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Marni Formations have little vegetation in most arid and semi-arid regions due to 

special physical and chemical properties. The establishment of coverage on them 

faced several limitations. To properly understand the state of ecosystems in arid 

and semi-arid regions, it is necessary to understand the dynamic relationship 

between vegetation and soil. The aim of this study is to identify the established 

plant species and to investigate the interactive effects of physical-chemical 

characteristics of erosion-sensitive marl and rangeland vegetation in marl 

formations in three regions (Taroud Roads, Bakran and Riabad) of Shahroud city; 

so that after delimiting the marl lands on topographic maps and using geological 

maps, soil sampling was performed to determine the characteristics and to 

measure the vegetation canopy. Moderate erodibility in Marni formations in three 

areas, Taroud Roads, Bakran and Riabad, was done using BLM model. The 

results show that in general, the erosion status by BLM method in Bakran region 

with the highest percentage of vegetation is in the lower class and in the area of 

Taroud Roads and Riabad is in the middle class. The results of correlation 

between physicochemical indices of soil and vegetation showed that the canopy 

factor was related to soil factors including gypsum percentage (CaSo4) and clay 

percentage at 99% and 95% confidence levels, respectively affecting each other. 

Clay in marl soil of Shahroud city is one of the most important factors that play 

an important role in the establishment of vegetation. The important point is that in 

all three regions, there is an abundance and predominant species of Artemisia 

plain and, without a doubt, this rangeland species can be considered as the most 

compatible plant species in the areas covered by marl formations. 
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و  شیمارن حساس به فرسا ییایمیش - یکیزیف اتیاثرات متقابل خصوصپایداری و  یبررس

 : شهرستان شاهرود(ی)مطالعه مورد خشک یمهندر مناطق خشک و  یمرتع اهانیپوشش گ

1وسفی مبرهنيابراهیم 
 2پیروانحمیدرضا  |

طبیعی استان سمنان، سازمان تحقیقات، آمووز  و تورویک کشواورزی،     بخش تحقیقات آبخیزداری، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع . نویسنده مسئول،1
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 چکیده اطالعات مقاله

خشک به دلیل خصوصیات خاص فیزیکوی و یویمیایی، پویوش     سازندهای مارنی در اغلب مناطق خشک و نیمه مقاله پژوهشینوع مقاله: 

رو اسوت. ههوت درک صوحی      های متعددی روبه  ها با محدودیت گیاهی اندکی دارند و استقرار پویش بر روی آن

ن پویوش گیواهی و خواک  ز     خشک، یناخت رابطوه پویوای بوی    های مناطق خشک و نیمه وضعیت اکوسیستم

 - یکو یزیف اتیاثورات متقابول خصوصو    یبررسیافته و استقرارهای گیاهی  یناسایی گونه باهدف. این تحقیق است

)هاده طورود، بکوران    منطقهسه  یمارن یسازندهادر  یمرتع اهانیو پویش گ شیمارن حساس به فرسا ییایمیی

هوای توپووگرافی و    که پس از تحدید اراضی مارنی بر روی نقشه یطور بهگرفت.  آباد( یهرستان یاهرود انجا  و ری

گیوری تواپ پویوش     برداری از خاک برای تعیوین خصوصویات و انودازه    یناسی، نمونه های زمین با استفاده از نقشه

بوا  آبواد   هاده طرود، بکوران و ری منطقه  سه یمارن یدر سازندهاپذیری متوسط  گیاهی انجا  ید. میزان فرسایش

ی وضوعیت فرسوایش بوه رو     طوورکل  بهدهد  می آمده نشان دست به کینتاصورت گرفت.  BLM مدل ازاده استف

BLM  آبواد در   و در منطقوه هواده طورود و ری    کوم  طبقوه در منطقه بکران با با ترین درصد پویش گیاهی در

 داداهی نشوان  یو و پویش گخاک  فیزیکوییمیایی یها یاخصهمبستگی بین ک یاتنگیرد.  میقرار طبقه متوسط 

اطمینوان   در سوط  و درصد رس به ترتیب ( CaSo4یامل درصد گچ ) یخاک عواملبا  یاهیعامل تاپ پویش گ

 موارنی  خواک  در و رس موهوود  در ضومن گوچ   یوند یمتأثر م گریارتباط دایته و از همددرصد  ۹۹درصد و  ۹۹

 .کننود  یمو  ایفوا  ییبسوزا  نقوش  گیواهی  پویش استقرار میزان در که است عواملی ترین مهم یهرستان یاهرود از

گونوه مرتعوی را    ینانکته مهم آن است که در هر سه منطقه، گونه فراوان و غالب درمنه دیتی بوده و بدون تردید 

 توان سازگارترین گونه گیاهی در نواحی تحت پویش سازندهای مارنی در نظر گرفت. می

 تاريخچة مقاله:

 11/11/1011 :افتيدر خيتار

 11/12/1011بازنگری: تاريخ 

 12/12/1011: رشيپذ خيتار

 11/11/1011دسترسی آنالين: 

 :ها کلیدواژه

 تیپ گیاهی غالب، 

 ، BLMرو  

 سازندهای مارنی، 

 پذیری،  فرسایش

 مارن گچی.

و  شیمارن حسواس بوه فرسوا    ییایمیی - یکیزیف اتیاثرات متقابل خصوصپایداری و  یبررس(. 1011)حمیدرضا ، پیروان، ابراهیم؛ وسفی مبرهنی: استناد

. 10-۹1(، 1) 12، هغرافیوا و پایوداری محویط   . : یهرسوتان یواهرود(  ی)مطالعوه موورد   خشوک  یموه در مناطق خشک و ن یمرتع اهانیپویش گ
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 مقدمه
دار کوه   بوده کوه اهوزاا اصولی آن کربنوات کلسویم یوا آهوک رس        یزها و رسوبات حاصلخ واژه مارن، بیانگر نوع خاصی از سنگ

 یسوازندها  نیتور  هوا حساواس   ل از آنحاصو  یهوا  هوا و نهشوته   موارن  .اسوت  متشکل از مقادیر متغیر رس، کلسیت و آراگونیت

کشوور را   ریپذ شیفرسا یها از عرصه یعیبخش وسو ( 11۹۹)حشمتی و همکاران،  هستند بیو تخر شیبه فرسا ییناس نیزم

از  یریو تبخ یهوا  نهشوته  ، توف وگلسنگ )مادستون(مارن،  یتولوژیبا ل یسازندها. (11۹1ن، ا)پیروان و همکار اند ل دادهیتشک

 یانودک  یرینامناسوب بووده و از نفوذپوذ    ییایمیکوییزیفی ها یژگیاز نظر و معمو ً ها آنحاصل از  ستند که خاکه ییسازندها

 یادیو ز یها تیبا محدود معمو ًها  خاک گونه ینادر  یاهی، استقرار پویش گ؛ لذا(11۹۹و همکاران،  کالت یانباقر) برخوردارند

 ن،یو افوزون بور ا   .(11۱۱، کوالت  یوان باقر) دارنود  یریفق اریبس یاهیگ پویش ایبوده و  یاهیفاقد پویش گ غالباً و مواهه است

   (.11۹1)واعظی و همکاران،  ها یدیدتر است نوع تبخیری آنه در کدارند  ینقش اصل ییزا ابانیب دةیدر پد یمارن یسازندها

ار ی، بسو یموارن  یهوا  در تپوه  یوژه و هب یاهیو نبود پویش گ یریز بودن نفوذپذیل ناچیها به دل در مارن یشیفرسا یندهایفرا

 تورین  مهماز  یکی و ساز بوده همواره مشکل زیآبخی ها در حوزه یمارن یسازندها. (11۹۹و همکاران،  کالت یانباقر) فعال است

، باقریوان کوالت و همکواران،    11۱2و همکاران،  یآباد یکل، Mathys et al., 2003) ندیآ یم حساب بهرسوب  دکنندهیتول منابع

، یا ش هوزار دره یفرسوا  یژهو بهش یایکال مختلف فرسااز . (1011عسگری و همکاران،  و 11۹۹پور و همکاران،  سلیمان، 11۹۹

   (.11۱0، اسدیپیروان و  ،Roswell, 2002) است یمارن یها ات بارز در عرصهیاز خصوص یکی

ال فرسایش، طبقات و بعضی خوواص یویمیایی   ها، نشان داده است که ارتباطی مابین ایک مطالعه ایکال فرسایش در مارن 

اسوت   مشواهده  قابول هایی  و بیشترین تراکم خندق در مارن هزار درهای، خندقی، و  فرسایش ورقه که یطور بهخاک وهود دارد، 

 یو گچو  ینمکو  ،یهوا در انوواع مختلوف آهکو     ارنم(. 1011)امامی و پیروان،  ها با  باید که نسبت هذب سدیم و محلولیت آن

مثوال در   یدهنود. بورا   یمتفاوت از خود نشان مو  یاهیمختلف، نوع و درصد پویش گ یمیاقل طیتحت یرا جهیتند و در نتهس

 یطو یمح یهوا  یژگیو ییدارد که در صورت یناسا شیرو یگون خاص به نا  گون گچ ینوع ،یگچ یها ، در مارنیمال سرخه

 کاست. شیمشابه استقرار داد و از فرسا یمارن یها نهپه ریرا در سا گونه ینامناسب،  طیتوان در یرا یمنطقه، م

هوای صوحرایی بوه انجوا       گیوری  هایی مبتنی بر انودازه  زایی سازندهای مارنی، پژوهش ان فرسایش و رسوبزدر خصوص می 

 (،211۹(، رسوتمی و همکواران )  2111(، رضوایی ) 211۹) رزاقوی سکوتی و  ،تتوان به تحقیقا از آن همله می رسیده است که

 Jantzi et al., 2017; Moosdorf (11۹۹حشومتی و همکواران )  و  (11۹1( هعفرزاده و همکاران )11۹۹) و پیروزی ددیم

et al., 2018; Gourfi et al., 2018; Bamiki et al., 2020; Shaban et al., 2013; Ray & Buryilo, 2014   ایواره

تووان بوه تحقیقواتی محودودی از هملوه       زایی می ها بر رسوب مارن های فیزیکی و ییمیایی ویژگی یرتأثهمچنین پیرامون  کرد.

و اموامی و پیوروان    (11۹1)(، بشیری و کاوسی داودی 11۱0) ، عباسی(Rienks et al., 2000) (،11۱۱محله ) قدیمی عروس

گچ و درصود یون    ها، اسیدیته، درصد های فیزیکوییمیایی مارن مشخص گردید از بین ویژگی که یطور به ایاره نمود. (1011)

   (.11۹1)سلماسی و پیروان،  ها، اختالف معناداری در بین انواع مختلف فرسایش دارد نمونه

 یعامول بورا   نیبهتور  عنووان  بهبر آن  مؤثر یطیو عوامل مح یاهیگ پویش یعنیها  ن عرصهیاهزا ا ترین مهمق ین تحقیدر ا 

 یود.   یمطالعه مو توسعه پایدار  یمارن یها عرصه اایحفاظت و اح

 یوود؛  های مارنی پرداخته یده است ایاره موی  که به استقرار پویش و رابطه آن با عرصه ییها پژوهش بهبرخی به در ادامه  

بیشوترین   Chenopodium albumو  Suaeda fruticoseهای  دهد گونه (، نشان می11۱۱های تمرتا  و همکاران ) بررسی

و گوچ   لتیسو  زانیم و یکیالکتر تی، با هدابرآن عالوه Aellenia glauca یها نهگو دایته، سدیم هذب را با نسبت یهمبستگ

و بافوت   یقم نشان داد که یور یها مارن یرو( بر 11۹1)ذبیحی و  طاطیان یبررس نتایک. اند برقرار کرده ییبا  یهمبستگ زین

 plumosa Stipagrostisگونوه   دو طفق و یده محسوب مناطق نیا یاهیگ یها گونهرید  محدودکننده یاصل عوامل خاک از

هی و همکواران  ل. تحقیقوات یوکرال  دهنود  یمو  نشان مثبت واکنش خاک یور بودن و یین با ترتیب به Tamarix aphyllaو 

 یتواه  عوامل مؤثر بر پویش ترین مهمو  یبرگ،  تهیدیاس ، بافت، ازت، فسفر،یعوامل خاک انیدهد که از م یم نشان( 11۹1)
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 هسوتند.  یاهیو گ یهوا  گونوه  عوامل مؤثر بر تراکم ترین مهم زین یکیالکتر تیهدا و تهیدی، فسفر، اسیماده آل ایه یژگیوبوده و 

دار وهوود   یمعن یهمبستگ ،یطیو عوامل مح یاهیپویش گ نیآن است که ب از یحاک( 11۹۹های هوادی و همکاران ) بررسی

یون، گوچ،    لت،یرس، سو  ،یزهر سنگ ،موردمطالعهمنطقه  یشیرو یها هنس کیمؤثر در تفک یخاکی ها یژگیو ترین مهمدارد. 

 یازهوا ین ش،یو رو منطقوه  به باتوهه یاهیبوده و هرگونه گ ایدر سط  و ارتفاع از میپتاس ،یکیالکتر تیخاک، هدا تهیدیاس آهک،

 یاهیو گ درپویش( 11۹1امامی و همکاران )های  بررسی. خاک رابطه دارد یها یژگیو از یبا بعض ،یو دامنه بردبار ییناخت بو 

 می(، کربنوات کلسو  pH) تهیدیاسو  زانیو دو پهنوه از نظور م   نییهرستان بروهن نشان داد که رسوبات ا یمارن یمستقر بر اراض

(TNVسد ،)می (Na( و کلر )Clو برخ )یدار یاختالفوات معنو   یدارا لتیاز همله ذرات ین، ماسوه و سو   یکیزیف یها عامل ی 

و بودون   است( Asگونه فراوان و غالب گون )گیاهی یناسایی و تفکیک یده،  پیهر چهار ت . نکته مهم آن است که درهستند

سوکوتی و  در نظور گرفوت.    یمارن یسازندها ویشتحت پ یدر نواح یاهیگونه گ نیرا سازگارتر یمرتع گونه یناتوان  یم دیترد

ی یهرسوتان خوو   زیو حوضوه آبخ  در یموارن  یسوازندها  یمسوتقر بور رو   یمرتعو  یهوا  نقش گونه یررسبه ب( 11۹۱همکاران )

یووری وزن ظواهری    اضوافه  بوه بین تاپ پویش گیاهی و عوامل خاکی درصود سویلت و رس    دادنشان  یبررس یکنتاپرداختند. 

نشوان داد کوه در    بازرهوان تفور    یمنواطق موارن  در ( 11۹1آقارضی و همکاران )نتایک بررسی  هم قرار دارد. یرتأث تحتخاک 

کواری انجوا  داد و تولیود روانواب، رسووب و فرسوایش را        توان بوته می یراحت بهای مارن کرتاسه و ایوسن عملیات آبخیزداری بر

 کاهش داد.

مسوتقر بور    یهوا  گونوه  یییناسوا همچنین مناطق  نیموهود در ا یاهیو تنوع گ یاهیگ ق پویشیعد  وهود مطالعات دق 

ن یو ن ایحاضر است. همچنو  عهمطال یلزو  اهرا یل اصلیاز د  شیفرساکنترل توسعه پایدار و بر عملکرد  دیها با تاک انواع مارن

 زیو متناسوب بوا منطقوه اسوتفاده یوود و ن      ییایو اح یهوا  رو  یمعرفو  یبورا  آمده دست بهیود که از اطالعات  یسر میامکان م

ه در مورور منوابع   کو  همان گونوه  یود. یمعرف یاهیگ پویش اایک احیولوژیب یها در پروژه یبوم یاهیگ یها ن گونهیتر مناسب

هوای   عرصوه  کوه  اسوت  آن از یحواک  یپژوهشو  سوابق یید مقا ت تحقیقی در مورد سازندهای مارنی زیاد است و بررس ایاره

ها تحقیقوات   ولی در مورد یناخت پویش گیاهی آن ندیآ یحساب م د رسوبات بهیاد و منشأ تولیز یریپذ شیفرسادارای  مارنی،

 منطقوه  یموارن  یسوازندها  .ردیو صوورت گ  نهیزم نیدر ا یتر قیدق های یبررساست،  یضرور ن،یبنابرا زیادی انجا  نشده است

هوا   امالح گچ و نموک در آن  زانیم با  بودن لیبه دل گر،ید یحساس بوده و از سو شیفرسا دهینسبت به پد ،سو یکاز  یاهرود

کنتورل  توسوعه پایودار و   در  یاهیو پویوش گ  قوش ن بوه  باتوهوه . یوند یممنطقه  دست نییامالح به پا انتقال و شیفرسا موهب

 نیا یرو بر غالب یاهیگ یها هنس ییو یناسا یمارن یها خاک مهم یها یژگیو یبررس باهدفحاضر  پژوهش خاک، شیفرسا

بوه انجوا     یواهرود  یهرسوتان در ی مارن یها پهنه یاهیو پویش گ فیزیکوییمیایی یها یژگیاثرات متقابل و همچنین ها خاک

 .است دهیرس

 ها   مواد و روش

 مطالعه مورد معرّفی منطقه
 ییوهووا  آبگرفتوه کوه    یدر هنوب و مرطوب و پرباران در یمال ها ،یریخشک و کو یوهوا آبدو نوع  حدفاصلیاهرود، در 

در  سوتان یهر نیو ا .داده اسوت قورار   رانیو ا ییوهرها  نیهوواتر  و آب خو  فیکرده و آن را در رد یهر فراهم نیا یمطبوع برا

 ۹۱و  عرضوی درهوه   11و  قوه یدق 2۹ ییایو هغراف تیو کوه البرز با موقع ریته یهنوب یها و در دامنه ریدیت کو ییمال هیحای

. اسوتان سومنان واقوع یوده اسوت      یدر یومال خواور   ایو متور از سوط  در   11۱1معوادل   یبا ارتفاع طولیدرهه  ۹0و  قهیدق

سنگ و ییل و آهک سوازندهای دورود و روتوه اسوت کوه      ماسهها در منطقه مربوط به دوره پرمین یامل  ترین رخنمون قدیمی

اسوت و   یادیو گسوتر  ز  یکرتاسه با  در منطقه دارا های نهشتهاند.  تر قرار گرفته های قدیمی موازی روی نهشته یبیدگر یبا 

نوازک آهوک    ایهو  هی  یاست که گاه ای توده های ها یامل مارن نهشته نی. ارسد یمتر م 1111تا  ۱11ضخامت آن به حدود 

 رن( توا کوواتر  یدگرگوون  یها )سنگ نیپرکامبری استان در دامنه سن یسنگ ییناس نهیچ یواحدها. یود یدر آن مشاهده م زین

نقشوه  اسوت.   داده رخواحدها  نیاغلب در ا شیفرساانواع دوران سو  استان،  یسازندها یمارن یژگیو لیاند. به دل افتهی گستر 
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 1در یوکل  به ترتیوب   یهرستان یاهرود یمارن یمنطقه و محدوده سازندها ییایهغراف تیموقع یناسی استان سمنان و زمین

 است. یده داده یشنما 2و 

 ی مورد استفادهها داده

اسوتفاده از نقشوه    یده و سپس باو پژوهشی  یآمار و سوابق مطالعات اطالعات، یآور ابتدا اقدا  به همع ،پژوهش نیانجا  ا یبرا

ه نقشوه  یو بوه ته  اقودا   ،ی(موارن  یو واحودها  سازندها کنترل مرز یبرا) یا ماهواره ری، تصاو(1)یکل  1:111111 یناسی ینزم

هوای   های موهود و تعیین محودوده  تدقیق نقشه منظور بهیناسی صحرایی  مطالعات زمینسپس  .دیاستان گرد یمارن یواحدها

 .انجا  پذیرفت گستر  سازندهای مارنی در یهرستان یاهرود

 
 شناسی استان سمنان . نقشه زمین1ل کش

 
 شاهرود شهرستان یمارن یسازندهامنطقه و محدوده  یايیجغراف. موقعیت 2ل کش



 01 هان مرتعی...شیمیایی مارن حساس به فرسایش و پوشش گیا -بررسی پایداری و اثرات متقابل خصوصیات فیزیکی 
 

 روش مطالعه

BLMرو   ازدر این تحقیق 
ت ین مودل وضوع  یو ااسوتفاده گردیود.   ا ابداع یده اسوت  یکآمر یت اراضیریتوسط دفتر مدکه  1

)صودوق و  عرضوه کورده اسوت    سوطحی   عوامول  یازدهیو ک هودول امت یه در گان ش را برحسب همع نمرات عوامل هفتیفرسا

، یسوطح ش یفرسا عامل هفت یامل BLMیود. مدل  مشخص می شیفرسا یت کلیوضع 1و طبق هدول ( 11۹0همکاران، 

حاصول   یگذار رسوب، آثار یسطح یاریش یین، فرسایب در سط  زمین، آثار تخریسط  زم ی، پویش سنگی یبرگ سطح

 .(11۹1)نوهوان و همکاران،  است یشیفرسا یها پیه برگرفته از تک است یش خندقیفرسا توسعة ان ویهر از

 عامل هفت نمرات جمع برحسب شيفرسا تیوضع. 1جدول 

 گانه هفتجمع نمرات عوامل  وضعیت فرسايش

 1-21 هزیی

 21-01 کم

 01-11 متوسط

 11-۱1 زیاد

 ۱1-111 یادز یلیخ

از  کیو پویوش و مسواحت هور     بیو ترک به باتوههو  ییصحرا یدهایبازدبا  موردمطالعهنطقه در م یاهیگ پویش یییناسا

 پیو موهوود در ت  یاهیو تواپ پویوش گونوه گ    ینتر بزرگ به باتوهه) پالت و اندازه ی(با رو  آمار)تعداد پالت  ،یاهیگ های یپت

و  زهیخواک لخوت و سونگ و سونگر     همچنوین  یاهیو گ یهوا  از گونه کیهر  یتاه پویش یریگ و ههت اندازه نییتع ی(اهیگ

بوه طورق    یاهیو گ یهوا  گونوه  ازآنجاکوه  .گوردد  یمو مشاهده برآورد  قیاز طر پیدر هر ت سامانمند - یبه رو  تصادف یبرگ 

از  یسط  تاپ پویش و بعضو  گستر  قیاز طر یاهیگ یها از گونه یبعض یوند یم شیخاک و انواع فرسا تیمختلف باعث تثب

، یووند  یمو  شیخواک و فرسوا   تیباعث تثب قیطر دو از هر یاهیگ یها از گونه یو بعض شهیتوسعه ر قیاز طر یاهیگ یها گونه

در فصول   یدانیو مطالعوات م  یفلور منطقوه، طو   یبررسی برا .یدی بند یمتقس اساس ینبرا موردمطالعهمناطق  یاهیگ یها نهگو

بوا   زموان  هم. دیگرد یآور همع یا منطقه یاکسونومت مطالعات بر اساس رو  مرسو  یاهیگ یها نمونه (اسفند تا مرداد) شیرو

 یاهیو گ یهوا  از گونوه  کیو هور   یسوت یو یوکل ز  یبوو  یوناخت   تیوضع مربوط به های یاددایت ،یاهیگ یها نمونه یآور همع

 د.انجا  ی نیزم یبر رو میمستق صورت به

گیواهی از   هرگونوه رویشوگاه  در محول   یموارن  یهوا  عرصه خاک یمیایییو  یکیزیف اتیخصوص یبررس منظور به نیهمچن 

بوه   یول تحلنمونوه خواک موارنی ههوت      ۹و در مجموع تعداد  نمونه از هر منطقه تهیه ید 1متری و به تعداد  سانتی 21عمق 

خواک بوه    یهوا  نمونوه حمول   پوس از  سمنان منتقل ید. ی و منابع طبیعی استانکشاورز قاتیتحق مرکز وخاک آب شگاهیآزما

 PH بوا اسوتفاده از   تهیدیاسو  درومتر،یو ه رو  و ماسوه بوه   لتی، بافت خاک یامل درصد رس، سها آن یساز آمادهو  شگاهیآزما

و  میغلظوت سود   ،یکمپلکسوومتر  بوه رو   میزیو و من میغلظت کلس ،یکیسنک الکتر تیهدا با دستگاه یکیالکتر تیهدا، سنک

اسوتفاده از رو    با )آهک( میربنات کلسبه رو  استون، درصد ک (گچسولفات کلسیم ) زانیم ،یفتومتر میبه رو  فل میپتاس

 .محاسبه ید یمتریکلس

 یآموار  لیو تحل و هیو تجزگردیود.   یبررسو  رنوفیسوم ا -و ها توسط آزمون کولمووگر  ابتدا نرمال بودن دادهپژوهش،  نیدر ا

اسوتفاده   ا، بو یعرصه مورد بررسو  یها مارن ییایمییوکیزیف های یژگیوو  یاهیگ پویش درصد نیب یهمبستگ نییها و تع داده

 )هواده  یواهرود  یموارن  های در پهنه ییایمیو ی یکیزیات فیو خصوص یاهگی رات پویشییتغصورت گرفت.  SPSSافزار  از نر 

هوا بوه رو     تصادفی و مقایسه میوانگین  کامالً( در قالب طرح ANOVAواریانس ) یلتحلبا استفاده از  آباد( طرود، بکران و ری 

ی ههوت  اهیو و پویش گ فیزیکوییمیایی یها عامل هیکل نیب یهمبستگ سیماتر در ادامه، ونجا  ای دانکن، ا آزمون چند دامنه

 .تعیین یدگانه  در مناطق سه آناثرات متقابل تعیین 

                                                                                                                                                                          
1- Bureau of Land management 
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 نتايج  

 BLMپذيری به روش  ارزيابی فرسايش -
هوای هووایی    پووگرافی و عکوس  یناسوی، تو  نیهای زمو  ات صحرایی و با استفاده از نقشهیو همراه با عمل BLMفاکتور  بر یهباتک

مشوخص   BLMفی قرار گرفت. در ایون بررسوی بور اسواس فواکتور      یپذیری مورد بررسی و ارزیابی کمی و ک موهود، فرسایش

، 1/۹۱آباد به ترتیوب دارای متوسوط ارز  عوددی     گردید که سازند مارنی یهرستان یاهرود در سه منطقه طرود، بکران و ری

پوذیری کوم قورار     پوذیری متوسوط و منطقوه بکوران رده فرسوایش      آباد در رده فرسایش رود و ریبوده که منطقه ط 1/۹1و  1۹

 1یووکل  یواهرود یهرسوتان  گانوه   در منواطق سووه موارنی   هایدورنموایی از ایووکال فرسوایش سوازند   (. 2رد )هودول  یو گ موی 

 است. یده داده یشنما

  سازند مارنی شاهرود در BLM مدل اجرای از حاصل نتايج .2 جدول

ت شد

 فرسايش

امتیاز 

شدت 

 فرسايش

امتیاز 

عامل 

7 

امتیاز 

عامل 

6 

امتیاز 

عامل 

5 

امتیاز 

عامل 

4 

امتیاز 

عامل 

3 

امتیاز 

عامل 

2 

امتیاز 

عامل 

1 

 مساحت

 )کیلومترمربع(
 منطقه موقعیت

 11 10 ۱ 1 11 11 1 11 زیاد

110 
هاده 

 طرود
 1 1 2 ۹ 10 12 1 0۹ متوسط 1

 ۱ 1 ۱ ۹ 10 12 1 11 متوسط

 ۹ ۱ 2 1 ۹ 1 1 1۹ کم

 1 1 2 1 1 1 1 21 کم 2 بکران 110

 1 1 ۱ 1 1 1 1 2۹ کم

 11 10 ۱ 1 1 1 1 ۹0 متوسط

 1 1 10 ۹ ۹ 1 1 ۹1 متوسط 1 آباد ری 112

 1 10 ۹ 1 10 1 1 ۹1 متوسط

 

 
 دورنمايی از اشکال فرسايش در سازند مارنی شاهرود. 3شکل 

 منطقه بکران

ریمنطقه   آباد 

 منطقه طرود

 آباد ریمنطقه 
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 سازند مارنی شاهرود در وشش گیاهیارزيابی پ -
غالوب،   تیوپ گیواهی   یواهرود یهرسوتان  سازند مارنی در  گرفته انجا های  گیری ها و اندازه بر اساس بازدیدهای میدانی، بررسی

در تیوپ گیواهی    موردمطالعوه در هور سوه منطقوه    میزان درصد تاپ پویش گیاهی،  یبرگ، سنگ و سنگریزه و خاک لخوت  

پوذیر و   آباد از تنوع فرسوایش  طرود و ریهاده دار مارنی منطقه  سطوح ییب دادنشان  کینتا .(1)هدول گردید  یناسایی و ارایه

از همووار و بودون یویب بووده و     سوطوح  که دارای  بکراندر منطقه بدون پویش گیاهی و یا با پویش گیاهی کم هستند ولی 

در سوازند موارنی یهرسوتان     موردمطالعوه ت بوه دو منطقوه   پذیری کم و درصد تاپ پویش گیاهی با یی نسوب  درصد فرسایش

 گونوه  ینانکته مهم آن است که در هر سه منطقه، گونه فراوان و غالب درمنه دیتی بوده و بدون تردید  برخوردار است.یاهرود 

یودانی  بازدیود م  بوه  باتوهوه  مرتعی را سازگارترین گونوه گیواهی در نوواحی تحوت پویوش سوازندهای موارنی در نظور گرفوت.         

 است. یده داده یشنما 0گیاهی مستقر در سازند مارنی یاهرود در یکل   های ، نمونهگرفته صورت

 شاهرود یسازند مارنمیانگین درصد پوشش سطح زمین  .3جدول 

 الشبرگ درصد تاج پوشش گیاهی تیپ گیاهی غالب سازند مارنی شاهرود منطقه
سنگ و 

 سنگريزه

خاک 

 لخت

 Artemisia sieberi, Zygophyllum eurypterum 02/ ۹ ۱۹/1 11/11 ۹1/۱1 هاده طرود 1

 Artemisia sieberi, Halocnemum strobiaceum ۱0/1۹ 1/2 10/1 22/11 بکران 2

 Artemisia sieberi, Seidlitlia rosmarinus 11/0 11/1 01/2۱ ۱1/11 آباد ری 1

 

 
 شاهرودسازند مارنی  یشده در اراض يیشناسا یحفاظت اهانیگ .4شکل 

 شده   یبردار نمونه یمارن یها خاک شيآزما جينتا
از  یبوردار  نمونوه نقطوه   2 در یموارن  یهوا  مطرح در خصوص سازندها، واحودها و نهشوته   های یلتحلیدن نظرات و  یکم یبرا

 شیآزموا  کینتوا  .دیو ردارسال گ شگاهیخاک به آزما یلتحلههت های تهیه یده  نمونه خصوص یندرا، انجا  ید یمارن یها خاک

 طرودمنطقه  طرودمنطقه 

 آباد ریمنطقه  بکرانمنطقه 
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 - یلووم  ییون  ی،لووم  یرسو  یلتیسو آباد به ترتیب از نووع   دهد که بافت خاک منطقه طرود، بکران و ری نشان می یخاک مارن

آباد از درصد آهک )مارن آهکوی(   لومی است. خاک منطقه بکران از درصد گچ )مارن گچی( بیشتر و منطقه ری ی ولوم یلتیس

( و نسوبت هوذب   ECآبواد هودایت الکتریکوی )     همچنین منطقوه ری  ؛هستندبرخوردار  ردمطالعهموبیشتر نسبت به دو منطقه 

 (.0( با تری نسبت به مناطق بکران و طرود دارد )هدول SARسدیم )

  در عرصه مارنی منطقه شاهرود خاک آزمايش نتايج خالصه .4جدول 

 موقعیت منطقه
 عمق

cm)) 

Sand 
% 

Silt 
% 

Clay 
% 

PH 
 

EC 

(d.s/m) 

TNV 
% 

Ca 
Meq/l 

Mg 
Meq/l 

Na 
Meq/l 

CaSO4 
% 

 طرودهاده  1

21- 1 1۱ 0۹ 11 11/1 ۹۹/0 11 21 1۹ 1/۹ 20/1 

21- 1 10 0۹ 11 1۱/1 0 1۹ 11 20 1/1 1۱/1 

21- 1 11 0۹ 1۹ 1۹/1 1/0 11 1۹ 22 0/۱ ۹/2 

 بکران 2

21- 1 20 ۹1 2۹ ۹1/1 12 20 21 2۹ 2۹1 21/0 

21- 1 ۹0 11 11 11/1 11 10 111 101 1۱1 01/0 

21- 1 01 01 21 0۹/1 0۹ 1۹ 2۹ 21 11۹ 1/0 

 آباد ری 1

21- 1 02 11 21 0۹/1 11/1۱ ۹1 1۱ 2۹ 121 11/1 

21- 1 12 0۹ 21 21/1 11/۹1 1۱ 11 11 ۹11 10/2 

21- 1 11 1۹ 20 11/1 00 00 1۹ 21 211 ۹/1 

 ی شاهرودمارن یها در پهنه يیایمیو ش یکيزیات فیخصوصگیاهی و  پوششرات ییتغ
پویوش   عامول ( بوین  P<0/05داری در سوط  )  یمعنو  یهرسوتان اخوتالف   یمارن یها پهنه در داد نشان واریانس تجزیه نتایک

طورود، بکوران و   هواده  ) موردمطالعوه در هر سه منطقه ی خاک کیزیو ف ییایمیی یها عاملگیاهی وهود دارد همچنین از کل 

(، TNV(، آهوک ) ECیامل ین، رس، هدایت الکتریکوی )  ها عاملبقیه ( P<0/2)اهرود به هز سیلت آباد( در یهرستان ی ری

 مسوتقر  هوا  و نووع گونوه   یاهیو باعث تفواوت در اسوتقرار پویوش گ   و این امر  هستندداری  یمعن ( دارای اختالفCaSO4گچ )

 (.  ۹)هدول  است. دهیدگر

 مورد بررسی گانه سهمناطق  درگیاهی  پوششو  کخا اتیخصوص واريانس تجزيه .5 جدول

مربعات میانگین درجه آزادی مجموع مربعات    F آماره   داری سطح معنی 

tajpooshesh 

گروه نیب 12/0۹0 ها   2 11/221  ۹۹/01۱  1/1  

گروه داخل 2۹/1 ها   1 ۹0/1    

21/0۹1 کل  ۱    

sand 

گروه نیب ۱۹/۹۹1 ها   2 0/0۹۹  ۱0/۹  11۹/1  

گروه داخل 11/۹۱1 ها   1 1۱/۱0    

۹1/10۹۹ کل  ۱    

Silt 

گروه نیب ۹1/1۱1 ها   2 1۱/۹1  11/2  211/1  

گروه داخل 1/211 ها   1 ۱۹/01    

۱۹/000 کل  ۱    

Clay 

گروه نیب 11/1۱1 ها   2 1/1۹1  1۱/12  111/1  

گروه داخل 1/۱۹ ها   1 ۱۹/10    

    ۱ 011 کل

EC 

گروه نیب 10/1111 ها   2 12/11۹۹  1۹/21  112/1  

گروه داخل 12/011 ها   1 ۹/1۱    

11/11۱1 کل  ۱    
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  .5 ادامه جدول

مربعات میانگین درجه آزادی مجموع مربعات    F آماره   داری سطح معنی 

TNV 

گروه نیب 11/10 11۹ 2 10۱1 ها   111/1  

گروه داخل 11/21 1 120 ها     

    ۱ 1۹02 کل

CaSo4 

گروه نیب 11/11 ها   2 ۱۹/1  1۹/1  12۹/1  

گروه اخلد 1۹/1 ها   1 11/1    

۱1/1۹ کل  ۱    

SAR 

گروه نیب 11/111 ها   2 ۹1/1۱۹  0/۱  11۱/1  

گروه داخل ۹/112 ها   1 1۹/22    

۹1/۹11 کل  ۱    

را بر اسواس  های مارنی یهرستان یاهرود  در پهنه گانه سهخصوصیات خاک و پویش گیاهی موقعیت  یبند هگرو 1 هدول 

 خواک  یکو یزیف اتیخصوص نیاز بیود  که از هدول مشاهده می طور همان. دهد ی( نشان مدانکن آزمون)آزمون بکار برده یده 

وهوود   یدار یمعنو  تفواوت هوا   گوروه  نیدهد ب یاند که نشان م یده یبند گروه دسته کیها در  نیانگیتما  مدرصد سیلت فقط 

اخوتالف   1و  2منواطق  در دهود کوه    نشوان موی  ( ECاثر عواملی مانند درصود یون، رس و هودایت الکتریکوی خواک )      ندارد.

از  2و  1 منواطق گیرد. اموا از نظور درصود آهوک      در گروهی مجزا قرار میتنهایی  به 1منطقه ده نشده است و هداری مشا معنی

 ی دیگور در گروهو  2و  1در یک گروه و مناطق  1و  1مناطق  گچدرصد . از نظر هستندبرخوردار  1منطقه داری با  معنی تفاوت

یهرسوتان از نظور    یهمگنو هوای   گوروه  یبررس. یود یدر حالت مشترک واقع م یژگیو نیاز نظر ا 1منطقه  نیب نیدراکه وده ب

تنهوایی در   بوه  2منطقوه  دارد و  2داری بوا منطقوه    اختالف معنی 1و  1تاپ پویش مناطق درصد تاپ پویش نشان داد  یژگیو

   قرار گرفته است.گروهی دیگر 

  و خاک پوشش گیاهیهای همگن  هتعیین گرو .6جدول 

 ها تعداد نمونه منطقه 
 زيرمجموعه

1 2 

tajpooshesh 

1 1 2۹/0   

1 1 01/۹   

2 1  ۱1/1۹  

11/1  داری سط  معنی  1 

Sand 

1 1 11  

1 1  11 

2 1  1/۹1  

11/1 1  داری سط  معنی  

Silt 

1 1 1/1۱   

2 1 1/01   

1 1 0۹  

11/1  داری سط  معنی   

Clay 

2 1 1/1۹   

1 1 11/20   

1 1  1۹ 

10/1  داری سط  معنی  1 
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 .6جدول ادامه 

 ها و پوشش گیاهی   اثرات متقابل خصوصیات شیمیايی و فیزيکی مارن
ها از رو  همبستگی استفاده یود )هودول    ودن دادهکمی ب به باتوههبرای بررسی اثرات متقابل عوامل خاکی و پویش گیاهی 

هواده  گانوه یهرسوتان یواهرود )    سه یها موقعیت در یگیاه پویش وا ه مارن یکیزیو ف ییایمییهای  ویژگی متقابل اثرات(. 1

 کوه انتظوار   یطوور  هموان هوای گچوی اسوتان و     با توهه به خصوصیات گسترده مارن ید و یبررس نیز آباد( طرود، بکران و ری

 داری معنوی  در سوط   (CaSo4یامل درصود گوچ )   ییمیایی خاک ویژگینتایک نشان داد عامل تاپ پویش گیاهی با دایتیم 

)یوکل   یوند می متأثرارتباط دایته و از همدیگر  1۹/1 داری معنی و با ویژگی فیزیکی خاک یامل درصد رس در سط  11/1

با عامل یویمیایی خواک    1۹/1و  11/1 احتمال ترتیب در سط  به ، سیلترسین و همچنین عامل فیزیکی خاک یامل  .(۹

با عوامل درصود گوچ    1۹/1( از همبستگی در سط  TNV ز  به ذکر است که درصد آهک )دارد. ( ارتباط ECیامل یوری )

 و نسبت هذب سدیم برخوردار است.

 
 یاهگی پوشش با ها مارن ی )رس(کيزیو ف يی )گچ(ایمیش اتیخصوص. نمودار همبستگی 5شکل 

 ها تعداد نمونه منطقه 
 زيرمجموعه

1 2 

EC 

1 1 2۱/0   

1 1  21/00  

2 1  11/0۹  

۱۹/1 1  داری سط  معنی  

TNV 

1 1 11  

2 1 1۹  

2 1  00 

0۹/1  داری سط  معنی  1 

CaSo4 

1 1 11/1   

1 1 ۹1/2  ۹1/2  

2 1  11/0  

21/1  داری سط  معنی  11/1  

SAR 

1 1 2۹/1   

2 1 11/1  11/1  

1 1  ۹1/1۹  

10/1  داری سط  معنی  1۹/1  
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 گانه سه مناطق ی دراهگی پوشش و ها مارن یکيزیو ف يیایمیش همبستگی .7 جدول

  tajpooshesh sand Silt Clay EC TNV CaSo4 SAR 

tajpooshesh 

Pearson Correlation 1 00/1  10/1-  1۹/1- * 00/1  0۹/1-  11/1 ** 11/1-  

Sig. (1-tailed)  11/1  11/1  11/1  12/1  11/1  111/1  11/1  

N ۹ ۹ ۹ ۹ ۹ ۹ ۹ ۹ 

sand 

Pearson Correlation 00/1  1 ۹/1- ** ۹/1- ** ۹1/1 ** 10/1  11/1  11/1  

Sig. (1-tailed) 11/1   1/1  1/1  1/1  1۹/1  00/1  21/1  

N ۹ ۹ ۹ ۹ ۹ ۹ ۹ ۹ 

Silt 

Pearson Correlation 10/1-  ۹/1- ** 1 10/1 * 1/1- * 01/1-  20/1  11/1-  

Sig. (1-tailed) 11/1  1/1   11/1  12/1  1/1  21/1  10/1  

N ۹ ۹ ۹ ۹ ۹ ۹ ۹ ۹ 

Clay 

Pearson Correlation 1۹/1- * ۹/1- ** 10/1 * 1 ۹0/1- ** 10/1-  10/1-  1۹/1-  

Sig. (1-tailed) 11/1  1/1  11/1   1/1  1۹/1  1۱/1  1۹/1  

N ۹ ۹ ۹ ۹ ۹ ۹ ۹ ۹ 

EC 

Pearson Correlation 00/1  ۹1/1 ** 1/1- * ۹۹/1- ** 1 01/1  1۱/1  11/1 * 

Sig. (1-tailed) 11/1  1/1  12/1  1/1   10/1  12/1  10/1  

N ۹ ۹ ۹ ۹ ۹ ۹ ۹ ۹ 

TNV 

Pearson Correlation 0۹/1-  10/1  01/1-  10/1-  01/1  1 1۹/1- * 11/1 * 

Sig. (1-tailed) 11/1  1۹/1  1/1  1۹/1  10/1   12/1  11/1  

N ۹ ۹ ۹ ۹ ۹ ۹ ۹ ۹ 

CaSo4 

Pearson Correlation 11/1 ** 11/1  20/1  1۹/1-  1۱/1  1۹/1- * 1 1۹/1-  

Sig. (1-tailed) 111/1  00/1  21/1  1۱/1  12/1  12/1   11/1  

N ۹ ۹ ۹ ۹ ۹ ۹ ۹ ۹ 

SAR 

Pearson Correlation 11/1-  1/1  11/1-  1۹/1-  12/1 * 11/1 * 1۹/1-  1 

Sig. (1-tailed) 11/1  21/1  10/1  1۹/1  10/1  11/1  11/1   

N ۹ ۹ ۹ ۹ ۹ ۹ ۹ ۹ 

 دار است. درصد معنی 55و  55سطح  در ترتیب به ** و *

 بحث 
. دارند آبخیز های حوزه زایی رسوب در ای عمده هوازدگی نقش و فرسایش برابر در ساختار ترین حساس عنوان به ها مارن

 حساب به رسوب دهیدکننتول منابع ترین مهم یکی از و اند بوده ساز مشکل همواره کشور آبخیز یها حوضه در سازندهای مارنی

 و دیوار ها آن مکانیکی های یژگیو سبب به اراضی مارنی در رسوب و فرسایش مهار ای سازه عملیات اهرای ازآنجاکه. آیند یم

پور و  است )سلیمان ضروری زیستی ییوة حوضه به رسوب و فرسایش مهار و اراضی مدیریت بنابراین، است؛ یرممکنغ یا

در برای تعیین همبستگی  یاهیو پویش گ )فیزیکی و ییمیایی( یکقابل عوامل خاتات ماثر نتایک(. 11۹۹همکاران، 

عامل تاپ پویش گیاهی با عامل خاکی اهزای بافتی خاک یامل که  نشان داده استهای مارنی یهرستان یاهرود  عرصه

ایته است که با نتایک ارتباط د درصد ۹۹اطمینان  و درصد رس در سط درصد  ۹۹اطمینان  در سط  (CaSo4درصد گچ )

 بین که کرد بیان توان یم مجموع مطابقت دارد. در( 11۹۹و باقریان کالت و همکاران )( 11۹۱پژوهش سکوتی و همکاران )

 میزان .دارد وهود داری یرابطه معن پژوهش مورد یمارن مناطق در یگیاه پویش درصد و های فیزیکوییمیایی خاک یویژگ
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 ,.Gallart et alهای یافته .است متفاوت ها مارن یییمیای و یفیزیک های یویژگ و یگیاه یها به گونه بسته یهمبستگ

(2013); Yue et al., (2017)نکته است. این موید ( نیز11۹۹کالت و همکاران ) باقریان( و 11۱۱تمرتا  و همکاران ) ؛ 

ی، مارن یاراض تیو تثب شیاز فرسا یریخاک و هلوگ هدررفتعامل در کاهش  ترین مهمموضوع که  نیبه ا تیبا عنا 

و عسگری و  11۹۹همکاران،  و پور سلیمان؛ 1011برخورداری و همکاران، هاست ) با آن «استقرار پویش گیاهی سازگار»

 وضعیت بررسی و گیری اندازه مارنی و اراضی صحرایی های بررسی به باتوهه های این پژوهش که ؛ یافته(1011همکاران، 

 به است  ز  مارنی اراضی تثبیت و حفاظت منظور به که نکته است این مؤید آمد دست به گیاهی و پویش فیزیکوییمیایی

منطقه  در ساله یک گندمی و علفی و چندساله، گندمی و علفی ای، بوتهغالب  های گونه استقرار و تکثیر به نسبت :ترتیب

 ;De Soyza et al., (1997) Smith & Wischmeier, (1962) های یافته با نتایک گردد. این اقدا  موردمطالعه

Casermeiro et al., (2004); Bestelmeyer, (2006); Bestelmeyer et al., (2006); Li et al., (2008)، و عابدی 

 نجفیان (،2111) حشمتی و چالن مفیدی (،2111) همکاران و اناری لطفی ،(11۹۹) و همکاران حشمتی (،11۱۹) همکاران

 یبررسدر این تحقیق عالوه بر  .دارد مطابقت (11۹0) حشمتی و یاری (، و11۹1) و همکاران قدسی (،2111) انهمکار و

گیاهان  یییناساو ی و معرفی مرتع اهانیپویش گ با شیمارن حساس به فرسا ییایمیی - یکیزیف اتیاثرات متقابل خصوص

 تعیین گردید.  BLMهای مارنی با استفاده از رو   عرصه پذیری ، فرسایشها مارن تیحفاظت و تثب منظور به مرتعی غالب

دهد درصد گچ منطقه  یآزمون دانکن که نشان م کییهرستان یاهرود و نتا گانه سهرابطه در مناطق این وهود  به باتوهه 

 و یناسی گیاه های ویژگی به باتوههو آباد( ندارد  ی)بکران و ر گریمنطقه د 2با  یدار یمعن تفاوت( 1هاده طرود )منطقه 

 تولید رسوب، و پذیری یشفرسا مسئلة بر عالوه که نکته این بر ( و تأکیدکیرستفلو فهرست) منطقه طبیعی خصوصیات

 یود هستند توصیه می خود در گیاهان رید و استقرار منظور به رطوبت ناکافی و ناچیز نفوذپذیری دارای عمدتاً مارنی اراضی

آباد  یمنطقه ر در مارن پویش تحت نواحی در( eurypterum Zygophyllum) چیق یمرتع گونه تکثیر و استقرار به نسبت

 حفظ و زادآوری فرصت خاک، حفاظتتوسعه پایدار در  بر ، عالوهها گونه ینا استقرار و مدیریت با یود. زیرا اقدا ( 1)

 .ید خواهد فراهم ارزیمند گیاهی های گونه ینا

 یریگ جهینت
های آبخیز با رویکرد مدیریت هامع، یناخت عناصر و  ه توسعه پایدار در زمینه حفاظت از خاک در حوزهدستیابی ب منظور به

 بیو تخر شیبه فرسا ییناس نیزم یسازندها نیتر ها حسااس حاصل از آن یها ها و نهشته مارنکلیدی مهم است.  یها عامل

 اند. داده لیتشک یارنم یسازندها را استان سمنان یاز اراض یتوهه قابلبخش و  هستند

 یها پهنه یبر رو ییناس خاک های یشآزماانجا   ازموهود که  یها داده یآمار وتحلیل یهتجزحاصل از  کیبر اساس نتا 

 گرید یمذکور از سو یها پهنه یبر رو موهودی اهیپویش گ یها یو بررس سو یکاز  یاهرودیهرستان گانه  مناطق سه یمارن

 یمارن یمتوسط در سازندها یرپذی شیفرسا تیوضع .است ارایه قابل یرزبه یرح  یکاربرد فتاینکته و ره نیچند است،

 پذیری یشفرسارده در بوده که  ۹2، ۹۹ یارز  عدد یدارا یببه ترت، BLMعامل  بر یهباتکآباد  طرود و ریهاده منطقه 

اا یقرار پویش مناسب و احتبوده و اس محدود اریبس یاهین اساس از نظر تراکم پویش گیهم بر و ردیگ یقرار م متوسط

 توان یم خاکشناسی، های یشآزما نتایک بر اساس. خواهد بود یثمر یهوده و بیت بیفعال ش،یفرسا کنترل منطقه قبل از

بکران  پهنه های مارن و سنگین نسبتاًبافت  با لومی رسی سیلتی های مارن زمره در را (1هاده طرود )منطقه  پهنه های مارن

 نتایک اساس بر .کرد بندی طبقه لومی بافت ( با1 آباد )منطقه پهنه ری های مارن و سبک نسبتاً بافت با ینی لومی( 2قه )منط

از درصد گچ )مارن  یببه ترت آباد یمنطقه بکران و رآماری،  های وتحلیل یهتجز همچنین و گرفته صورتییمیایی  های یشآزما

 آباد یمنطقه ر نیهمچن هستندبرخوردار  موردمطالعه مناطق سایرنسبت به  یشتری( بیدرصد آهک )مارن آهکو ( یگچ

 .طرود داردهاده نسبت به مناطق بکران و  ی( با ترSAR) می( و نسبت هذب سدEC) یکیالکتر تیهدا

و  ۱/1۹، 0/۹ترتیب  آباد به طرود، بکران و ریهاده های مارنی یاهرود یامل  پهنه گانه سهمناطق گیاهی  پویشمتوسط 

 موردمطالعهه در مناطق ک داده استهای انجا  یده در زمینه پویش گیاهی نشان  درصد است و نتایک حاصل از بررسی 0/0
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منطقه  ویوند  ساله موهود در فلور منطقه از طرق مختلفی باعث تثبیت مارن و هلوگیری از فرسایش خاک می گیاهان یک

مقایسه خصوصیات . استترین درصد پویش نسبت به دو منطقه دیگر کم، دارای بیش یرپذی شیفرسا تیبکران با وضع

دهد که متغیرهای  گانه یهرستان یاهرود نشان می های مارنی مناطق سه فیزیکوییمیایی خاک و پویش گیاهی در پهنه

همچنین تاپ  (SAR( و نسبت هذب سدیم )TNV(، درصد آهک )CaSO4)(، درصد گچ ECین، رس، قلیاییت، یوری )

 . هستنددرصد  ۹داری در سط  احتمال  گیاهی دارای تفاوت معنی پویش

بندی با رو  دانکن نشان داد  گیاهی انتظار دایتیم نتایک گروه که از تجزیه واریانس خصوصیات خاک و پویش طور همان

دار با  فاوت معنیاز ت 2و  1 مناطقاز نظر درصد آهک  ولی دار وهود ندارد یاختالف معناز نظر درصد سیلت ها  گروه نیب

 آنها بین اختالفاز در دو گروه مجزا قرار گرفته و  2و  1و مناطق  1و  1مناطق  گچدرصد از نظر  و برخوردار بوده 1منطقه 

این پژوهش همچنین نشان ک یاتنیود.  یدر حالت مشترک واقع م یژگیو نیاز نظر ا 1منطقه  بین یندراکه  باید می دار معنی

و ( CaSo4یامل درصد گچ )ییمیایی خاک فیزیکووهود عامل  یرتأث تحتدر منطقه مورد بررسی  اهیدهد که پویش ت می

که عامل  دهد مینشان  یاهیو پویش گخاک  ییایمیوییکزیف یها یاخصهمبستگی بین است و نتایک حاصل از درصد رس 

 ؛ لذایوند یم محسوب یبررس مورد منطقه یمارن یاراض در یگیاه اهتماعات تغییرات بر تأثیرگذار از عواملو رس خاکی گچ 

  ها مستقر گردیده است. باعث تفاوت در استقرار پویش گیاهی و نوع گونه

 این ازآنجاکه دهند، یم تشکیل را ییناس زمین سازندهای از یتوهه قابل بخش یمارن سازندهای که یهای حوضه در 

 های برنامه اهرای از قبل یود یم پیشنهاد لذا، برخوردارند، سازندها سایر به نسبت بیشتری پذیری فرسایش قابلیت از سازندها

 این با متناسب موردنظر های برنامه و گرفته قرار یبررس مورد دقت به ها مارن های یویژگ خاک، حفاظتتوسعه پایدار و 

 یگیاه پویش میزان که ندهرچ دهد، یم نشان نیز پژوهش این نتایک که گونه همان دیگر، طرف از. یوند انتخاب ها یویژگ

 یمعرف و یناخت که دارند وهود یارزی با اما نادر یگیاه های گونه اما است، کمتر ها خاک سایر با مقایسه در یمارن یاراض

 .باید دایته زیادی اهمیت تواند یم یمارن یاراض یبیولوژیک تثبیت برای یهای گونه چنین

 سپاسگزاری
 یمارن یسازندها در شیبر کنترل فرسا یمرتع یها نقش گونه یو بررس یییناسا" یملّ طرح از مستخرپ رو پیش نویتار

از  دانند یم فرض مقاله، بر خود نیا سندگانینو .استحفاظت خاک و آبخیزداری  پژوهشکدة، در "سمنانمنتخب در استان 

 یعیطب و منابع یکشاورزو آموز   قاتیمرکز تحقی و زداریو آبخ خاک حفاظت پژوهشکدة یو معنو یماد یها تیحما

 تشکر و سپاس را اعال  دارند. تینها سمناناستان 

 منابع
 دار ییب سطوح در حفاظتی گیاهان (. یناخت11۹1اکبر ) علی راد، حمیدرضا؛ داودی حمیدرضا؛ پیروان، اهلل؛ میرداودی، حشمت آقارضی،

 پژوهشکدة ،باران آبگیر سطوح های سامانه همایش ملی هفتمین تفر (. بازرهان مارنی مناطق موردی مارنی )مطالعة سازندهای

 .و آبخیزداری خاک حفاظت

 1 )مرحله وبختیاری چهارمحال استان مارنی سازندهای بر روی مستقر مرتعی های گونه حفاظتی نقش بررسی. (11۹۱. )مینع دیس امامی،
 .111 زداری،آبخی و خاک پژوهشکدة حفاظت تحقیقاتی، طرح نهایی گزار  .بروهن( یهرستان

زاگرس،  یساخت نیپهنه زم یها مارن ییزا   بر رسوب مؤثر ییایمیکوییزیف یها (. یاخص1011) درضایحم ،روانیپ ؛مینع دیس ی،امام

 .121-111 ،(2)11 ،زیآبخ تیریو مد یمهندس. یاری: استان چهارمحال و بختیمطالعه مورد

 ،یمارن یسازندها یاهیو پویش گ ییناس خاک یها یژگیو ی(. بررس11۹۹) ارضیعل ی،دیمج ؛لیاسماع ،کش لهیف ی؛عل ،کالت انیاقرب

 .۹01-۹2۹ ،(0)12 ،زیآبخ تیریو مد یمهندسمنطقه سبزوار.  یها : مارنیمطالعه مورد

 .ارمنطقه سبزو یمارن یسازندها یبر رو یاهیخاک با پویش گ ییایمیو ی یکیزیف های ویژگیرابطه  یبررس. (11۱۱علی ) کالت، باقریان

 .11۹ و آبخیزداری، خاک حفاظت پژوهشکدة تحقیقاتی، طرح نهایی گزار 

در  یمرتع یها نقش گونه یبررس(. 1011بمان؛ هاتفی، میثم ) ؛ میرهلیلی، علیصمد ،یادفر؛ درضایحم ،روانیپبرخورداری، هالل؛ 

 .1۹-0۹، (11)۹ توسعه آبخیزداریمجله ترویک و . زدیان است - ندر یهرستان اردکا شیاز فرسا یمارن یحفاظت سازندها
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ها با استفاده از  مارن شیخاک در کنترل فرسا یو فشردگ یعیطب یها (. اثر پوزو ن11۹1مایده ) دهیس ی،داود یکاوس ی؛مهد ی،ریبش

 .112-11۹، (1)11 ،یزداریمرتع و آبخ(. یقلعه، خراسان رضو اسال  ة: منطقیمورد ة)مطالع ییباران صحرا ساز هییب

 قاتی. مرکز تحقیمارن یها . پهنهشیمؤثر بر ایکال فرسا ییایمیکوییزیبر نقش عوامل ف یمرور (.11۱0تورپ ) ،یاسد ؛درضایحم ن،روایپ

 .12 رانیکنگره علو  و خاک ا نینهم ،آبخیزداریو 

نئوژن منطقه  یها نهشته ییناس رسوب یها یژگیو ی(. بررس11۹1احمد ) ،معتمد ؛صمد ،یادفر ؛ریام ی،زیتبر یصمد ؛درضایحم ،روانیپ

 . 211-211،(0)0 ،زیآبخ تیریو مد یمهندسآب.  و گچ کوه اهیس

 یها خاک ییایمیو ی یکیزیف اتیرابطه خصوص ی(. بررس11۱۱فاطمه ) ،انییکر ؛بهجت ی،حانیر ؛محمدرضا ،انیطاط ؛رضا ،تمرتا 

 .0۹2-0۱1 ،(0)11 ،رانیا ابانیبمرتع و  قاتیتحق(. رهندی: دیت بی)مطالعه مورد یاهیبا اهتماعات گ یمارن

 هینشرنقش لندفرمها.  ;. بر دیبا تأک درودیخاک در حوضه سف شیبرآورد فرسا (.11۹1) زیپرو ی،رضای ؛رضایعل ،یهعفرزاده اسطلخ کوه
 .211-221(، 00) 11. ییایعلو  هغراف یکاربرد قاتیتحق

خاک )مطالعه  اتیو خصوص یاهیپویش گ یارتباط فاکتورها یررس(. ب11۹۹محمد ) ی،هعفر ؛رضایعل یی،خان آرمو؛ داکبریس ی،هواد

 .111-1۹1 ،(2)1۹ ،یزداریمرتع و آبخ(. ریخج یپارک مل یمورد

 نچهیمنطقه ا یمرتع ستمیاکوس یتوانمند یفیک یابی(. ارز11۱1) عصومهم ،یرخانیامرویز؛ پ ،یکرم؛ اکبر یعل ان،یمیکر المعلی؛غ ،یحشمت

 . 1۱2-110 ،10 ،یعیو منابع طب ی  کشاورزعلوبرون، استان گلستان. 

 یکاربر ،یمارن ی(. پراکنش سازندها11۹۹) یعل ،مرادپور ؛دیمج ی،مالورد یاحمد ؛محمد ی،طوریق ؛درضایحم ،روانیپ ؛بیمس ی،حشمت

 .12-۹1 ،(0)11 ،طیمح یداریو پا ایهغرافها در استان کرمانشاه.  غالب آن شیو فرسا یاراض

 موردی مطالعة مهار فرسایش، در مارنی سازندهای روی بر مستقر مرتعی های نقش گونه بررسی (.11۹۱) رضا اسکویی، سکوتی
 .112 آبخیزداری، و خاک حفاظت پژوهشکده طرح تحقیقاتی، نهایی گزار . خوی( )یهرستان

(  M2mg ) شیحساس به فرسامارن  ییایمیو ی یکیزیف یها یژگیو نیارتباط ب ی(. بررس11۹1) درضایحم ،روانیپ ؛نیرام ی،سلماس

 .11۹-111،(1)0 ،زیآبخ تیریو مد یمهندس. شیرود با ایکال مختلف فرسا تلخه زیحوزه آبخ

. (11۹۹) کشاورزی، حسن ؛حمدا حاتمی، ؛المرضاغ قهاری، حمید؛ مرندی، ؛ حسینیمیدرضاحپیروان،  ؛یدمسعودس پور، سلیمان

 نهایی گزار  .مهارلو آبخیز حوزة غرب در آنها حفاظتی نقش تعیین ایمارنی بر سازندهای گیاهی پویش بررسی و یناسایی

 .121 ،و آبخیزداری خاک حفاظت پژوهشکدة تحقیقاتی، طرح

مناسب و  اهانیگ ی(. معرف1011) میدح ،یمرند ینیحسحمد؛ ا ،یحاتم المرضا؛غ ،یقهار میدرضا؛ح روان،یپیدمسعود؛ پور، س مانیسل

 . 0۹-11 ،(۹1)1۹ ،رانیا یزداریآبخ یمجله علو  و مهندسمهارلو.  زیآبخ حوزةغرب  یمارن یراضدر اها  آن ینقش حفاظت نییتع

با عوامل  یاهیگ یها رابطه گونه ی(. بررس11۹1زهرا ) ،هابرا نصار ی؛قاسم عل ی،لکیت یانتید ؛درضایحم ی،مراد ؛یکوفه ی،یکرالله

 ،(1)21 ،رانیا ابانیمرتع و ب قاتیتحقمازندران(.  -پلور  یالقییمراتع  از ی: بخشی)مطالعه مورد شگاهیرو یوگرافیزیو ف یکیاداف
۹01-۹0۱. 

متفاوت در حوزة  یبا مواد مادر های خاکرواناب و رسوب در  دی(. تول11۱2) میرحسنا ،یچرخاب سین؛ح ،یخادم حسن؛م ،ییکل آباد

 .112-۱۹ ،(2)1 ، (یعیطب و منابع ی)علو  و فنون کشاورز وخاک آبعلو  اردستان.  ،گل آباد زیآبخ

کهمان با استفاده از سه مدل  زیدر حوضه آبخ شیفرسا یبند (. پهنه11۹0) مهیفه ی،آزاد ی؛محمدمهد ،زاده نیحس ؛دحسنیس ،صدوق

EPM  ،BLM  وFargas .1۹0-111 ،(2)2 ،ژیومورفولوژی هیدرو. 

خاک در مراتع کوه نمک قم با استفاده از  اتیخصوص یف برخمعر یاهیگ یها گونه نیی(. تع11۹1) رضایعل ی،حیذب؛ محمدرضا ،انیطاط

 .2۱-21 ،(۹۱)11 ،ییناس طیمح. یبند رسته کیتکن

 یاهیساختار و عملکرد قطعات گ یابی(. ارز11۱۹) نصورهزاده، م نیامیوید؛ د ،یتانگ وحسان؛ ا ،یارییهر سین؛ح ،یارزان هدی؛م ،یعابد

 . 121-111(, 01)12 ،ییناس طیمح .خشک مهیمرتع در مناطق خشک و ن ستمیاکوس

 طرح نهایی . گزار در استان زنجان یاوزن سفل حوضه قزل یها مارن یشیرساف - ییناس نیزم یبند طبقه یبررس(. 11۱0عباسی، نوید )

 .11۱ و آبخیزداری، خاک حفاظت پژوهشکدة تحقیقاتی،

 بر مرتعی گیاهی پویش ری(. تأث1011) منوچهر طهماسبی، ؛مایااهلل محمدپور، صمد؛ یادفر، ؛درضایحم پیروان، اله؛ یمس عسگری،

 .111-1۹1 ،(11) 22. هغرافیایی علو  کاربردی تحقیقات نشریه. ایال  یهرستان محدوده در مارنی سازندهای

خاک  سط  یها یژگیمختلف بر و یشیرو یها با فر  اهانیاثر گ ی(. بررس11۹1) المعلیغ ،یحشمتنصور؛ م ،یمصداقرضیه؛ م ،یقدس
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 . 1۹-11 ،(0)20 ،(ی)پژوهش و سازندگ یزداریآبخ یها پژوهشگلستان(.  یپارک مل یاستپ مهی: مراتع نی)مطالعه مورد

ایکال  جادای در هامارن ییایمیو ی یکیزیف اتیخصوص تأثیر .(111۱) ماله ی،قدوس فشین؛ا ،نپورمتی فریدون؛ محله، عروس یمیقد

 .۹1۹و  ۹2۹ ،رانیا زیست محیطو  یمهندس یناسینیکنفرانس زم نیاول. شیفرسا

 علو  تحقیقات کاربردی نشریه. چای  ی حوضه در رسوب تولید و خاک فرسایش برآورد (.11۹۹) الناز پیروزی، عقیل؛ مددی،
 .111-1۹۹(، 02) 11 ،هغرافیایی

 یسط  خاک مطالعه مورد یفیک های ویژگیمختلف بر  کیاکولوژ های لکه تأثیر(. 11۹۹) المرضاغ ،یحشمت رتضی؛چالن، م یدیمف

 . 12-1 ،(1)1 ،رانیا یعیطب های اکوسیستمیهرستان مراغه(.  یچا ی)حوضه صوف

رواناب و  دیبر تول یاهیو مقدار پویش گ یشی(. اثر فر  رو11۱۹) ضاتمرتا ، ر مشید؛ه ،ییپایاکال یقربان طااهلل؛ع ان،یکاو یال؛ل ان،ینجف

 . 101-110 ،(2)0 ،مرتعه مازندران. منطقه سوادکو یمرتع یرسوب اراض

مورد: حوضه  BLMو  Fargas های مدلبا استفاده از  شییدت فرسا نیی(. تع11۹1) حیدو ،یغالماصغر؛  لیع ،یمحمد هدی؛نوهوان، م

 . 111-11۹ ،(2۹)11 ،و توسعه ایهغرافبندره.  زیآبخ

ذرات خاک نسبت به ههت و درهه  یبند و دانه یسطح شیرساف یریرپذییتغ(. 11۹1) دیمج ی،فرومد؛ زهرا ،اتیب ؛رضایعل ی،واعظ

 .1-10،( 2) 22 ،وخاک آبمجله علو  در غرب زنجان.  خشک مهیدامنه در منطقه ن بیی

 مناطق در خاک عملکردی های ویژگی و سطحی های یاخص بر مرتع ساختار تأثیر بررسی(. 11۹0) غالمعلی حشمتی، رضا؛ یاری،

 . 1۹-2۹ ،(1)1 ،گیاهان بو  زیست حفاظت(. فردوس یهرستان آباد، فت  روستای تعمرا: موردی مطالعه) خشک
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