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  چکیده

متوازن مورد متوازن و غیر نظریهقالب دو  افتد در هاي مرتعی اتفاق می زیست بومی که در پوشش گیاهی و عملکرد تغییرهای
به این . مورد بررسی قرار گرفت سیالب انتقال تاثیر زیربیابانی  زیست بومیک  تغییرهايمطالعه روند در این . گیرد بحث قرار می

 تغییرهان الگوي آد کمی پوشش گیاهی قبل از اعمال مدیریت بر عرصه و پایش رون هاي ویژگیو رسته بندي هاي منظور با ثبت داده
گندمیان یکساله به  ها از رستنی زیست بومدر متر  2به عمق بیش از رطوبت  دور آبیاري و افزایش 6نتایج نشان داد با . تعیین گردید

ن از کمتر آحوي که میزان رفته است به نتغییر یافته و میزان تاج پوشش نیز روند صعودي در پیش گها نهایت درختچهدر و ها  اي بوته
هاي موجود نشان داد الگوبا  تغییرهاتطبیق . است رسیده طرحسال پس از اجراي  چهار %7/34 به زیست بومدر شرایط اولیه  %1از 

بر آب پخش  دفعه هايتکرار متمایز در عرصه قابل تشخیص باشد همچنین  از نوع انتقال بوده و سبب شده سه وضع يتغییرها
  . پوشش به پایداري وضعیت زیست محیطی منطقه انجامیده است تغییرهاياي که  به گونهداشته تاثیر  تغییرهاهدایت 

  .نیاتک پخش آب، وضع و انتقال، سیستان، :کلیدي هاي واژه
  

  مقدمه
متوازن و غیر متوازن مورد  نظریهافتد درقالب دو  هاي مرتعی اتفاق می زیست بومی که در پوشش گیاهی و عملکرد تغییرهای

هایی که در مناطق مرطوب و نیمه مرطوب قرار گرفته و داراي مقدار بارندگی مناسب با پراکنش خـوب   زیست بوم. گیرد بحث قرار می
با ضریب تغییر و پراکنـدگی زیـاد   (کنند و در مناطق خشک و نیمه خشک  متوازن پیروي می نظریهو قابل پیش بینی باشند از اصول 

سـایر  بیشتري بر تولید علوفه و پویایی جامعه گیاهی نسـبت بـه    تاثیرهاي )بارندگی به ویژه( که شرایط اقلیمی) ساالنه هاي بارندگی
توالی است که اولـین بـار توسـط     نظریهمتوازن همان  نظریه. )13( کند نامتوازن پیروي می نظریهاز الگوهاي  زیست بومدارد،  عوامل

بـه  ) Westoby et al.)16  توسـط  از آن مطلق اسـت و بعـد   اوجارائه شد و قائل به حرکت جوامع به سمت یک  1916کلمنتس در 
غیرقابل پیش بینی بودن روند جوامع در مناطق خشک و نیمه خشـک مـورد    به دلیلمسیرهاي چند گانه توالی  به ویژهدالیل متعدد 

  . گرفت آن راحال و انتقال جاي  نظریهانتقاد قرار گرفته و 
شرایط خاص،  درگیرد، اما  تاثیر بارندگی قرار می زیرهاي مرتعی خشک و نیمه خشک به شدت  زیست بومموفقیت در 

 تغییرهايآمده از  به وجودهاي  آید که مدیر بایستی با استفاده از این فرصت می به وجود آن هاهایی جهت مدیریت مناسب  فرصت
. گدکوبی و تخریب مرتع گرددلتواند باعث  م در هنگام بارندگی میورود زیاد دا ،براي مثال ).16( بیش از حد و تخریب جلوگیري کند

دارد بایستی به حساب  آورد  سهم مهمی ی که در کاهش یا افزایش پیچیدگییمرتعی را به عنوان جز زیست بوممدیر یک  بنابراین
گردیده و وضعیت را به سمت وضعیت فقیرتر سوق  کمینههاي  کمبود بارندگی کمتر از میزان مورد نیاز باعث گذر از آستانه). 8(

 .ها را در جهت قهقرا به هم نزدیک کند تواند وضعیت نیز می...) آتش سوزي و(همچنین یک اتفاق یا آشفتگی محیطی . دهد می
مدیریت در توسعه و چگونگی وضعیت پوشش گیاهی یک منطقه تاثیر  و خاکی، شرایط پستی و بلنديعواملی چون اقلیم، شرایط 
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در شرایط تغییر یافته جدیدي  آن راها از یک وضعیت ثابت به وضعیت ثابت دیگري شده و  زیست بومباعث تغییر  تغییرهااین  .گذارند
یا  گذر از یک مرز انتقال از یک وضعیت به وضعیت جدید نیاز به براي). 3( موسومند بوم شناسی 1دهد که به عنوان آستانه قرار می
در زمان و مکان بین دو وضعیت اتفاق می افتد و بدون مداخله ها آستانه این )2( Friedel بنا به عقیده ).16، 2(است  آستانه

تواند بر عملکرد و پایداري   عوامل مدیریتی می بنابراین .باشند قابل برگشت نمی عوامل تاثیر گذار بر تغییر، در کوتاه مدتمدیریت در 
در  ،براي مثال .کند عوامل خاکی نیز نوع جامعه گیاهی شکل گرفته در یک منطقه را تعیین می. تاثیر گذار باشد زیست بومیک 

را  2نتیجه وضعیت در و) 5( افزایش دهدی مصرف آب را یتواند کارا می با گنجایش ذخیره و نفوذ بیشترصورت بارندگی یکسان خاك 
ها به سمت تعالی بیشتر به هم نزدیک شده یا به یک وضعیت تبدیل  اي که وضعیت به سمت مطلوبتر و غناي بیشتر سوق دهد به گونه

  . شوند
قابل توجهی  تغییرهايبینابینی، سبب  هاي انتقالید یعنی آ می به وجودی که در نتیجه گذر از حد آستانه تغییرهایدر مقابل 

عواملی  ،تغییرهادر این ). 13( شود منتهی به جایگزینی یک جامعه گیاهی با ساختار و ترکیب جدید می و زیست بومدر جریان اولیه 
 تغییرهايتوان از  می ها آن ، عوامل خاکی، مدیریت و عوامل ناشناخته دخالت دارند که با شناخت ازپستی و بلنديچون اقلیم، 

  .نامطلوب جلوگیري به عمل آورد
از  ید که بعضباش در نقاط مختلف کشور می ها رسوبهاي حامل  پخش سیالب یک روش ساده براي استحصال سیالب   

و دشت سیالبی حاوي مواد  ها حاصلخیزي مخروط افکنهتوانند در  ها داراي مواد مغذي بوده و میسیالب. شوند دسترس خارج می
به هاي معمول پخش سیالب در کشور که  در روش). 6( پذیر سازندامکان را ها آندرشت دانه موثر واقع شده بهره برداري اقتصادي از 

شود و  ثقلی روي عرصه توزیع می به صورتگیرد، آب  می پخش در مسیر آبراهه و یا انتقال آن به خارج از مسیر صورت صورت
هدف از این مطالعه  .زار گزارش نشده است پست به ارتفاع باالتر به منظور تثبیت ماسه یارتفاع نقاطسیالب از  تخلیهاي از  تجربه

بوم هاي الگوگیري از با بهره آب زمان و مکان پخش مدیریت و افزایش رطوبتتخریب شده بیابانی از  زیست بومبررسی تاثیرپذیري 
مرزي منطقه  دردر یک ماسه زار هاي رودخانه مرزي هیرمند  از سیالب تراستفاده به ایجاد پایداري بیشتر با به منظور یشناخت

   .باشدمیسیستان 
  

  مواد و روش ها
  منطقه مورد مطالعهمعرفی 

ردار بوده و پوشش گیاهی وجهان از بارندگی محدودي برخ استان سیستان و بلوچستان با واقع شدن در کمربند بیابانی ایران و
 31 ، 10تا  30،  55هکتار در محدوده  عرض جغرافیایی  11600نیاتک با وسعت  شنزار. نیز به عنوان تابعی از بارندگی دچار فقر است

و  افغانسـتان واقـع گردیـده   مجاور مرز ایران و  شرقی در شرق شهرستان زابل و 61،  50تا  61، 35و طول جغرافیایی  یشمالعرض در 
روستا و آبادي را مـورد آسـیب    208که بیش از  آید مهمترین کانون بحرانی فرسایش بادي استان سیستان و بلوچستان  به حساب می

ماسه در این  ذره هاي يقطرعمده حدود . باشد اي به ابعاد مختلف می ماسه چشم اندازهاي متنوعاین منطقه شامل  .)1( قرار داده است
بخشی از این منطقه . متغیر است بر متر دسی زیمنس 9/19تا  9/2 بین اي  هاي ماسه تپهمیکرون بوده شوري  177تا  149بین منطقه 

به نیاتک و ملکی  نهرهاي. تثبیت شده استسال اخیر  30قبل از  هاي نفتی خاکپوشدر زیر پوشش  تاغ و گز کشت قلمه و بذر کاري با
در  یوسیعخشکسالی موجب ایجاد  2000کمبود بارندگی در ابتداي دهه  .گذرند منطقه میاز این رودخانه هیرمند  انشعاب هاي عنوان

تـا   دستکماین شرایط  و) 15( رفتبه کلی از بین در سیستان آن دریاچه هامون نتیجه  دردر جنوب غرب آسیا شد که  2001تابستان 
رودخانه هیرمند بـه  با وقوع یک بارندگی غیر معمول  2005در سال  .هاي روان را باعث گردید که حرکت شن ادامه داشت 2004سال 

 1377کـه از سـال   اخیـر سیسـتان    وقوع خشکسالی ).12( آب بیشتري گرفت نیز ها سطح هامونکه  وضعیت سیالب درآمد به طوري
گردیده حرکت دوباره زارماسه ي این ها رختچهد از درختان و % 40بیش از  خشک شدن موجبشروع گردیده و کم و بیش ادامه دارد، 

افغانسـتان،   رودخانه هیرمند درکشور یزضه آبرهاي موثر درحو وقوع بارندگی بادر راستاي مدیریت این منطقه . باعث شده است را ماسه
 

1  - Threshold                                                                  2- State  
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در پخـش سـیالب    ،لیتـر در ثانیـه   20بـا ظرفیـت تخلیـه     دیزلی هاي موتور با تلمبه آب انتقالهاي  ایستگاهاستقرار  وجاري شدن آب 
با  سال 4در مدت  )دور از اسفند ماه تا اردیبهشت سال بعد از آن2( به طور متناوب سه ماه هر سالو هکتار   3000اي به وسعت  عرصه

دسـی   0.75شـوري   ، 39/8سیالب  پی اچ میانگین. )1شکل( گرفت صورت )1385پایه  سال(هزار ریال در هکتار  500هزینه میانگین 
روش آماري به کار رفته در این مقاله طـرح   .میلی گرم در لیتر متغیر بوده است 3048تا  1637و کل مواد جامد آن بین  مترزیمنس بر

سـال   3پـس از  و  عرصه پس از دو سال آبیاري، )بدون آبیاري(عرصه شاهد شامل (که در قالب سه تیمار  باشد بلوك کامل تصادفی می
متري انـدازه گیـري شـده     100 متر مربعی مستقر بر ترانسکت 8هاي  د پوشش با استفاده از پالتنجام شده و درصاتکرار  7و ) آبیاري

  .روش وزنی مورد سنجش قرار گرفتترازو و آون به همچنین رطوبت خاك با استفاده از  .است

  
  .ی دهدمرا نشان  با استفاده از تلمبه هاي موتور دیزلیسیالب  انتقالروش :  1شکل 

  
   نتایج

ادي از رطوبـت در  یها و امکان ذخیره شدن حجم ز هاي ماسه اي با توجه به بافت درشت این خاكسیالب در خاك تخلیه
زیادي نیز بر تغییر وضعیت عرصه داشـته   تاثیرهاي ،قابل محسوس شادابی گیاهان و درختچه هاي اندك موجود اثر هايآن عالوه بر 

از  بـه ترتیـب   اي اي و درختچـه  هـاي بوتـه   گونهتاج و پوشش نتایج حاصل از پایش عرصه نشان از روند رو به تزاید  به طوري کهاست 
وارد شـده بـه    در اثـر افـزایش رطوبـت   سال پس از اجرا  سه 29/24و  68/8سال پس از اجرا و  دو 2/5و  4/11کمتر از یک درصد به 

دور آبیاري رطوبـت عمقـی خـاك بـه بـیش از       6ه نیز نشان داد که در منطقه با نیمرخ هاي خاك مشاهده شد )1جدول ( دارد خاك
نتایج بررسی کمـی پوشـش هـر یـک از شـرایط       .متر نفوذ کرده در حالی که در سایر تیمارها به ندرت به چنین عمقی رسیده است 2

  .نمایش داده شده است 1گانه منطقه در جدول  سه
فصـلی   هـاي  ویژگـی گونه هاي موجود در عرصه قبل از پخش آب از نوع گندمیان فصلی بوده و عالوه بر  1بر اساس جدول 

هاي بوته اي  در مرحله پس از پخش آب حضور گونه. بارندگی اندك و اتفاقی منطقه قرار داشته اند هاي تاثیر نوسان زیربودن به شدت 
رحله با وجود گونه هاي بوته اي پایا، داراي ثبات نسبی بیشتري بوده و تاثیر پذیري آن از بارندگی این م. اولین تغییر را نشان می دهد

  .در عرصه به صورت ثابت می ماند زیتوده دستکمدر مرحله تولید و زادآوري است و 
ي درختچـه اي و  بـذر عرصـه فـراهم شـده و گونـه هـا       ذخیره گـاه  فرصت شکوفایی ریزاقلیم با ادامه روند آبگیري و ایجاد 

توسعه  توانرویشی و قابلیت جذب آب در سیستم ریشه اي از ثبات و  شکلنوع  به دلیلهاي مقاوم تر نیز وارد عرصه شده اند که  بوته
همچنین گونه تاغ با قابلیت ریشه دوانی عمودي در منطقه مستقر شده که می توان گفـت انحـراف از میـانگین    . بیشتري برخوردارند

این نتایج نشان .  بیشتر و پایاتري خواهد داشت زیتودهآینده خواهد داشت و عرصه  هاي سالبارندگی تاثیر به نسبت کمتري بر آن در 
سبب توسـعه کمـی   از گونه هاي علفی به بوته اي و درختچه اي ترکیب گیاهی رسته بندي و  تغییرهايعالوه بر  د وجود آبنمی ده

  .صعودي میزان تاج پوشش اتفاق افتاده است شیبپوشش گردیده به نحوي که با ادامه روند پخش آب 
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  بحث 
. دارد آبمیزان بارندگی یا سایر منابع تامین  در دسترس بوده و رابطه مستقیمی باآب خاك پوشش گیاهی تابعی از میزان 

  براي   منابع  و  فیزیکیهر وضعیت در شرایطی ویژه شکل می گیرد شرایطی که در آن تمام نیازهاي یک گونه از نظر  ی،طبیعبه طور 
  .در منطقه مورد مطالعه مختلف تیمارهايمقایسه   - 1جدول 

    تیمار    عامل مورد بررسی
  سال پس از اجرا 3  از اجراسال پس  2  شاهد  

  8  4  0  تکرار آبگیري
  85اسفندماه   -  زمان پخش آب

  86اردیبهشت
  86اسفندماه 
  87اردیبهشت 

  85اسفندماه 
  86اردیبهشت
  86اسفندماه 
  87اردیبهشت 
  87اسفندماه 
  88اردیبهشت

مرتع میانگین با   )مرتع فقیر( شنزار تثبیت شده  شنزار متحرك  وضعیت
  درختچه

 Stipagrosis plumosa  غالب گیاهیترکیب 
Stipagrosis pennata   

Salsola. sp. 
Anabasis. sp. 

Halloxylon 
persicum 
Alhagi 
camelorum  

  73/1  7/0  /. 63           هاي علفی درصد تاج پوشش گونه
  68/8  4/11  09/0  ها اي درصد تاج پوشش بوته

  29/24  2/5  18/0         ها اي درصد تاج پوشش درختچه
  7/34  3/17  9/0  درصدتاج پوشش

  
خاك آب  تامیننتایج نشان داد روند . )10(بقاء در وضعیت مطلوب قرار دارد و در واقع آشیان بوم شناسی یک گونه به حساب می آید 

در کنار تغییرهاي ترکیب، میزان . در عرصه سبب واکنش فوري ذخیره گاه  بذر شده و تغییرهاي ترکیب گیاهی صورت پذیرفته است
حالت با یکدیگر نشان می دهد هر وضعیت، بنـا بـه ارتبـاط    سه  مقایسه هر یک از. مواجه شده است افزایشیتاج و پوشش نیز با روند 

سـادگی  . در این سطح کارکرد متناسب با ساختار، قابل مشاهده خواهد بود. ، سطحی از پویایی را داردخود بوم شناختیاجزا و روابط 
تواند پویـایی کامـل را    ، میشناسانه بوماما پیچیدگی نسبی و تعدد روابط  ،تواند پویایی ضعیف را درپی داشته باشد ساختار و روابط می

. آوردتوان به عنوان پویایی درون یـک وضـع بـه حسـاب      گردد می درونی می نتقال هاياکه باعث  را ها درون وضع تغییرهاي. رقم زند
البتـه   ).13( درون یک وضع توان زیادي براي تغییر در ترکیب و ساختار گیاهی وجود دارد که انعکاسی از پویایی جامعه گیاهی است

هم اتفـاق   بوم زیستمی تواند در داخل خود  تغییرهافیزیکی است بلکه این  هاي به اتفاق محدود و متکی تغییرهانباید تصور شود که 
قابل مقدار الزم مواد مغذي  دستکم، خاك در هر یک از این وضعیت ها بر اساس رژیم رطوبتی ویژه جوامع گیاهی شکل گرفته. بیفتد

  . )4( را شکل داده اند یختبوم شناقابل تحمل و شدت نور مورد نیاز مستقر شده و آشیان  دمايجذب از خاك، 
، رنـگ سـبز کـم    1سه وضعیت مشاهده شده در عرصه را در اثر پخش آب نشان می دهدکه رنگ زرد نماینده وضع   2شکل 

در ایـن تصـاویر   . آمده اسـت  3مشخصات هر وضعیت نیز در جدول . می باشند 3و رنگ سبز تیره نماینده وضع  2رنگ نماینده وضع 
یی ممکـن اسـت در   جابه جاکند این  جابه جارا به سمت وضعیت هاي دیگر  زیست بوممی تواند )  آب(ندگی فرض شده که اهرم بار

و مواد از  کارمایهآب،  جریان هاي. باشد زیست بومفرایندهایی صورت گیرد که در جهت غناي  به صورتداخل یک آشیان اکولوژیک 
 جریان هـاي گیاهی و همچنین  ، مانند خاك، پوششزیست بومروابطی که بین اجزاي . هستند بوم شناسی جریان هايمهمترین این 

  ).11(باشد می زیست بوموجود دارد، عملکرد  بوم شناسیاولیه 
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از جوامع با ساختار و  )الف(. باشند جوامع گیاهی به تصویر کشیده شده است که داراي عملکرد و ساختار متفاوت می سه وضعیت تصویري الگويدر این  : 2شکل 

انتقال وضعیت به وضعیت قهقرا در موقع نبود آب و ). ج(تاثیر عامل آب در انتقال وضعیت ها به سمت بهبود پوشش ). ب). (قرار دارند پیچیدهعملکرد ساده به 
  . حضور آب با وجودتاثیر عامل مدیریت بر عدم تغییر وضعیت  ).د(

  
اما در وضعیت دوم  ،نا پایدار را نشان می دهد زیست بومدرحالت نخست مورفولوژي شنزار و گونه هاي پراکنده روي آن   

این وضعیت با ساختار خاص خود کارایی رطوبت . می باشدشرایط در قالب بوته زار قابل توصیف است هر چند که پوشش عرصه فقیر 
ی شرایطی فراهم چوبهاي  ذاتی  بوته اي ها به گونه اي است که با توسعه اندام گی هايویژ زیرارا نسبت به قبل باالتر می برد 

از . در اثر تحرك ماسه کمتر باشد آن هانمایند که جوانه هاي رویشی در سطحی باالتر از خاك قرار گرفته و خطر مدفون شدن  می
مرحله . تاثیر قرار می دهند زیرزادآوري داشته و عرصه را  قابلیت تولید و خاك رطوبت کمینهسویی چنین گونه هایی براي دریافت 

سوم با ساختار کامال متفاوت تبدیل به درختچه زار شده که حجم توده چوبی در واحد سطح به مراتب توسعه یافته و عالوه بر این که 
شده و با کاهش سرعت باد در سطح گونه مستقر شده داراي مقاومت به خشکی به مراتب باالتري است سبب وقوع یک بازخورد مثبت 

از سوي دیگر سایه انداز . ها نیز به تثبیت خاك کمک می کند سیستم ریشه اي این گونه. زمین ثبات نسبی خاك را ایجاد نموده است
حجم  تولید. هاي پاي درختی شده و توسعه فعالیت میکرو ارگانیسم ها را در پی خواهد داشتریز اقلیم این گونه ها سبب ایجاد 

به عرصه سبب توسعه ملموس الشبرگ گردیده که خود عاملی جهت غناي خاك و  آن هاعظیمی از برگ در این گونه ها و ریزش 
 جریان هايمشخص بوده و در عوض عملکرد این  بوم شناسی جریان هايگیاهی مشخص داراي  یک نوع جامعه. پایداري آن است

و مواد از مهمترین این  کارمایهآب،  جریان هاي. شود آمدن یک نوع جامعه گیاهی معین یا وضعیت می به وجودباعث  شناسی بوم
بوم اولیه  جریان هايگیاهی و همچنین  ، مانند خاك، پوششزیست بومروابطی که بین اجزاي . هستند بوم شناسی جریان هاي

هاي زنده محیط زیست نیز نیروهاي اساسی  عاملن داده است که شاها ن بررسی ).11( باشد می زیست بوموجود دارد، عملکرد  شناسی
همچنین نشان داده که فرایندهاي میکروبی، تنوع جوامع و ترکیب  ها بررسی). 9( محرك فعالیت، ساختار و تنوع جوامع می باشند
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نیز به عنوان  خاکیعوامل  بنابراینباشند  می) 7(و شرایط خاك ) 15( ها از جمله گونه هاي گیاهیعامل تاثیر بسیاري  زیر ها آن
  .شرایط تعیین کننده تغییر وضعیت به حساب آمده است

مرز قائل شد از طرفـی گـذر از هـر     آن هاتبیین نمود و بین  ي می توان وقوع سه وضعیت را به طور کاملدر یک جمع بند
ار تسـاخ  مسلم است کـه . می باشد آن هاشرایط رخ داده که رطوبت مهمترین  کمینه فراهم آمدن یک از وضعیت ها به وضع جدید با

ارائه شده کمـک  هاي مختلف الگوبراي تبیین این فرایند می توان از . خواهد بود آن هامتفاوت سه وضعیت سبب کارکردهاي متفاوت 
  .حال و انتقال است يالگو ،دارداي ارائه شده که قرابت زیادي با نتایج حاصل از این مطالعه هالگوگرفت یکی از 

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

 .بین وضعیت هاي انجام شده و ممکن حال و انتقال الگوينمایش :  3شکل 

  
  Westoby et al. )16 ( حال و گذار و واژه شناسی مرتبط با آن پرداخته و اقدام به ارائه  يالگوبراي اولین بار به استفاده از

پوشش گیاهی به جاي روند پیوسته و خطی توالی  ییپویا نظریهدر این . سازي با اهداف مدیریتی نمودندالگوغیر تعادلی جهت  نظریه
را به عنوان جایگزین، جامعه گیاهی  وضعیتنویسندگان .  کند، روندي غیر خطی را دنبال میاوجکمی  يالگوپوشش گیاهی در 

ها وضعیت نیز به عنوان مسیرهایی بین  1گذار. پایداري که به سادگی در یک چارچوب توالی خطی قابل برگشت نیست تعریف کردند
دد شامل حوادث طبیعی متع هاي ها اغلب با مداخله وضعیتانتقال بین . با مشخصه انتقالی بودن ناپایدار یا پایدار تفسیر می شود

ممکن است در  هاانتقال. تحریک می شود...) سوزي و آتش چرا، کشت،(مدیریتی  هاي یا اقدام) هاي اقلیمی یا آتش سوزي مثل اتفاق(
تدریجی در  تغییرهاي به صورتآتش سوزي یا سیل یا به آرامی در طول یک دوره وسیع زمانی  مانندطبیعی  هاي اتفاق مجموعهیک 

  . )13( روي دهد هاي تکراري مثل آتش سوزي مکرر تنشالگوي آب و هوایی یا 
باعث انتقال درجهت مطلوب شده و وضعیت نامطلوب را به کارا  خاك که مدیریت صحیح آب گفتطور خالصه می توان ه ب  

یا اگر مدیریت مناسبی  .وجود دارد هم امکان بازگشت مجدد ،اما چون احتمال خشک شدن مجدد آب وجود دارد ،تبدیل کرده است
 ،گردد رصه به حالت اول بر میعدم زاد اوري گونه ها عدم امکان تولید بذر و خشکیدگی گیاهچه ها ع به دلیلبر عرصه اعمال نشود 

تفاوت  2جدول  .)3شکل( اما در صورت تداوم پخش آب و تجمع آن در ماسه زارها این منطقه می تواند به یک پده زار تبدیل گردد
  . وضعیت هاي مختلف و پیش بینی احتمالی را نشان می دهد

شرایط ثابت بوده و میزان رطوبت، تنوع زیستی، تاج پوشش،  1مالحظه می گردد، در وضعیت  2همانگونه که در جدول   
که غلبه پوشش با بوته اي هاست میزان رطوبت در حد وسط ولی  2در وضعیت . تولیدف چرخه مواد و میزان مواد آلی کمینه است

رو به افزایش وتنوع زیستی، تاج پوشش، تولید، چرخه مواد و میزان مواد آلی و روند آن افزایشی است در این شرایط روند پوشش 
 

1- Transition 

   شنزاروضعیت 

 با پوشش گندمیان

وضعیت مرتع فقیر 
با بوته هاي 

 خوراك خوش غیر

وضعیت بیشه زار و 
 درختچه زار

وضعیت احتمالی 
 درختزار و پده زار
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ها ظاهر گردیده و میزان رطوبت  گونه هاي درختچه اي در کنار برخی بوته اي 3در وضعیت . کارایی کارمایه در حد میانگین است
ولید باال رفته و چرخه مواد و میزان مواد آلی و افزایش نی یابد اما روند پوشش به وضعیت ثابت یا حتی کاهشی می رسد میزان ت

در صورت تدوام افزایش رطوبت عرصه همانطور که در حاشیه نهرهاي منطقه دیده می شود، . کارایی کارمایه بیشینه خواهد بود
شش بیشینه دیده می شود که در آن با وجود تاج پو) پده( وضعیت به صورت جنگل بیابانی با امکان وجود گونه هاي آب دوست
هایی  شد این شرایط در اثر اتفاق گفتهالبته همانگونه که قبال . تولید، چرخه مواد، میزان مواد آلی و کارآیی کارمایه کمینه خواهد بود

  .برگردد 1مانند آتش سوزي می تواند به سرعت به وضعیت 
  

  .مقایسه وضعیت هاي سه گانه و پیش بینی تداوم رطوبت در محیط  - 2جدول 

  ه هامقایس
پیش بینی وضعیت در صورت   3 وضعیت  2 وضعیت  1 وضعیت

  تداوم رطوبت

  مورفولوژي
شنزار با تپه هاي ماسه اي 

  متحرك
  شنزار تثبیت شده

  مرتع فقیر
جنگل و بیشه زار  با خاك 

  اي ماسه
  جنگل بیابانی

هاي تاغ و گز و  متشکل از گونه
  ها اي اشکوب بوته زیر

 Stipagrosis plumosa  گونه غالب
Stipagrosis pennata  

Salsola sp. 
Anabasis sp. 

Halloxylon persicum 
Alhagi camelorum  

Tamarix sp. 
Halloxylon persicum 
Popolus 
euphratica 

  زیاد  زیاد  میانگین کم  رطوبت
روند رطوبت در زمان 

  افزایش  کاهش  افزایش  ثابت  انتقال

  کاهش  کاهش  افزایش  ثابت  روند پوشش
  میانگین  زیاد  میانگین  کم  تنوع زیستی
  زیاد  زیاد  میانگین  کم  تاج پوشش

  وبوته اي ها   گندمیان  شکل رویشی
  درختچه اي ها

  ها درختچه اي
  درختانو 

  ها اي درختچه ،درختان
  بوته اي هاو 

  کم  زیاد  میانگین  کم  تولید
  کم  زیاد  میانگین  کم  چرخه مواد

  کم  زیاد  میانگین  کم  مواد آلی
  کم  زیاد  میانگین  کم  کارمایهکارایی 
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Ecological Abilities of Desert Sandy Soils as an Opportunity for Use of 

Waters in Water Spreading System 

 
Gh. Heshmati and H. Sargazi1,2 

  

Variations that occur in vegetation cover and ecosystem function can be discussed in terms 

of equilibrium and non-equilibrium theories. In this research, the variation trend of a desert 

ecosystem, affected by hydrologic regime, was investigated. For this purpose, we recorded floristic 

data and quantity characteristics of vegetation cover before management initiatives and monitored 

their trend along a year to identify the pattern of variations. Results indicated after 6 times water 

spreading and vertical water’s infiltration over 2 meters, plant composition change from perennial 

grasses to shrubs and finally to semi trees as a result of soil water storage development in the 

ecosystem. Also their vegetative cover has increased from below 1% in the primary condition of 

the ecosystem to 34.7% after 3 years of project implementation. The comparison of variations with 

existed ecological models indicated that variations can be explained based on State and Transition 

model because of three distinct states that were observed in the site. These states that were derived 

from the management of transition have led to stability of the area and improvement in 

environmental conditions.  

Key  Words: Water spreading, State and Transition, Sistan, Niatak. 
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