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 دهیچک
واقع در استان مراتع گوب گگجه  در خاك، سطح هايیژگیو اي بربوته مختلف هايلکه اثر هدف بررسی با تحقیق این

 شدند، انجاممستقر متري از یکدیگر  10متري که به فاصله  50هاي امتداد ترانسکتدر برداري نمونه .شد انجام گلستان
خاك در شاخص سطح 11نفوذپذیري و چرخه عناصر با استفاده از  سه ویژگی پایداري، LFAبا استفاده از مدل  .گرفت

 ،Suaeda physophora)اي سودا (لکه بوته لکه شامل 3 منطقه در این گیري شد.اي اندازهلکهها و فضاي بینلکه
 ايو مناطق بین لکه Artemisia sieberi +Suaeda physophoraمخلوطو لکه  )Artemisia sieberiدرمنه (

ي درمنه تفاوت شناسایی گردید. نتایج نشان داد مشخصه پایداري بین لکه مخلوط و لکه) +الشبرگ(خاك هاي لخت
ري مربوط داري ندارد. از نظر شاخص نفوذپذیري بیشترین میزان متعلق به لکه مخلوط و کمترین میزان نفوذپذیمعنی

-هاي مورد مطالعه اختالف معنیهمه لکه بین ییشاخص چرخه عناصر غذاباشد. همچنین به خاك لخت و الشبرگ می
) به لحاظ هر Artemisia sieberi +Suaeda physophoraداري نشان داد. به طور کلی لکه اکولوژیک مخلوط(

خصوصیات خاك منطقه شده است. بنابراین لکه مخلوط را ها، باعث بهبود سه شاخص مورد بررسی نسبت به سایر لکه
 در گیاهی مرتع هايلکه عملکردي هايویژگی توان به عنوان معرف اکولوژیکی منطقه مورد مطالعه دانست. مطالعاتمی

 و خاك بهبود شرایط سطح از استفاده با و نیمه خشک خشک مناطق مراتع سالمت در مؤثر گیاهی هايمعرف شناسایی
 .است مؤثر مرتع سطح در طبیعی و مدیریتی تغییرات تأثیر شناخت چنینهم

 
 

 
 
  

 : يدیکل يهاواژه
 استان گلستان ،ايگیاهان بوته ،خصوصیات خاك ،لکه اکولوژیک ،مرتعی اکوسیستم
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 ... اي هاي مختلف بوتههاي سطح خاك مراتع در لکهبررسی شاخص
 و ...  عبداله چمنی 

 مقدمه -1
تواند ما را پوشش گیاهی میهاي مهم خاك و ارزیابی ویژگی آگاهی از وضعیت خاك مرتع از اهمیت زیادي برخوردار است.

 غذایی عناصر نیز و خاك سطح ). خصوصیات21هاي بالقوه مرتع آگاه نموده و تعیین وضعیت آن را میسر کند (از توانایی
گیاهان  رشد و یافته کاهش رویشگاه بالقوه توان رفت خاك، هدر با که طوري به دارند، پایداري و تولید با ارتباط زیادي آن

 ). 25شود (می محدود
برداري ریزي صحیح براي بهرهگیاهی و تغییرات محیطی یکی از مهمترین عواملی است که در برنامهروابط بین پوشش

شاخص وضعیت عملکرد اکوسیستم نیز در  استفاده قرار گیرد. تواند موردحفاظت و ارزیابی پتانسیل مرتع می پایدار،
 در زیادي اهمیت خاك سطح هايشاخص و خصوصیات ). شناخت1(وردار است مدیریت مراتع از اهمیت بسیار باالیی برخ

-ویژگی تغییرات ). ارزیابی19باشند ( منطقه در مدیریتی هايتأثیر فعالیت گویاي توانندمی و داشته مرتع عملکرد ارزیابی
 باشد،می استوار انرژي سیر عناصر و چرخه آب، چرخه نظیر اکوسیستم اولیه بر مبناي فرایندهاي که مرتع عملکردي هاي

هاي شاخص از مرتع، در ها ویژگی این مطالعه ضرورت به توجه ). با20(باشد  می هزینه زیادي و وقت صرف مستلزم
-ارزان اندازه و سریع و راحتی به و بوده اکوسیستم اجزاي از هاشاخص این. گرددمی استفاده آنها بررسی براي اکولوژیکی

 ). 1شوند ( می گیري
 با یقه پوشش زیاد ارتباط به توانمی که طوري به است، شده بیان مختلفی محققان توسط خاك سطح هايشاخص اهمیت

 خاك، منابع توزیع از شاخصی عنوان به گیاهی پوشش تاج اندازه ، اهمیت)12(آب  جریان الگوي کردن منقطع پراکنده و
 خاك زیاد ارتباطخاك،  نفوذپذیري ظرفیت نیز و )،8خاك ( فرسایش )،6( کربن تغییرات در گیاهی ترکیب زیاد اهمیت

. نمود ) اشاره3خاك ( سطح تثبیت در قشرهاي زیستی (کریپتوگام) پوشش اهمیت ).24فرسایش ( بالقوه توان با لخت
 یافته تخریب مناطق در آن مقادیر که داندمی شاخصی را مرتع عملکردي هايویژگی ارزیابی براي مناسب شاخص محققین

. (8)تعیین شود  تیمارها تغییر اساس بر مطالعه منطقه در هاشاخص کارایی تا کندمی کمک معیار این، کند تغییر مرجع و
هاي گیاهی، فرم هاي مرتع اثر دارند از طرفی فاکتورهایی مانند گونههاي سطح خاك به طور مستقیم بر ویژگیمشخصه

دهد. گیاهان اعم از یک بوته کوچک یا یک گیاه علفی تا یک ها را تحت تأثیر قرار میمشخصهرویشی و تراکم پوشش، این 
تر از محیط آورند که در زمستان و تابستان، معتدلهواي میکروکلیما به وجود میودرخت بزرگ در زیر خود محیطی با آب

 ). 22خارج است و در پایداري خاك و جلوگیري از فرسایش نقش زیادي دارد (
هاي رویشی مختلف به دلیل اختالف در ساختار، داراي اثر متفاوتی بر روي پایداري خاك هستند. بیان کردند فرممحققین 

). پژوهشگران با بررسی قابلیت 4هاي رویشی که از نظر ابعاد بزرگتر هستند درصد پایداري خاك در آنها بیشتر است (فرم
هاي مرغوب و دائمی داراي نفوذپذیري بیشتري نسبت به خاك ند که خاك در گونههیدرولوژیکی گیاهان مختلف بیان کرد

تر اي گستردههاي چوبی را بعلت سیستم ریشه)، گونه28(). تونگوي و لودینگ 23هاي نامرغوب و زیاد شونده هستند (لکه
 .پتاسیم و منگنز معرفی کردند تري در جذب کلسیم،هاي یک ساله داراي نقش مهمنسبت به خاك لخت پوشیده از گراس

ها در توزیع مواد غذایی و مقابله با رواناب و فرسایش اي) در منطقه تنجر چین به بررسی اثر بوته17(لی و همکاران 
داري وجود دارد. باترفایلد پرداختند. نتایج نشان داد بین آنها و خاك لخت در کنترل مواد غذایی و نفوذپذیري تفاوت معنی

هاي گیاهی در ارتباط با عناصر غذایی خاك پرداختند، نتایج )، در منطقه دشت سنران آمریکا به مطالعه ویژگی5( گزو بری
نشان داد گیاهان چوبی و الشبرگ برخی از آنها، حاصلخیزي و سطوح مواد آلی خاك (نیتروژن و فسفر) را افزایش دادند. 

در مبارزه با فرسایش بادي در مراتع اهواز به این  LFAتفاده از روش هاي مختلف با اسخالصی و حشمتی به بررسی لکه
). 16هاي عملکردي باالتري در شاخص پایداري بودند (ها داراي ویژگیها در بین سایر لکهنتیجه رسیدند که درختچه

ان بیان کردند، هاي سطح خاك در پارك ملی گلستهاي رویشی مختلف بر ویژگیمحققین در بررسی اثر گیاهان با فرم
). محققان به 10دهد (هاي رویشی علفی گندمی و علفی پایداري سطح خاك را بیشتر افزایش میها نسبت به فرمايبوته
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فسفر و پتاسیم در رویشگاه سه گونه مرتعی  نیتروژن، بررسی کیفیت الشبرگ و خاك پاي بوته از نظر مقدار کربن،
Artemisia aucheri ،Artemisia sieberi .وAcantholimon sp  پرداختند. نتایج نشان داد بوتهArtemisia 

sieberi پژوهشگران به این 15باشد (از لحاظ کیفیت الشبرگ، سرعت تجزیه پذیري و اثرات آن بر خاك بهترین می .(
هاي هاي مرتعی خشک، گونهها در اکوسیستمها و میزان نفوذپذیري باالي آننتیجه رسیدند که با توجه به غالب بودن بوته

آوري و انتقال کمتر اي بهترین گزینه براي تجدید این مناطق به عنوان الگوهاي اکوهیدرولوژیک هستند که در جمعبوته
 ). 18اي دارند (منابع به خارج از اکوسیستم نقش برجسته

تأثیر متقابل بین عوامل تشکیل هاي مدیریتی صحیح در مناطق خشک، شناخت روابط و بطورکلی الزمۀ اعمال سیستم
هنگام را توان اطالعات بهبا تشخیص میزان عملکرد اکوسیستم مرتعی می .)2(باشد گیاهی میدهنده اکوسیستم و پوشش

با توجه به  وسعت  .)7نماید (برداري از پتانسیل بالقوه آن کمک میبراي مدیریت بهینه فراهم نمود که در نحوه اداره و بهره
تواند مدیریت را در ، وضعیت و عملکرد پوشش گیاهی آن مییاد مراتع شور و قلیایی در استان گلستان، ارزیابی پتانسیلز

هاي سطح ریزي صحیح زیست محیطی یاري نماید. لذا این تحقیق با هدف بررسی اثر گیاهان مختلف بر ویژگیبرنامه
 اینچه برون انجام شده است. خاك، در مراتع شور گوب گوگگجه تپه تنگه بورا دشت

 روش و مواد -2
 مطالعه مورد منطقه معرفی. 1. 2
کیلومتري  شمال شهرستان آق قال می باشد. این منطقه بین  65برون در فاصله  مراتع گوب گگجه در منطقه اینچه   

درجه  54دقیقه تا  15درجه و  54دقیقه شمالی و طول جغرافیایی 30درجه و  37درجه  و ده دقیقه تا 37عرض جغرافیاي 
-متر می 41و  20دقیقه شرقی واقع شده است. حداقل و حداکثر ارتفاع از سطح دریا در منطقه مورد مطالعه بترتیب 40و 

اي با تیپ ماهوري است. پوشش گیاهی منطقه  از فرم رویشی بوتهباشد. مراتع مورد مطالعه داراي پستی و بلندي تپه
Suaeda-Artemisia   و گیاهان همراهBromus murinum ،peganum harmala،poa ، Frankenia 

hirsuta اقلیم منطقه معتدل ). براساس مطالعات انجام یافته14لوم گسترش یافته است(-هاي سیلتیبر روي خاك ،
  ).13میلی متر است(260درجه سانتیگراد و میانگین بارش ساالنه آن 4/17خشک و متوسط دماي سالیانه  آن 

 

 
 قال، استان گلستان: منطقه مورد مطالعه در شهرستان آق1شکل
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 . روش جمع آوري داده ها2. 2
انداز صورت گرفت. برداري در مقیاس چشمهاي گیاهی، نمونههاي عملکردي لکهدر این مطالعه به منظور بررسی ویژگی   
 Suaeda و Artemisia sieberi و ترکیب  Artemisia sieberi ، Suaeda physophora هاي اکولوژیکی شامللکه

physophora هاي عملکردي شامل پایداري، ها از نظر ویژگیباشد. همه لکهها (خاك لخت و الشبرگ) میو میان لکه
متر از همدیگر  10متري در فواصل  50نفوذپذیري و چرخه عناصر غذایی مطالعه شدند. در این مطالعه سه ترانسکت 

ها تابعی از توپوگرافی منطقه بود، به طوري که از باالي شیب به سمت پایین استقرار یافتند. ر شدند. استقرار ترانسکتمستق
ها که شامل خاك لخت و الشبرگ است، انتخاب گردید و هاي شامل پوشش گیاهی و میان لکهسپس در هر ترانسکت، لکه

ها در ترانسکت ثبت شد. پس از به دست هاي اکولوژیک و طول میان لکهلکه ضاز هر قطعه پنج تکرار برداشت و طول و عر
)، پایداري توسط LFA( اندازبرداري، با استفاده از مدل تحلیل عملکرد چشمها در طی نمونهلکه ضآوردن طول و عر

شده)،  پوشش خاك، پوشش الشبرگ، پوشش نهانزادان، شکستگی پوسته، نوع و شدت فرسایش، مواد رسوبی (نهشته
مقاومت به تخریب، پایداري در برابر رطوبت تعیین و نفوذپذیري توسط طوقه گندمیان چند ساله و پوشش علفی درختان و 

ها، پوشش الشبرگ، منشأ و میزان تجزیه، ناهمواري سطح خاك، مقاومت به تخریب، پایداري در برابر رطوبت و بافت بوته
ها، پوشش ذایی توسط طوقه گندمیان چند ساله و پوشش علفی درختان و بوتهخاك سنجیده شد و در پایان چرخۀ مواد غ

 ).1گیري گردید (جدولالشبرگ، منشأ و میزان تجزیه، پوشش نهانزادان و ناهمواري سطح خاك اندازه
 

 = ارتباط با ویژگی عملکردي مورد نظر)*هاي عملکردي (ها با ویژگیها و ارتباط آنشاخص :1جدول 

 شاخص
 هاي عملکرديویژگی

 تعداد طبقات
 چرخه عناصر نفوذپذیري پایداري

 4   * شکنندگی پوسته -1
 4   * نوع و شدت فرسایش -2
 4 * * * مواد رسوبی -3
 4 *  * پوشش نهانزادان -4
 5   * حفاظت خاك در بابر فرسایش پاشمانی -5
 10   * الف: پوشش الشبرگ-6
 4 * *  الشبرگب: منشا و درجه تجزیه -6
 4 * *  هاطوقه گندمیان چند ساله و پوشش علفی درختان و بوته -7
   ناهمواري سطحی -8

 
* 5 

 5  *  پایداري به رطوبت -9
 5  *  مقاومت خاك سطحی به تخریب -10
 4  *  بافت خاك -11
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 . روش تجزیه و تحلیل داده ها1. 1. 2
توسط تونگوي و   Exellافزار روش تجزیه و عملکرد چشم انداز در محیط گیري از نرمبهرهها با تجزیه و تحلیل داده   

مقایسه  و SPSS). به منظور مقایسه قطعات اکولوژیکی مختلف از نرم افزار 28صورت گرفت ( لودویگ طراحی شده،
 ها از آزمون دانکن استفاده شد.میانگین

 
 جینتا -3

لکه اکولوژیک و یک نوع  3دهد. در منطقه مورد مطالعه هاي شورپسند تشکیل میهگیاهی منطقه را گونعمده پوشش
و ترکیب  Suaeda physophoraسودا   ، Artemisia sieberiها شامل درمنه اي شناسایی شد. لکهفضاي بین لکه

Artemisia sieberi و Suaeda physophora و میان لکه (الشبرگ و خاك لخت) که در برگیرنده فضاي بین لکه-
 ). 2(جدول هاي متوالی است، شناسایی شدند 

 
 انداز کلی عرصه مورد مطالعه: چشم2جدول

 ي بین لکه اياصلهلکه ها و ف میانگین طول لکه ها به متر درصد
 درمنه 0/73 7/60
 سودا 0/91 7/60
 درمنه و سودالکه مخلوط  1/30 16/25
 خاك لخت و الشبرگ 2/35 68/54

 جمع کل 100
 

 
هاي مورد مطالعه از نظر سه شاخص پایداري، نفوذپذیري و چرخه عناصر نشان داد که بین لکه نتایج تجزیه واریانس    

 ). 3درصد وجود دارد (جدول  1غذایی تفاوت معنی داري در سطح 
 

 هاي سطح خاك در منطقه مورد مطالعه.:  نتایج  تجزیه واریانس شاخص3جدول

 شاخص منابع تغییرات مجموع مربعات درجه آزادي میانگین مربعات F معنی داري
 بین گروه 320/1150 3 440/383 025/364** 0/000

 درون گروه 427/8 8 053/1   پایداري
 مجموع 747/1158 11   

 بین گروه 830/192 3 277/64 216/50** 0/000
 درون گروه 240/10 8 280/1   پذیرينفوذ 

 مجموع 070/203 11   
 بین گروه 630/545 3 877/181 781/291** 0/000

 درون گروه 987/4 8 623/0   عناصر مغذي
 مجموع 617/550 11   
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نتایج مقایسه میانگین با استفاده از آزمون دانکن براي شاخص پایداري نشان داد که بیشترین میزان پایداري در بین لکه 
بوده است. همچنین کمترین  Suaeda physophora و Artemisia sieberiهاي بررسی شده مربوط به لکه مخلوط 

 و Artemisia sieberiخاك لخت بود. بین لکه مخلوط (هاي مورد مطالعه مربوط به لکه میزان پایداري بین لکه
Suaeda physophoraي درمنه () و لکهArtemisia sieberiها از نظر داري دیده نشد. سایر لکه) تفاوت معنی

 ).2(شکل درصد نشان دادند 5شاخص پایداري با یکدیگر تفاوت معنی داري را در سطح 

 
 ي در بین لکه هاي بررسی شده: مقایسه میانگین شاخص پایدار2شکل

 
 Artemisiaدهد از نظر شاخص نفوذپذیري بیشترین میزان متعلق به لکه مخلوط (نتایج مقایسه میانگین نشان می   

sieberi و Suaeda physophora و کمترین میزان نفوذپذیري مربوط به خاك لخت و لکه (Suaeda physophora 
) Artemisia sieberi) و لکه درمنه (Suaeda physophora و Artemisia sieberiباشد. بین لکه مخلوط(می

در  baar soilبا خاك لخت  Suaeda physophoraدرصد وجود دارد. ولی بین لکه  5داري در سطح اختالف معنی
 ). 3داري وجود ندارد (شکلدرصد اختالف معنی 5سطح 

 
  بین لکه هاي بررسی شده : مقایسه میانگین شاخص نفوذپذیري در3شکل

a
b

c

d

شاخص پایداري

a a

b c

شاخص نفوذپذیري
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درصد  5هاي مورد مطالعه در سطح همه لکه بین داد کهنشان  ییشاخص چرخه عناصرغذا یانگینم یسهمقا نتایج   
شاخص چرخه  و بیشترین میزان لخت و لکه مخلوط به ترتیب کمترین خاك. )4داري وجود دارد (شکلاختالف معنی

 ). 4خود اختصاص داده است (شکل به مطالعهمورد  هايلکه ینرا در ب ییعناصرغذا

 
  : مقایسه میانگین شاخص چرخه عناصر غذایی در بین لکه هاي بررسی شده4شکل

 
 گیريبحث و نتیجه -4

داري وجود سودا به لحاظ شاخص پایداري تفاوت معنی-نتایج نشان داد بین لکه اکولوژیک درمنه و لکه مخلوط درمنه
هاي مورد بررسی؛ داري وجود دارد، و بین لکهشاخص نفوذپذیري و چرخه عناصرغذایی تفاوت معنیندارد، ولی به لحاظ 

هاي اکولوژیک گیاهی که همگی شامل ها دارد. در تحقیق حاضر لکهلکه مخلوط شرایط مناسبتري نسبت به دیگر لکه
هاي حاوي خاك لخت و الشبرگ همراه با گونهاي که اي بودند نسبت به فضاي بین لکههاي گیاهی با فرم رویشی بوتهگونه

باشند. محققان با یکساله بوند به لحاظ سه شاخص سطح خاك (پایداري، نفوذپذیري و چرخه عناصر غذایی) بهتر می
هاي مرغوب و دائمی داراي نفوذپذیري بیشتري بررسی قابلیت هیدرولوژیکی گیاهان مختلف بیان کردند که خاك در گونه

). همچنین مطالعات 23هاي نامرغوب و زیاد شونده هستند، که با نتایج تحقیق حاضر همخوانی دارد (ك لکهنسبت به خا
-تر نسبت به خاك لخت پوشیده از گراساي گستردههاي چوبی بعلت سیستم ریشهبیان کننده این مطلب است که گونه

) با بررسی 2007. لی و همکاران ( )27عرفی دارند (تري در جذب کلسیم، پتاسیم و منگنز مهاي یک ساله داراي نقش مهم
ها و خاك لخت در کنترل ايها در توزیع مواد غذایی و مقابله با رواناب و فرسایش نشان دادند که بین بوتهاياثر بوته

ص بررسی هاي شاخ). از گونه17داري وجود دارد که مؤید نتایج تحقیق حاضر است (موادغذایی و نفوذپذیري تفاوت معنی
هاي است. نتایج نشان داد گیاه مذکور چه در صورت لکه Artemisia sieberiشده در این تحقیق گیاه درمنه دشتی 

مجزا و چه در صورت لکه مخلوط با گونه سودا اثرات مفید و قابل توجهی بر خصوصیات سطح خاك گذاشته است. ارتفاع 
اي درمنه باعث حداکثر حفاظت خاك و در نتیجه پایداري آن گیاه بوته کم تاج پوشش و تراکم زیاد در قسمت پایه و ساقه

دهد که با نتایج ها بر خصوصیات سطح خاك را نشان میاي) اثرات مفید بوته15و  1گردیده است. نتایج دیگر محققین(
) به  Suaeda physophoraو Artemisia sieberiبه طور کلی لکه اکولوژیک مخلوط (تحقیق حاضر همخوانی دارد. 

توان گفت لکه ها باعث بهبود خصوصیات خاك منطقه شده است. میلحاظ هر سه شاخص مورد بررسی نسبت به سایر لکه

a

ab
b

c

شاخص چرخه عناصر غذایی
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اي در این لکه باعث کنترل جریان آب، کنترل مواد غذایی انتقال یافته و بهبود مخلوط با توجه به قرارگیري دو گونه بوته
 نتیجه در و خاك حفاظت حداکثر لکه مخلوط باعث پایه قسمت در زیاد تراکم رسدر میپایداري خاك گردیده است. بنظ

 دست یافتند حد مشابهی نتایج به )2008و همکاران(  جعفري و (2004)  ارزانی و همکاران .است گردیده آن پایداري
 به داخل هاریشه از شده آزاد مواد است. ايتعریف نشده مرز اغلب داراي و بوده ايپیچیده محیط خاك و ریشه میان فاصل
و  گیاهی پوشش بین روابط ).11گردد(می موجودات ریز برخی تحریک رشد موجب و داده تغییر را آن خصوصیات خاك،

 ارزیابی و حفاظت پایدار، برداريبراي بهره صحیح ریزيبرنامه در که عواملی است مهمترین از یکی محیطی تغییرات
 بسیار اهمیت از مدیریت مراتع در نیز اکوسیستم عملکرد شاخص وضعیت .گیرد قرار استفاده مورد تواندمی پتانسیل مرتع

 مراتع گیاهی جامعۀ ابقاء و تقویت و توسعه ذاتی خصوصیات از طبیعی هايآشفتگی کلی طور ). به1است( برخوردار باالیی
 در آنها واکنش و مراتع خاك سطح هايشاخص عملکرد کیفی و کمی تغییرات روند است الزم رو . از این(26)باشدمی

چشم مقایسه و پایش. گیرد قرار کنکاش و توجه مورد ايپایه صورت به مدیریتی یا و طبیعی آشفتگی با عوامل مواجهه
 منطقه همان یا دیگر مناطق با قیاس قابل و استفاده قابل اطالعات به منجر که صورتی در ايمنطقه ملّی و ابعاد در اندازها

می رهنمون مرتعی خشک هاياکوسیستم بهتر مدیریت و درك به شایسته ايگونه به را باشد، مدیران دیگر زمان در
هاي بسیاري هاي اکولوژیکی را ایفا کرده و مزیتگیاهی طبیعی طیف وسیعی از نقشهاي بزرگ پوششلکه (29).سازد

گیاهی، بخش اعظمی از اجزاي هاي بزرگ پوششنتیجه یک عرصه بدون لکه ). در9براي چشم انداز هاي مرتعی دارند (
توان به عنوان معرف اکولوژیکی منطقه مورد مطالعه دانست. با توجه خود را از دست خواهد داد. بنابراین لکه مخلوط را می

خصوصیات سطح خاك، ) بر Suaeda physophora و Artemisia sieberi( ايهاي بوتهبه اثرگذاري مفید گونه
 شود.هاي مذکور جهت احیاي مراتع تخریب یافته منطقه مورد مطالعه پیشنهاد میاستفاده از گونه
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Abstract 
The aim of this study is investigates the effects of different patches shrubs on the soil 
surface indicators in Gub Gugeh rangelands, in Golestan Province. The sampling was 
taken along transects of 50 meters, which are 10 meters away from each other. Via LFA 
models, three factors of stability, infiltration and nutrient cycling using indicators of 
surface soil in patch and inter-patch were measured. In the study area exist three patches 
rangelands including shrubs patch Suaeda (Suaeda physophora), sagebrush (Artemisia 
sieberi) and mixed patches (Artemisia sieberi + Suaeda physophora). The inter-patch 
areas (barren soils + litter) were identified, as well. The obtained result shows the stable 
characteristics between mixed patch and sagebrush patch, and there are no significant 
differences. Considering the permeability index, the highest rate belongs to mixed patch, 
but, the lowest permeability belongs to the areas of barren soil and litter. The nutrient 
cycling index indicates significant differences among the patches in the study area. In 
general, it shows the mixed ecologic patches (Artemisia sieberi and Suaeda physophora) 
improve the properties of more than other considered patches. Therefore, the mixed 
patched can be considered as an ecological index in the study area. The studies of 
functional features of patches of rangelands will help effectively in the detection the 
healthiness of arid and semi-arid rangelands, the improvement of soil conditions as well 
as the recognition of the effects of managerial and natural changes of rangelands. 
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