ایسـتگاه آمـار اساسبر). 1شکل (شدتقسیمهیدرولوژیک
مترلییم144آنساالنهیبارندگمتوسطشهرضاهواشناسی

. باشدیمگرادیسانتدرجه6/14آندمايساالنهنیانگیمو
هیناحدردومارتنمییاقلبنديتقسیماساسبرشهرستاناین

ـ قـرار سردخشک غالـب منطقـه   پوشـش گیـاهی  . گیـرد یم
orientalis-Scariola ،Launaea spinosaازبرخـــیو

، Peganum harmalaاین منطقه شـامل  درهمراهيهاگونه
Euphorbia falcata ،Stipa barbata ،Cousinia

bachtiarica1388حکیمی میبدي و همکـاران،  (باشدیم(.
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اي حوزه آبخیز تصویر ماهواره: 3،موقعیت مناطق مطالعاتی در استان اصفهان: 2،)بخش زرد رنگ(کشور دراستان اصفهان موقعیت : 1- 1شکل 
و هاسایتبه همراه ) ستپیا(حوزه آبخیز جنوب شهرضا ايماهوارهتصویر : 4،مطالعاتیهايزیرحوزهو هاسایتبه همراه )استپینیمه(آغچه 

مطالعاتیهايزیرحوزه

روش تحقیق
ايماهوارهمنظور انجام تحقیق حاضر از تصاویر به

در منطقه استپی 2009مربوط به سال TMلندست 
،)01/06/2009(استپییمهنو منطقه )08/06/2009(

برداشت نقاط کنترل براي) GPS(یاب جهانی سیستم موقعیت
مربوط به سال 25000/1توپوگرافی يهانقشهزمینی، 

يهاداده، )مناطق مطالعاتیDemتهیه نقشه براي(1383
LFAافزارهاي نرمو مطالعاتی اطقآورده شده از منجمع

ArcGIS10.0)تهیه هاي پوشش گیاهیبندي نقشهطبقه ،
Erdas Imagine،)...نقشه شیب، جهت و تفسیر براي(9.2

ترسیم براي(Arc SWAT، )ايتصاویر ماهواره
انجام محاسبات (MATLAB،)هاي مطالعاتیزیرحوزه

اضافه نمودن پوشش برايافزار شاخص نشت، مربوط به نرم
LIافزار نرمگیاهی غالب مناطق مطالعاتی به  4.0( ،

MINITAB) و)تجزیه و تحلیل آماريانجامLI 4.0

LIافزارنرمذکر است کهشایان. استفاده شده است 4.0

ياندازهاچشمتعیین عملکرد براياسترالیایی ن امحققتوسط 
LI)Leakinessمرتعی براي برآورد شاخص متریک

Index (طراحی و تنظیم شده است.

دریاي خزر

خلیج فارس
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LFAروش میدانی -الف

اسـت، کلـی بخـش سـه شاملروشاین، LFAروش 
قسـمت ایندراست،اندازچشمتحلیلوتجزیهاولبخش

مرتعیسایتیکدراینکهاول؛شودمیبررسیموضوعدو
دادندسـت ازوجابجاییازتوانمیاندازهچهتاوچطور
داخـل درآلـی مـواد وغذاییموادآب،نظیرحیاتیمنابع

سـایت آنتوانمنـدي اینکـه دوموکـرد جلوگیريسیستم
ایـن در. اسـت چگونـه جدیـد منـابع آوردندستبهبراي

وضـعیت ازمعیـار سـه شـاخص، 11ازاسـتفاده بابخش،
چرخـه ونفوذپـذیري خـاك، پایداريشاملسطحیخاك
. شـود مـی بررسـی منطقـه ازقسمتهربرايغذایی،مواد

یب گیاهیترکبهکهاستگیاهیپوششپویاییدوم،بخش
عملکـرد تحلیـل وتجزیهباارتباطدررشدخصوصیاتو

یـدگی پیچدرجـه بررسیآخر،بخش.پردازدمیاکوسیستم
زنـدگی بـراي رویشـگاه کیفیـت کـه نحـوي به،استمنطقه

ي اگسـترده تاکنون به طـور  ؛ البته شودمیارزیابیحیوانات
ـ هاي مرتعی در یستماکوسبراي پایش و عملکرد  هـاي یماقل

Munro(کار گرفته شده است ها بهيکاربرمختلف با انواع 

et al., 2012, Van der Walt et al., 2012, Forouzeh,

2012 & Sharafatmandrad; Parker et al., 2009,

Bartley et al., 2006; Ata Rezaei et al., 2006;

Ludwig et al., 2004; Ludwig, 1997 & Tongway

Maestre, 2004 & Cortina;.( منظـور بررسـی   بهبنابراین
، ابتدا در مراتـع مـورد   LFAعملکرد مراتع به روش زمینی

) 1391،مقـدم (فـاکتوري  4بـه روش  ادماه در خردمطالعه 
در ایـن روش  . هاي مختلف انتخاب شـدند مراتع با وضعیت

وضـعیت فرسـایش خـاك،    :شاملفاکتورهاي عامل خاك 
درصد تاج پوشش گیاهی، ترکیب گیاهی و بنیـه و شـادابی   
گیاهان در نظر گرفته شد و بر اساس امتیازاتی کـه بـه هـر    

. مورد مطالعه تعیـین گردیـد  فاکتور داده شد، وضعیت مراتع
بـا مرتعـی اراضـی ،آغچـه استپینیمهمراتعدرترتیبدینب

مراتـع دروضـعیف خیلـی ضـعیف، متوسط،هايیتوضع
در . شـدند انتخـاب ضـعیف خیلـی نیز مرتعشهرضااستپی

خیلـی ،8: ضـعیف ،9: متوسط(ترانسکت 21منطقه آغچه 
)15:ضـعیف خیلـی (15و در منطقـه شهرضـا   ) 4: ضعیف

هاترانسکتمحل شروع . متري قرار داده شد30ترانسکت 
جهت درهاترانسکتبه شکل تصادفی انتخاب شد و امتداد 

ــد یشــ ــه مســتقر گردیدن ــب منطق ــتقرار . ب غال ــد از اس بع
موجـود يهـا لکـه ، انواع یمرتعيهاعرصهدر هاترانسکت

باشـند  اکولوژیک منظور گیاهان و یا قطعاتی مـی یک لکه(
ز لحاظ شکل به طور مشابهی در برابر جریان روانـاب  که ا

مانع ایجاد کرده و باعث رسـوب و یـا تجمـع آب و مـواد     
بـر روي هـر   بعـد  و ییشناسـا ) شوندغذایی در آن لکه می

طول فضـاي  و اکولوژیک هاي لکهترانسکت طول و عرض 
رویشـی  شـکل  گیاهـانی کـه داراي   .ثبت گردیدهالکهبین 

اکولوژیک مختلف در نظـر  يهالکهنوان عمشابهی بودند به
اي عنوان فضـاي بـین لکـه   گرفته شدند و خاك لخت نیز به

تکـرار از هـر نـوع   3پس از تعیین موارد فوق، .منظور شد
انتخـاب شـد و در   اي لکـه ن یبيز فضایک و نیاکولوژلکه 

پوشـش خـاك یـا    :شـامل عامل سطح خـاك 11، یکهر
،چنـد سـاله  اهـان  پوشـش گی ،حفاظت در برابـر پاشـمان  

نـوع  ،پوستهیشکستگ،يزادان آوندپوشش نهان، الشبرگ
،)نهشـــته شـــده(یمـــواد رســـوب،شیو شـــدت فرســـا

مقاومـت  طبیعت سطح خاك یا ،سطح خاكهاييناهموار
)Slake test(در برابر رطوبت يداریش پایآزما،بیبه تخر

Tongway, & Hindelly(بافــت خــاكو طبــق ) 2004
ها پس از ورود داده. )1جدول (شد تیازدهی دستورالعمل ام

مقاومـت بـه   یـا  هـاي پایـداري   ، شاخصLFAافزار به نرم
، )Stability or resistance to erosion(ش خـاك  یفرسـا 

و چرخه مواد غذایی)Soil infiltration(خاك نفوذپذیري
هـاي  از لکـه یک براي هر) Soil nutrient cycling(خاك

واي به طور جداگانـه محاسـبه   لکهنیباکولوژیک و فضاي 
مساحت و به عبارتی سهم ایـن  ،با در نظر گرفتن تعدادبعد 
در سـطح ترانسـکت مــورد   اي لکـه هـا و فضـاي بـین   لکـه 

.ها براي کل سایت محاسبه گردیداین شاخصگیري،اندازه
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)ارتباط با ویژگی موردنظر: LFA)xروش هاي عملکردي در و ارتباط آنها با ویژگیارزیابی سطح خاك يهاشاخص- 1جدول 

هدف از ارزیابیهاشاخص
تعداد هاي عملکرديویژگی

طبقات چرخه عناصر نفوذپذیريپایداري
غذایی

ارزیابی میزان حفاظت از خاك در برابر پاشمانبرابردرحفاظت1
X5قطرات باران یا فرسایش پاشمانی

وشش تاجی و یقه گیاهان چندسالهتعیین پپوشش گیاهان چندساله2
XX4

3
مقدار- الفالشبرگ

شامل درصد گندمیان یکساله و درصد 
Xبقایاي گیاهی قابل تبدیل به هوموس

10

منشأ و درجه- ب
XX4شدگی آنتجزیه

درصد پوشش قارچ، جلبک، گل سنگ، پوشش کرپتوگام4
XX4خزه در طول ترانسکت

ارزیابی میزان خاك ایجادشده و داراي ستهشکستگی پو5
X4پذیريفرسایشتوانمندي

شیار، خندق، تراست، (تعیین نوع فرسایش نوع و شدت فرسایش6
و شدت ) اي، ستون فرسایشیفرسایش ورقه

آن در محدوده ارزیابی
X4

درصد الشبرگ و خاك در معرض فرسایش گذاري شدهمواد رسوب7
ی ماهیت و مقدار مواد هدف ارزیاببا

گذاري شده و نشان یافته و رسوبانتقال
دادن پایداري خاك

X5

یا پستی و بلندي سطح خاك 8
هاي سطح خاكيناهموار

ارزیابی توانایی جذب و نگهداشت منابع
XX5

مقاومت در (سطح خاك طبیعت9
)یا تخریببرابر آشفتگی

بی هدف ارزیاتعیین میزان سختی خاك با
XX5توانایی جذب و نگهداشت منابع

XX4در آبهاخاکدانهمیزان دوام و پایداري آزمون پایداري خاك10
X4تعیین میزان نفوذپذیريبافت خاك11

)Likeness index(نشت شاخصمحاسبه -ب
پوشش اساس محاسبه این شاخص بر مبناي نقشه

استفاده ويااهوارهمگیاهی يهاشاخصمستخرج ازگیاهی
یارتفاعتولید نقشه رقومی براياز نقشه توپوگرافی 

)Digital Elevation Model (است)Ludwig et al.,

درشاخصاینارزشکهاستذکر شایان). 2007

Fullyباالییعملکردوضعیتکهاندازهاییچشم

functional) conserving) (موادوآبخاك،ودارند
مقابلدر،کردهحفظخوددرمناسبطورهبراغذایی
Totally dysfunctional(پایینعملکردبااندازهايچشم

leacky (است متغیریکتاصفرعددهايبینترتیببه
)Ludwig et al., 2007(.
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ــق   ــن تحقی ــراي در ای ــاویر  ب ــی تص ــحیح هندس تص
اصـلی و فرعـی از نقشـه    يهـا جـاده اي خطوط ماهواره

20بـا اسـتفاده از   بعـد  و استخراج 1:25000توپوگرافی 
بـا خطـاي   همسـایه، تصـاویر   ترینیکنزدنقطه به روش 

.شدزمین مرجع پیکسل5/0هندسی کمتر از 
وضعیت نشت و نفوذ منابع را در جهات و LIشاخص 

Ludwig)کند ارتفاعات مختلف برآورد می et al, 2007) .
ــیط  ــهاز روي ArcGIS10در مح ــانقش ــوگرافيه ی توپ
شـیب و جهـت عمـومی منـاطق     ،DEMنقشه 1:25000

روي نقشـه  ازهمچنـین  .مورد مطالعـه اسـتخراج گردیـد   
DEM منـاطق  رسـتري هايیرحوزهزتهیه شده، حوزه و

Arcافزار نرممطالعاتی توسط  SWAT از هریک . شدتهیه
LIتعیـین شـاخص   براي تهیه شده رسترييهازیرحوزه

و 1يهـا شکل(گرفتندده مورد استفازیرحوزهدر مقیاس 
2(.

، LIافزار نرماز دیگر پارامترهاي مورد نیاز در اجراي 
که ایـن  باشدیممنطقه مورد مطالعه پوشش گیاهیدرصد

NDVIپوشـش گیـاهی  پارامتر نیز بـا اسـتفاده از نقشـه    

بـراي منطقـه   (SAVIو ) براي منطقـه مطالعـاتی آغچـه   (
Erdas Imagineافزارنرمدر ) مطالعاتی شهرضا تهیـه  9.2

. شد
LIافزار کالیبره کردن نرم

هـاي بـراي فـرم  ضفـر پـیش صـورت بهLIافزار نرم
يهـا فـرم خاصی تعریف شده است که این یاهیگپوشش

Perennial(کوتاه چندسالهيهاگراس:رویشی عبارتنداز

Shrot grass( ،بلنـد چندسـاله  يهـا گراس)Perennial

Tall grass(مــدي نيهــاگــراسو)Perennial Mat

forming ()Ludwig et al., از آنجایی کـه نـوع   .)2007
مـورد  يهـا حـوزه غالب در یاهیگپوششفرم رویشی و 

بـر  بایـد  افـزار  نـرم ، اسـت گراس - اي و بوتهبوتهمطالعه 
این کار به کمک که . کالیبره شودیاهیگپوششاساس نوع 

تیـپ  ت معادالضرایب محاسبهبراي MATLABافزار نرم
.انجام شدگیاهی غالب

منحنی حاصل از انطباق تیپ گیاهی غالـب  - 2شکل 
استپیدر منطقه نیمهگراس- بوته

تجزیه و تحلیل آماري
LFAي هـا شـاخص براي تعیین میزان ارتبـاط بـین   

با شـاخص  ) پایداري، چرخه مواد غذایی و نفوذپذیري(
ن از آزمــون همبســتگی پیرســوLIمتریــک دورســنجی 

همچنین بـراي تعیـین میـزان ارتبـاط بـین      . استفاده شد
و NDVIي گیـاهی  هـا شـاخص بـا  LFAي هاشاخص
SAVI افزون بر . یري شدگبهرهاز رگرسیون خطی ساده
و NDVIي گیـاهی  هـا شـاخص منظـور مقایسـه   این، به
SAVI ــا شــاخص متریــک دورســنجی ــون LIب از آزم

هـاي  صداري بین شـاخ همبستگی پیرسون و براي معنی
LFAافـزار  هـا تـوکی در نـرم   از آزمون مقایسه میانگین

.استفاده شدMinitabآماري 

درصد پوشش گیاهی

زان
می

شت
ن
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مراحل انجام تحقیق-3شکل 

گردآوري 
اطالعات

تصاویر ماهواره 
اي

نقشه توپوگرافی آمار واطالعات 
منطقه

تصحیح هندسی Demتهیه نقشه 
Erdasدر 

Imagine

ي نمونه بردار
زمینی با استفاده 

LFAاز روش 

اقلیم، پوشش 
زمین , گیاهی

شناسی

ها به ورود داده
LFAنرم افزار 

هاي تهیه نقشه
شیب، جهت

يهانقشهتهیه 
پوشش گیاهی 

)Savi; Ndvi(

ترسیم زیرحوزه 
هاي مطالعاتی 

Arc swatدر 

ورود نقشه زیرحوزه 
ها، پوشش گیاهی و 

Dem به نرم افزار
LI

پایداري، : سبهمحا
نفوذپذیري و 

چرخه مواد غذایی

تحلیل عملکرد 
چشم انداز

محاسبه شاخص 
)Li(نشت 

تحلیل عملکرد 
چشم انداز
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نتایج
منطقه آغچه-الف

، 34هـاي یرحـوزه زکه نشان دادLFAنتایج حاصل از 
، 48، 4/49، 8/49بـا مقـادیر   ترتیببه36و 32، 16، 28
در ؛درصد باالترین میـزان پایـداري را دارنـد   3/46و 47

36و 31،28، 32،34هـاي یرحـوزه زشاخص نفوذپذیري 
ــه ــبب ــادیر ترتی ــا مق 8/26و 29، 7/29، 8/30، 2/31ب

؛ در شـاخص چرخـه مـواد    داشتندبیشترین مقدار را درصد
16و 31، 28، 34، 32هــايیرحــوزهزغــذایی خــاك  

ــه ــادیر ب ــا مق ــب ب 1/19و 6/20، 7/29، 7/21، 22ترتی
نتـایج حاصـل از   همچنین .داشتندبیشترین مقدار را درصد 

LIــان داد ــه نش ــوزهزک ــايیرح 17و27، 1،28،36ه
و 02/0، 012/0، 0074/0، 0021/0ترتیب بـا مقـادیر   به

و3، 6،12،22هايیرحوزهزو عملکرد باالترین022/0
و 076/0، 079/0، 088/0، 088/0با مقادیر ترتیببه34

نتایج حاصـل  .)2جدول(ندعملکرد را دارکمترین 066/0
هاي داري بین شاخصبا وجود معنیدهدیمنشان LFAاز 

LFA  نوع فرم رویشی غالب منطقه و میزان پوشـش آن در
نسبت به نفوذپذیري و چرخـه  يمهمترپایداري خاك نقش 

هـر عـددي مقـادیر .)4جـدول  (کننـد یممواد غذایی ایفا 
مراتـع عملکـرد یـا LFAو LIمیزاندهندهنشانزیرحوزه

کـه  نشان دادLIو LFAنتایج حاصل از طور کلی به. است
وگـون هـاي جـنس  گونـه ازپوشـیده کـه هـایی یرحوزهز

بـه نسـبت تريمناسبعملکردهستندچندسالههايگراس
ورا داشـتند LIمیـزان کمتـرین ودارنـد هازیرحوزهسایر

کـه بـود هـایی زیرحـوزه بـه نیز مربوطLIمیزانشترینبی
داشـتند؛ و شـیب بیشـتري  )لخـت خـاك (خـالی فضاهاي
.اي بودندصخرهو پوشیده از گیاهان یکسالههمچنین

فـرم بـودن غالببهتوجهآغچه بامطالعاتیمراتعدر
ــهرویشــی ــاايبوت ــراسوه ــاگ ــرد،ه ــتردرعملک بیش
بـا مطالعـاتی حـوزه کـل يبرا. استمناسبهازیرحوزه

بـرآورد LI04/0میـزان ،درصد53/42پوششمتوسط
وخـاك آب،(منـابع  حفظ حـداکثر دهندهنشانکهگردید

با توجه به بنابراین . باشدیممنطقه آغچهدر) غذاییمواد

از منطقـه  ) درصد33متوسط شیب (نقشه شیب تهیه شده 
يهـا وزهزیرحـ درمنطقـه شیبمطالعاتی آغچه، بیشترین

،2يهـا زیرحـوزه درمقدار شیبکمترینو13و6، 35
بـه شـرایط آب و هـوایی    توجـه با. داردقرار17و 7، 1

پوشـش  تـاج درصـد افـزایش وشیببا کاهشیکسان،
،1،28يهـا زیرحوزهبهمربوطLIمیزانکمترینگیاهی

LIمیـزان بیشـترین کـه طوري، بهباشدیم17و27، 36

ـ 34و3، 6،12،22يهـا یرحـوزه زبهمربوط باشـد یم
).2جدول(

برايباالییقابلیتLIاین مطالعه نشان داد که شاخص 
پرشیبوکوهستانیمناطقدراندازچشمعملکردتحلیل

پوشش میزانتناسببهLIمیزانکه نشان داد نتایج.دارد
باغیرمستقیمخطیرابطهوبودهمتفاوتمنطقهدرگیاهی
مالحظه2جدولدرکهطورهمان. داردگیاهیپوشش

زیادپوششمیزانکهجاییLIمیزانبه طور کلی ،شودیم
زیادباشدکمپوششمیزانکهجاییوداشتهکاهششودیم
فرم رویشی و درصد الزم به یادآوریست کهالبته . شودیم

.دنشیب تأثیر زیادي روي عملکرد دار

منطقه شهرضا-ب
، 4هـاي  یرحوزهزنشان داد که LFAصل از نتایج حا

49و 3/49، 6/49، 50ترتیب با مقادیر به10و 14، 5
درصد باالترین میـزان پایـداري را دارنـد؛ در شـاخص     

13و 11، 6، 14، 5، 4،10، 7هاي یرحوزهزنفوذپذیري 
، 5/19، 8/19، 9/19، 20، 1/20ترتیـب بـا مقـادیر    به
ن مقدار را داشتند؛ در درصد بیشتری19و 1/19، 2/19

5، 4، 7هاي یرحوزهزشاخص چرخه مواد غذایی خاك 
1/16و 2/16، 3/16، 7/16ترتیب با مقـادیر  به10و 

LIنتـایج حاصـل از   .درصد بیشترین مقـدار را داشـتند  

ترتیـب  بـه 7و13، 4،5،1هاي یرحوزهزنشان داد که  
ــادیر   ــا مق 13/0و 134/0، 121/0، 119/0، 115/0ب

10و8، 2،11،6هـاي یرحـوزه زباالترین عملکـرد و  
و 163/0، 171/0، 18/0، 19/0ترتیـب بـا مقـادیر    به

ــد  162/0 ــرد را دارنـ ــرین عملکـ ــدول (کمتـ ). 3جـ
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هاي مطالعاتی منطقه آغچهحوزهدرصد شیب و جهات شیب زیر، LFAهايشاخص، LIاطالعات کلی درصد پوشش، شاخص - 2جدول
نام 

زیرحوزه
توسط درصد پوششم

LIوضعیت)NDVIبرآورد (

متوسط LFAيهاشاخص
غالبجهت شیب پایداري 

)درصد(
نفوذپذیري 

)درصد(
چرخه مواد غذایی 

)درصد(

خیلی 142/40
شرقی0021/06/424/269/1476/5ضعیف

خیلی 212/40
هموار043/05/413/257/135/4ضعیف

خیلی 383/37
جنوب 4/39بدون دادهبدون دادهبدون داده076/0ضعیف

شرقی

خیلی 484/38
جنوبی7/38بدون دادهبدون دادهبدون داده054/0ضعیف

جنوب 00/43بدون دادهبدون دادهبدون داده046/0ضعیف539/43
غربی

خیلی 667/37
جنوبی088/02/398/248/1216/45ضعیف

شرقی23/6بدون دادهبدون دادهدادهبدون 029/0ضعیف786/43

خیلی 879/41
شرقی14/36بدون دادهبدون دادهبدون داده056/0ضعیف

شمالی64/25بدون دادهبدون دادهبدون داده026/0ضعیف981/41

خیلی 1024/41
شمال 17/42بدون دادهبدون دادهبدون داده057/0ضعیف

شرقی

خیلی 1172/40
جنوب 8/39بدون دادهبدون دادهبدون داده062/0ضعیف

شرقی

خیلی 1206/38
جنوب 4/40بدون دادهبدون دادهبدون داده088/0ضعیف

شرقی

خیلی 138/39
جنوب 5/44بدون دادهبدون دادهبدون داده026/0ضعیف

غربی

خیلی 147/40
جنوب 5/32بدون دادهبدون دادهبدون داده036/0ضعیف

شرقی

جنوب 74/38بدون دادهبدون دادهبدون داده04/0ضعیف1567/39
شرقی

شمالی034/048271/197/12متوسط1693/43

شمال 022/01/421/259/137/7ضعیف1782/45
شرقی

خیلی 1892/39
جنوبی07/40بدون دادهبدون دادهبدون داده053/0ضعیف

خیلی 1976/42
جنوب 61/32بدون دادهبدون دادهبدون داده054/0ضعیف

شرقی
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....اطالعات کلی درصد پوشش- 2جدولادامه 

نام 
زیرحوزه

متوسط درصد پوشش
LIوضعیت)NDVIبرآورد (

متوسط LFAي هاشاخص
غالبجهت شیب پایداري 

)درصد(
نفوذپذیري 

)درصد(
چرخه مواد 

)درصد(غذایی 

شمال 039/03/391/232/1282/22ضعیف2072/42
شرقی

شمالی66/25بدون دادهبدون دادهبدون داده033/0متوسط215/43

خیلی 2229/39
شمال 35/31بدون دادهبدون دادهبدون داده079/0ضعیف

شرقی

شمال 7/29بدون دادهبدون دادهبدون داده041/0ضعیف2305/40
شرقی

شمالی15/21بدون دادهبدون دادهون دادهبد027/0متوسط2498/46

خیلی 2546/44
شمالی63/23بدون دادهبدون دادهبدون داده029/0ضعیف

شمالی61/15بدون دادهبدون دادهبدون داده043/0ضعیف2661/47

جنوب 02/0408/239/1247/16ضعیف2755/42
شرقی

جنوب 0074/04/49296/217/22متوسط2811/48
شرقی

شمال 035/09/417/256/1345/14متوسط2913/46
شرقی

خیلی 3024/41
شمال 22بدون دادهبدون دادهبدون داده057/0ضعیف

شرقی

شمال 033/0467/296/2022متوسط3147/45
شرقی

شمالی024/0472/312222متوسط3265/49

شمالی04/0442/251/1621/30ضعیف3343/44

جنوب 066/08/498/307/2112/34متوسط3486/42
شرقی

جنوبی047/03/352/241546ضعیف3547/39

شمالی012/03/468/266/177/22ضعیف3654/48

042/05/43-53/42کل ± 16/17/26 ± 7/05/16 ±133 -
.گیري نشده استبه روش زمینی اندازهLFAهاي رسی شاخصهاي دستدلیل عدم وجود راهها بهدر برخی زیرحوزه



...رویکردهاي ازاستفادهبامراتععملکرد68

درصد شیب و جهات شیب LFAهايشاخص، LI، شاخصگیاهیاطالعات کلی درصد پوشش-3جدول
هاي مطالعاتی در منطقه شهرضازیرحوزهدر 

نام 
زیرحوزه

متوسط درصد پوشش
)SAVIبرآورد (

شاخص
LI

شیب منطقهمتوسط LFAهايشاخص
غالبجهت )ددرص( پایداري 

)درصد(
نفوذپذیري 

)درصد(
چرخه مواد غذایی 

)درصد(
شرقیشمال1007/31121/05/455/151/123

شرقیشمال20/3019/05/443/148/113

شرقیشمال304/31153/03/45151/123

شرقی404/32115/050203/163

شرقیشمال50/32119/06/498/192/163

شرقیشمال662/29171/06/432/198/153

شرقیشمال72/30134/01/421/207/163

شرقیشمال843/29163/03/43177/143

شرقیشمال932/31145/07/455/186/153

شمالی1032162/0499/191/163

شرقیشمال113018/0421/198/143

شرقیشمال126/29153/09/417/186/143

شرقیشمال1348/3013/02/42197/143

شرقیشمال1466/30157/03/495/193/153

7/3014/09/45کل ± 9/052/0±2/18433/0±77/143 -

در مناطق مطالعاتیLFAهاي توکی براي شاخصبه روش ها مقایسه میانگیننتایج حاصل از آزمون-4جدول 
)درصد(غذاییموادچرخه)درصد(نفوذپذیري)درصد(پایداري

p-value

5/43استپینیمه ± 16/1 a7/26 ± 7/0 b5/16 ±1c0
9/45استپی ± 9/0 ab52/0±2/18c433/0±77/140

.نیستنددارمعنیدرصد5سطحدرآماريلحاظازمشابهحروف.شدندمقایسهباهمردیفیصورتبهشاخصهربراياعدادمیانگین
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هاي و شاخصNDVIمیزان ارتباط بین شاخص گیاهی - 4شکل 
LFAاستپی آغچهدر منطقه نیمه

ـ نشان 3نتایج مندرج در جدول  دهـد بـه دلیـل کمبـود     یم
در این منطقه نسبت به آغچه عملکرد مرتع کمتـر  پوشش گیاهی

در این بخش مطالعاتی. باالتر است) LI(و مقدار شاخص نشت 
- orientalis -Scariola ،launeaغالـــب پوشـــش گیـــاهی

Spinosa    به علت سطح یقه کافی نقش مهمـی در جهـت حفـظ
در این منطقه براي کـل حـوزه مطالعـاتی بـا     . منابع منطقه دارند
برآورد گردید کـه  LI14/0درصد میزان 7/30متوسط پوشش 

در منطقـه  ) ب، خـاك و مـواد غـذایی   آ(دهنده حفظ منابع نشان
پوشـش گیـاهی  از طرفی هموار بودن منطقه با وجـود  . باشدیم

زیـرا بـا کـاهش    . پراکنده تأثیر بسزایی در نگهداشت منـابع دارد 
ضریب روانـاب کـاهش یافتـه و    پوشش گیاهیشیب و افزایش 

همچنـین نتـایج حاصـل از    . شـود یمآنگاه هدررفت منابع کمتر 
ـ شان نLFAي هاشاخص داري بـین  دهـد بـا وجـود معنـی    یم
نـوع فـرم رویشـی غالـب منطقـه و میـزان       LFAهاي شاخص

ي نسبت به نفوذپذیري مهمترپوشش آن در پایداري خاك نقش 
).4جدول (کنند یمو چرخه مواد غذایی ایفا 

) α= 05/0(درصد 5آزمون همبستگی پیرسون در سطح 
با LIشاخصدست آمده از نشان داد که بین مقادیر به

R2٪56و >05/0Pاستپی در منطقه نیمه(LFAي هاشاخص

R2٪45و >05/0Pی استپو در منطقه < LIو بین شاخص )<

84/0R2ترتیب به(SAVIو NDVIي گیاهی هاشاخصبا  =

R2- 97/0در منطقه نیمه استپی آغچه و - در منطقه استپی =
، یعنی با کاهش داري وجود داردیمعنهمبستگی منفی ) شهرضا
هدررفتمیزان LFAي هاشاخصو افزایش مقدار LIمقدار 

داري بین یمعنمنابع حیاتی کاهش یافته، آنگاه همبستگی منفی 
افزون بر این ). 5جدول (آید یمبه وجود LFAوLIمقادیر
با LIداري بین شاخص یمعنها همبستگی منفی یافته

همچنین . دهندینشان مSAVIو NDVIي گیاهی هاشاخص
داري یمعندهند که رابطه خطی مثبت یمنشان 5و 4هاي شکل
پایداري، نفوذپذیري و چرخه مواد (LFAي هاشاخصبین 

در مناطق SAVIو NDVIي گیاهی هاشاخصو ) غذایی
>05/0Pاستپی در منطقه نیمه(خشک وجود داردیمهنخشک و 

R2٪43و  R2٪5/35و >05/0Pی استپو در منطقه < >.(

R2
= 55.8%

P < 0.05

ري 
ایدا

پ
(%)

R2= 45.4%

P <0.05

ایی
غذ

واد 
ه م

رخ
چ

)
(%

ري 
پذی

وذ 
نف

%)(

R2= 43%

P < 0.05
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LFAهاي و شاخصSAVIمیزان ارتباط بین شاخص گیاهی - 5شکل 

در منطقه استپی شهرضا

بحث 
در LIو LFAي هاشاخصنتایج حاصل از محاسبه 
استپی در غرب و جنوب استان مناطق مطالعاتی استپی و نیمه
، نوع فرم رویشی پوشش گیاهیاصفهان نشان داد که درصد 

) شیب و جهت غالب(تیپ غالب، شرایط فیزیوگرافی و
اهمیت بسزایی در به دام انداختن منابع حیاتی و حفظ آن 

Bastin(اهمیت این عوامل توسط سایر محققان . دارند et

al., 2002; et al., 2004;MaestreDerbel et al., 2009;

et al., 2011; Kwoket al., 2012; Van der

WaltKakembo et al., 2012 Bautista 2012;&

Mayor,et al., 2013; Gaitán et al., 2013; Andalibi

et al. 2013; Lozano( عنوان شیب به. یید شده استتأنیز
شناسی مرتع بر مقدار در بومبلنديو یکی از عوامل پستی 

درصد شیب . گذاردیمبارش و پایداري سطح خاك تأثیر 
باشد، زیرا در یمده چراي دام نیز یکی از عوامل محدود کنن

اراضی شیبدار افزون بر کاهش تولید علوفه، خطر فرسایش 
).1389،آذرنیوند و زارع چاهوکی(نیز وجود دارد 

بیان ) 1999(و همکاران Valentinي دیگرامطالعهدر 
پوشش شیبخطوطامتدادکه دراندازهاییچشمدندکر

تودهزيوجذباربیشتريبیشتري دارند آبگیاهی
پوشش الگويکهاندازهاییچشمبهنسبتراتريبزرگ
کنند ومیایجاد،است)Spotted(نقطه نقطهآنها گیاهی
در مطالعه .کندیماثباتراامرایننیزحاضرتحقیقنتایج

جهتدرمطالعاتیيهاحوزهقسمتحاضر بیشترین
بعدو)درصد27استپی درصد و نیمه23استپی (ی شرقشمال

18استپی درصد و نیمه10استپی (شمالیجهتدرآناز
هايشیباینکهبهتوجهباکلیطوربهدارد،قرار) درصد
تعرقوتبخیرمیزانکنندیمدریافتکمتريتابششمالی
نتیجهدرشود،میحفظخاكرطوبتمیزانویافتهکاهش
عملکردبهبود سببویافتهافزایشتاجیپوششدرصد
.استهشدي مطالعاتی هاحوزه

ري
پذی

فوذ
ن

(%)

R2= 35.5%

P < 0.05

ري 
ایدا

پ
(%)
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P < 0.05
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آغچه و شهرضامناطق مطالعاتیدرLIنشتشاخصباLFAهايشاخصو NDVI ،SAVIهايشاخصمیزان همبستگی - 5جدول 
*p-valueپیرسونهمبستگیضریبمتغیرهامناطق مطالعاتی

)استپینیمه(آغچه 

NDVI-LI84/0 -002/0
LI568/0 -03/0-پایداري

LI656/0 -04/0-نفوذپذیري
LI587/0 -046/0-چرخه موادغذایی

)استپی(شهرضا 

SAVI-LI97/0 -02/0
LI63/0 -001/0-پایداري

LI45/0 -045/0-نفوذپذیري
LI50/0 -039/0-چرخه موادغذایی

05/0سطح احتمال داري درمعنی:*

گونجنسختلفمهايگونهکه همچنین نتایج نشان داد 
)Astragalus spp( نظیرچندساله گراسيهاگونهو

Agropyron trichoforum ،Bromus tomentellus ترکیبی
کنند که هاي رویشی مختلف را ایجاد میاز گیاهانی با فرم

هاي گون و یا همچنین گاهی اوقات در فاصله بین بوته
سالهچندهاي ها گراسالي شاخ و برگ گونهداخل و الب

آب و مواد غذایی یخوببهشوند که رشد کرده و باعث می
ها گیر حاصل از رواناب نواحی بدون پوشش، در این لکه

درو در حفظ منابع کارایی باالیی دارندترتیبافتاده و بدین
قدسی و (شوندمیاکوسیستمعملکردبهبودباعثنتیجه

Post؛1390همکاران 2005et al., 2012;Kakemboet

al., 2013;Lozano( . نتایج مطالعهMcIntyre و همکاران
گراسلندهاي بلند و چرا نشده نشان داده است که ) 2005(

گراسلندهاي کوتاه و چرا شده عملکرد باالتري نسبت به 
هاي یید یافتهأدر ت. که با نتایج این تحقیق مطابقت دارددارند

Bastin(سایر تحقیقات et al., 2002; Andalibi et al.

چندبااندازچشمیککه نتایج این تحقیق نشان داد ) 2013
ضروريمنابعآسانیبه) بازوبزرگسطوح(کوچکمانع

البته. دهندیمدستازرا) آب خاك و مواد غذایی(
نشترويشیبنیزوخاكنوعماننداندازچشمهايیژگیو

یک،مثالعنوانهب. گذاردیماثر)هدررفت منابع(اندازچشم

بیشتريمنابعپایدارخاكباهمواروصافبسیاراندازچشم
یافتهفرسایشخاكبادارشیباندازچشمیکبهنسبت
چندسالهگیاهانیکسان،شرایطدرحالاینبا،کندیمحفظ

منابعحفظدرعملکرد مناسبی )سطحیموانععنوانبه(
Ludwig(دیگر يامطالعهدر .دارند et al., بیان)2007
حفظدرفراوانیتأثیرغالبپوشش گیاهینوعکه کردند
دراگرکه داشتنداظهارآنان همچنین،داردحیاتیمنابع

% 20بلند،يهاگراس% 15مطالعاتیمناطقگیاهیترکیب
Stoloniferous(نمديگیاهان% 32وکوتاهيهاگراس

mat-forming grass Indian couch(باشدداشتهدوجو
در مطالعه حاضر .شدخواهدحفظسیستمدرمنابع% 50

باال بودن باوجودهازیرحوزهبعضی درشودیممالحظه
هایییرحوزهزبیشتر از LIمیزان شاخص ،درصد پوشش

نوع توانیمراآنعلت، که است که پوشش کمتري دارند
همچنین باال.دانست)گیاهان یکساله(رویشی غالبفرم

هايیرحوزهزبرخیدر ) LI(بودن میزان شاخص نشت 
هايیرحوزهزدر در منطقه استپی و10و 8مانند مطالعاتی 

به وجودتوانیمرااستپی در منطقه نیمه34و 22، 12، 6، 3
و پوشش گیاهیپاییندرصدزیاد،سنگی، شیبيهاصخره

با که ،نسبت دانست)گیاهان یکساله(نوع فرم رویش غالب
Andalibi(نامحققسایر هاي یافتهنتایج  et al., 2013;
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Ludwig et al., این مطالعه نشان داد.مطابقت دارد)2007
LIدورسنجی مانند شاخص نشت یا يهادادهاستفاده از با 

مختلفهاييکاربربرايوسیعسطحدرراعملکردتوانیم
باال بردن برايالبته . کردتعیینمختلفگیاهیهايیپتو

استفاده از هاي ارزیابی و پایشمیزان دقت و صحت برنامه
سنجش از يهادادهبه همراه LFAزمینی نظیر يهاروش

Andalibi(و کاراستدور بسیار مؤثر et al. عالوه . )2013
NDVIگیاهی يهاشاخصبر این نتایج بیانگر آن است که 

و در پایشمناسبيهاروشعنوان بهتوانندیمSAVIو 
کار روند بههایستماکوسوضعیت عملکرد در این ارزیابی 

)Gomez, & Maestre 2011.(
و روش LFAبه طور کلی نتایج حاصل از روش میدانی 

هاشاخصنشان داد که با استفاده از این LIسنجش از دور 
رویشی مؤثر و کارا در حفظ منابع، يهافرمتعیین بر عالوه

بحرانی و در معرض فرسایش را شناسایی مناطق توانیم
مناطقی توانیممذکور يهاروشتلفیق با مثال عنوانبه. دکر

هدر رفت منابع (را که کمترین عملکرد و بیشترین نشت 
را دارند شناسایی و اطالعات ارزشمندي را براي ) حیاتی

اي و اصالحی در مقیاس نقطهيکارهاانجام برايمدیران 
.اهم کنداي فرزیرحوزه
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