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مقاله پژوهشی

بررسی موفقیت طرحهای کنترل کانونهای ریزگرد با استفاده از ویژگیهای
ساختاری و عملکردی رویشگاه در حاشیۀ غربی دریاچۀ ارومیه
جواد معتمدی ،*1اسماعیل شیدای

کرکج2

تاریخ پذیرش۱۴۰۰/۱۰/۱۱ :

تاریخ دریافت۱۴۰۰/5/۲۱ :

پدیدۀ ریزگرد بهواسطۀ خشکسالیها و مدیریت ناصحیح منابع آبی و استفادۀ خارج از تووا اکولوییو

اراضوی ،یکوی از چالشهوای

محیطزیستی است .در حال حاضر نیز در سطح وسیعی از اراضی شور حاشیۀ دریاچۀ ارومیه ،بهواسطۀ پسروی دریاچه ،ناشی از افوت
آب زیرزمینی و کاهش حجم ورودی آب ،کانو های تولید ریزگرد ،ایجاد شده است .در این خصوص بوا اسوتقرار  24ترانسوکت در
امتداد گرادیا شوری ،ویژگیهای ساختاری و عملکردی رویشگاه ،بعد از گذشت پنج سال از عملیات اصوححی ،بورای بررسوی ارور
فعالیتها و یافتن موفقترین محدودۀ احیاشده ،طبق دسوتورالعمل  LFAانودازهگیری شود .بیشوترین مقودار شواخ

سوازما یافتگی

چشمانداز ( ،)0/32پایداری ( ،)44/40نفوذپذیری ( )24/90و عناصر غذایی ( ،)11/80در فاصلۀ دورتر از کانو شوری مشواهده شود.
کمترین مقدار شاخ

های مذکور بهترتیب با  13/20 ،20/70 ،0/10و  ،7/90مورتبط بوا فاصولۀ نزدیو

درمجموع ،مقادیر شاخ

بوه کوانو شووری میباشود.

ها در امتداد گرادیا شوریژ کمتر میشود .بنابراین موفقیت علمیات اصححی ،بوا نزدیو

شود بوه کوانو

شوری کمتر میشود؛ بهعبارتی ،عملیات اصححی ،انتظارات مورد نظر در ناحیۀ مجاور دریاچه را که با هدف افزایش پوشوش گیواهی
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چکیده

و کاهش فضای بین لکهای بوده ،برآورد نکرده است؛ ازاینرو قرق منطقه ،استفاده از روشهای دیگر کاهش سرعت بواد و دسوتکاری
کمتر سطح خاک توصیه میشود.
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نووهتنها موجووب ارتقووای شوواخ

مقدمه

های سوواختاری و عملکووردی

در حال حاضر ،در سطح وسیعی از اراضی شوور حاشویۀ دریاچوه

رویشگاه نمیشود ،بلکه روند بیابانی شد را ممکن است سورعت

ارومیه ،بهواسطۀ پسروی دریاچوه ،ناشوی از افوت آب زیرزمینوی و

ببخشند .این موضوع در شورایطی اسوت کوه عملیوات موذکور بوا

کاهش حجم ورودی ،کانو های تولید ریزگرد نمکوی و ماسوهای،
ایجاد و طی چند سال گذشته ،پرویههای اصححی (نهالکاری) در
آ هووا صووورت گرفتووه اسووت .در اینگونووه رویشووگاهها ،پایووههای
گیاها با الگوی ناهمگن و کپوهای توزیوع میشووند و بور هموین
(گیواه و هور عارضوهای کوه بتوانود

اساس ،مفاهیم لکۀ اکولوییو

سدی در به دام انداختن رسوب ایجاد کنود) و میوا لکوه (سوطح
خاک فاقد هرگونه لکه) تعریو

شودهاند (لودویو

و تانو

وی1،

هدف کاهش فضای بین لکهای و بهتبع آ  ،افزایش پوشش تواجی
و اصحح خصوصیات خواک رویشوگاه انجوام میگیورد .بنوابراین
ضرورت دارد بعد از گذشت چند سال از عملیات اصححی ،بورای
بررسی و تفسیر ارر فعالیتهای اصححی ،ویژگیهای سواختاری و
عملکووردی رویشووگاه ،بررسووی و در مووورد موفقیووت پرویههووای
اصححی در تثبیت خاک بستر کانو های ریزگرد ،قضاوت و گونوه
یا گونههای مناسب را برای هر رویشگاه معرفی کرد تا از نتوایج آ

2000؛ میلوور .)2005 2،لکووهها از نظوور منووابع ،غنیتوور و بووهلحاظ

برای دیگر مکا هوا و کانو هوای ریزگورد مشوابه کوه در اولویوت

ویژگیهووای عملکووردی ،وضووعیت مطلوووبتری در مقایسووه بووا

انجام عملیات حافظتی و مراقبتی قرار دارند ،استفاده شود.

فضاهای بین لکهای دارند .بسته به نوع چشمانداز ،انودازه ،فراوانوی

بازدیدهای اولیۀ میدانی و جمعبندی مصاحبه بوا افوراد محلوی

و پراکنش مکانی لکهها متفاوت هستند و بهطور معمول ،در منواطق

(معتمووودی و همکوووارا  ،)2019 ،حووواکی از آ اسوووت کوووه در

خش  ،لکههای حاصولخیز (قطعوات اکولوییو ) ،درصود نسوبتا

محوودودههایی از مکا هووای مرتعکوواری شووده ،کماکووا گسووترش

وی و هینوودلی،

کانو های ریزگرد و ایجاد گردوغبار در جریا است .ضمن اینکوه

کمووی از چشوومانداز را تشووکیل میدهنوود (تان و

ویژگیهای سواختاری و عملکوردی لکوههای گیواهی و بوین

شده است .لذا همواره این سؤال در ارزیابی اقدامات صوورتگرفته

لکهای ،در ارر آشفتگیها و فاصله از کانو های بحرا نظیر شودت

مطرح است کوه آیوا عملیوات اصوححی توانسوته بور ویژگیهوای

چوورای دام ،فاصووله از محوول اطووراق دام ،آبشووخور ،منووابع آب و

ساختاری و عملکردی رویشگاه تثریرگذار باشود بوهعبارت دیگور

گرادیا های محیطی نظیر شوری ،شویب ،ارتفواع ،اقلویم ،رطوبوت
سطح خواک و هور عامول مودیریتی ،تغییور مییابنود (حشومتی و
همکارا 2018 ،؛ فخیموی و معتمودی2020 ،؛ الودریج و دلگوادو-
باکویرزو .)2018 3،یکوی از ایون آشوفتگیها کوه توثریر زیوادی بور
ویژگیهای ساختاری و عملکردی رویشگاه میگوذارد ،دسوتکاری

خصوصیات ساختاری و عملکردی رویشوگاههای موذکور در ارور
اجرای عملیات اصححی ،چگونه تغییر کرده و آیوا رونود تغییورات
مثبت بوده یا اینکه ارر مخرب بر اکوسیستم داشته است
سووؤاات مووذکور از جملووه سووؤااتی هسووتند کووه معموووا در
خصوص ارزیابی موفقیوت عملیوات اصوححی مطورح میشووند.

زیرا هنگام انجام عملیوات اصوححی و انجوام عملیوات نگهوداری

بهعنوا پایلوت تحقیقواتی و معورف رویشوگاههای شوور حاشویۀ

نظیر آبیاری نهالها ،لکههای طبیعی موجود نیوز دسوتخوش تغییور

غربووی دریاچووۀ ارومیووه انجووام شوود .در نتیجووۀ آ  ،ویژگیهووای

قرار میگیرند .ضمن اینکه پوستههای ایجادشوده در سوطح خواک

سووواختاری و عملکوووردی رویشوووگاه در هریووو

از واحووودهای

که نقش تعیینکنندهای در مقاومت خاک به فرسایش بوادی و آبوی

اکولوییکی مستقر در امتداد گرادیا شووری ،تحتتوثریر عملیواتی
چشومانداز4

دارند ،در حین انجام عملیوات و رفتوآمود تجهیوزات مکوانیکی،

مدیریتی انجامشده ،با استفاده از روش تحلیل عملکورد

بسیار سسوت و شوکننده میشووند؛ ازایونرو عملیوات اصوححی،

مورد بررسی قرار گرفت و بر مبنوای نتوایج ،گونوۀ موفوق و بسوتر
مناسب آ ها برای مرتعکاری معرفی شد.

1. Ludwig and Tongway
2. Miller
3. Eldridge and Delgado-Baquerizo

)4. Landscape Function Analysis (LFA
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سطح خاک و پوشش گیاهی هنگام انجام عملیات اصححی اسوت،

پژوهش حاضر برای پاسو بوه آ هوا ،در منطقوۀ سوپرغا ارومیوه
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درصد نهالهای سبز ،نسبت به اتمام زما مرتعکواری ،بسویار کوم
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بررسی موفقیت طرحهای کنترل کانونهای ریزگرد با استفاده از ویژگیهای ساختاری...

مواد و روشها

روش بررسی

معرفی رویشگاه مورد پژوهش

بررسیها بهمنظور ارزیوابی ویژگیهوای سواختاری و عملکوردی
از واحدهای اکولویی

تحتتوثریر عملیوات

برای انجام پژوهش ،رویشگاههای شوور منطقوۀ سوپرغا کوه بوا

رویشگاه در هری

موقعیت جغرافیایی  37درجه و  45دقیقوه و  14رانیوۀ شومالی و

اصححی ،در چند گام به شرح ذیل انجام شد:

 45درجه و  14دقیقه و  19رانیۀ شرقی در حاشیه غربوی دریاچوۀ

گام اول :مشخص کـردن واحـدهای اکولوژیـد در امتـداد

ارومیه واقع شده (شکل  ،)1بهعنوا عرصوه مطالعواتی و معورف

گرادیان محیطی

رویشگاههای شور حاشیه غربوی دریاچوه ارومیوه انتخواب شود.

برای این منظور ،با اندازهگیری مقدار شووری خواک در فواصول

متوسط بلندمدت بارندگی و دمای سواانه منطقوه بوهترتیب 326

مشخ

از دریاچه و بررسی نحوۀ پوراکنش گونوههای گیواهی،

میلیمتر و  12درجۀ سانتیگراد است .این منطقوه در سوال 1393

موورز بووین واحوودهای اکولویی و

در امتووداد گرادیووا محیطووی

گردید و بهگونهای عمل شد که هر واحود اکولوییو ،

بهعنوا یکی از کانو های ریزگورد نمکوی و در اولویوت انجوام

مشخ

عملیات حافظتی و مراقبتی ،از نظر مراجع ذیصوحح ،معرفوی و

از نظر مقدار شوری خاک و همچنین پوشش گیاهی ،متفواوت از

از آ بهعنوا منطقه معرف و پایلوت تحقیقاتی نام بورده شود توا

دیگری باشد .بر همین اساس ،در امتداد گرادیا شووری (امتوداد

نتایج حاصل به رویشگاههای مشابه تعمیم داده شود .لذا عملیات

جنوب غربی تا شمال شرقی بوا آزیمووت  67درجوه) بوه طوول

اصووححی در سووطح وسوویعی انجووام و از چوورای دام در منطقووه

 1200متر ،اندازهگیریهای بر روی  24ترانسوکت  50متوری در
داخل  12واحد اکولویی

جلوگیری شد.

انجام شد (شکل .)2از ترانکست یو

بهسمت ترانکسوت  ،24مقودار شووری خواک افوزایش مییابود.
قرار دارد و سایت انتهایی ،در مرکز کوانو شووری قورار دارنود.
طبق مطالعات خاکشناسوی ،مقودار شووری خواک در نزدیکوی
دریاچوووه  62/9و بهسووومت بیووورو گرایوووا  ،بوووهمیزا 28/7
شکل ( :)۱موقعیت مکان مورد مطالعه در حاشیۀ غربی دریاچۀ ارومیه،

دسیزیمنس بر متر در عصارۀ اشباع ،کاهش مییابد.

منطقۀ سپرغان
Figure (1): Location of the study area Urmia lake coast

Figure (2): Recipe of establish ecological sites along the salinity gradient
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شکل ( :)۲نحوۀ استقرار سایتها (نواحی) اکولوژید در امتداد گردیان شوری
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سایت ی  ،مجاور اراضی زراعی و محل پراکنش گونۀ خارشوتر
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عملیات اصححی از طریوق کاشوت نهوال گونوههای

Tamarix

همۀ آ لکه باشد (برای مثال در ی

 aphyllaو  Nitraria schoberiدر داخوول هحلیهووای آبگیوور و نیووز

بود (حشمتی و همکارا .)2008 ،

بذرکاری گونههای بومی منطقه شامل strobilaceum

،Halocnemim

 Camphrosma monspeliaca ،Kochia lanaو

Atriplex

 verruciferaدر پشته هحلیهای آبگیر ،صورت پذیرفته است.
برای ایون منظوور ،بوا اسوتقرار ترانسوکتهای خطوی در هریو

بین لکهای مشخصشده در گام دوم
از لکهها و فضوای بوین لکوهای در

طول هر ترانسکت ،پنج ناحیۀ سنجش در نظور گرفتوه شود و بوا
از

واحدهای اکولویی  ،ویژگیهای ساختاری رویشوگاه شوامل تعوداد
لکههای اکولویی  ،طول و عرض لکههای اکولویی

گام سوم :ارزیابی سطح خاک هرید از انواع لکهها و فضـای
برای این منظور ،برای هری

گام دوم :اندازهگیری شاخص سازمانیافتگی چشمانداز

چمنزار) ،شاخ

ی

خواهود

و درصد طول

لکوووهها در طوووول ترانسوووکت خطوووی ،انووودازهگیری و شووواخ

استفاده از دستورالعمل شاخ

های ارزیابی سطح خواک (تانو

وی و هیندلی ،)1995 ،تعداد  11شواخ

سوطح خواک شوامل

پوشش سطح خاک ،یقوۀ گیاهوا  ،خوزه و گلسون  ،اشوبر و
همچنین منشث اشبر  ،شکنندگی پوستۀ خواک ،شودت و نووع

سازما یافتگی چشمانداز برای هر واحد اکولویی

محاسوبه شود .در

فرسایش ،میزا اشبر

از واحودهای اکولوییو

مسوتقر در امتوداد

سطح خاک و مقاومت پوستۀ سطح خاک در برابر رطوبت بافت

این خصوص در هری

ترکیبشده با خاک ،میکروتوپووگرافی

گرادیا شوری ،تعوداد  10ترانسوکت  50متوری در امتوداد گرادیوا

خاک (جودول  ،)1امتیوازدهی و تعیوین طبقوه شودند .منظوور از

شوری به کار برده شد .برای اندازهگیری طول لکههای گیاهی و طول

«ناحیووه سوونجش» ،قطعووات یووا برشهووای کوووچکی در طووول

فواصل بین دو لکۀ متوالی در راستای هر ترانسکت ،عودد شوروع و

ترانسکتهای مستقر در نواحی اکولووییکی بودنود کوه ارزیوابی

پایا لکهها و عدد شروع و پایا فواصل بین دو لکوۀ متووالی از روی

های سطح خاک در آ قطعات انجام شود .بورای مثوال،

عبارت است از نسبت طول لکهها به کل طول ترانسکت؛ بوهعبارتی،
اگر کل طول ترانسکت خاک لخت باشد ،این شاخ

فواصوول  20بووه  20متوور ،در امت وداد ترانسووکتهای  100متووری
مستقرشده در هری

از واحدهای اکولویی .

صوفر و اگور

جدول ( :)۱شاخصهای یازده گانه سطح خاک و ارتباط آنها با ویژگیهای عملکردی (اقتباس از؛ تانگ وی و هیندلی)a2004 ،
)Table (1): Eleven soil surface indices and their relationship with yield characteristics (Tong Wei and Hindley, 2004a

شاخ

ها

 .1پوشش سطح خاک (حفاظت خاک در برابر فرسایش پاشمانی -درصد پوشش سطح زمین با هودف ارزیوابی
میزا حفاظت حاک در برابر قطرات بارا )

ویژگیهای عملکردی
پایداری

*

 .3ب .منشث اشبر و درجۀ تجزیه /ترکیب
 .4پوشش نها زادا (پوشش کریپتوگام ،درصد پوشش قارچ ،جلب  ،گلسن  ،خزه در طول ترانسکت)
 .5شکستگی پوستۀ خاک (خردشدگی سله ،میزا شکست سله با هدف ارزیابی میوزا خواک ایجادشوده دارای
پتانسیل فرسایشپذیری)
 .6نوع و شدت فرسایش خاک (شیار ،خندق ،تراست و ستو فرسایشی) و شدت آ در محدودۀ ارزیابی
انتقالیافته و نشا داد پایداری خاک)

ارزیابی میزا مقاوت سطح خاک)
 .10آزمو پایداری خاک به رطوبت (میزا دوام و پایداری خاکدانهها در برابر آب)
 .11بافت خاک (تعیین بافت سطح خاک با هدف تعیین میزا نفوذپذیری)

5
*

*

*

*

*

*

*

*

4
10
4

*

4

*

4

*

 .8ناهمواریهای سطح خاک (ارتفاع پستی و بلندی سطح خاک با هدف ارزیابی توانایی جذب و نگهداشت منابع)
 .9طبیعت سطح خاک (مقاومت به تخریب ،مقاومت سطح خاک به تخریب ،تعیین میزا سختی خاک بوا هودف

طبقات

*

*

4

*

*

5

*

*

5

*

*

4

*

4
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 .7مواد رسوبی (نهشتهشده) (درصد اشبر و خاک در معرض فرسایش با هدف ارزیابی ماهیت و مقدار موواد

چرخۀ عناصر غذایی

*

 .2پوشش گیاها چندساله (درصد پوشش گیاها چندساله با هدف تعیین پوشش تاجی و یقۀ گیاها چندساله)
 .3ال  .پوشش اشبر

نفوذپذیری

تعووووووداد
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ترانسکت قرائت و یادداشت شد .شاخ

سازما یافتگی چشمانداز،

شاخ

5

بررسی موفقیت طرحهای کنترل کانونهای ریزگرد با استفاده از ویژگیهای ساختاری...

گام چهـارم :ارزیـابی ویژگیهـای عملکـردی رویشـگاه در

فیزیکی) و نیم میلیمتری (آزمایشهای شویمیایی) ،الو

هرید از واحدهای اکولوژید مبتنی بر شاخصهای مربـوط

سپس درصد ماسه ،درصد رس ،درصد سیلت و در نتیجه بافوت

به ارزیابی سطح خاک در گام سوم

خاک ،درصد اشباع خاک ،وز مخصوص ظواهری ،اسویدیته در

شاخ

های یازدهگانۀ سطح خاک ،ارتبوا مشخصوی بوا میوزا

شودند.

گل اشباع ،هدایت الکتریکی (شووری) در عصوارۀ اشوباع ،بورای

پایداری ،نفوذپذیری و چرخۀ مواد غذایی ،بهعنوا سوه ویژگوی

هری

معرف عملکرد رویشگاه دارند؛ بهعبارت دیگر ،وضوعیت سوطح

مؤسسۀ تحقیقات آب و خواک ،بوه روشهوای زیور تعیوین شود

خاک و مشاهدات و ارزیابی وضعیت مشخصوات یازدهگانوه ،در

(معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور.)1387 ،

سه مشخصۀ اصلی یا ویژگی ،متمرکز شده که ایون سوه ویژگوی،

تجزیه و تحلیل دادهها

تعیینکننوودۀ شوورایط خوواک سووطحی مرتووع اسووت (احموودی و
همکارا 2009 ،؛ شرافتمندراد و خسروی مشویزی .)2019 ،ایون
ویژگیهای عبوارت از پایوداری ،نفوذپوذیری و چرخوه عناصور
غذایی هستند.
پایداری عبارت است از توانایی خاک برای مقاومت در برابر
نیروهووای فرسوواینده و بازسووازی تخریووب خوواک .نفوذپووذیری و
رواناب عبارت است از اینکه چگونه خواک ،آب بوارا را بوه دو
بخش تقسیم میکند .آبی که بوه خواک وارد میشوود (آب قابول
میشود یا ممکن است موجب حمل مووادی نظیور خواک ،موواد
غذایی و بوذرها گوردد .وضوعیت چرخوۀ موواد غوذایی ،مطوابق
تعری

عبارت از میزا کارایی بازگشت مواد آلی به خاک است.

با توجه به تعریفی که بورای هریو
ارائه شد ،شاخ

از ویژگیهوای عملکوردی،

های یازدهگانۀ ارزیوابی سوطح خواک ،در سوه

گروه اصلی قرار میگیرند که با مدنظر قرار داد طبقۀ هریو
آ ها که در گام سوم و طبق دسوتورالعمل شواخ
سطح خاک (تانو

از

های ارزیوابی

وی و هینودلی )1995 ،انودازهگیری شودند؛

ویژگیهای عملکردی برای هر واحد اکولویی

محاسبه شد کوه

تجزیه و تحلیل دادههای  11شاخ

امتیازدهیشده ،بوا اسوتفاده

از نرمافزار روش تحلیل عملکرد چشمانداز ( )LFAکه در محیط
وی و لودیو ،

 Excelطراحی شده اسوت ،انجوام شود (تانو

 .)2002همچنووین بووا اسووتفاده از نرمافووزار  ،LFAسووه شوواخ
عملکردی خاک رویشگاه شامل پایداری ،نفوذپوذیری و چرخوۀ
عناصر غذایی برای هری

لکهها و فضای بین لکهای در هریو

از واحدهای اکولوییو

مسوتقر در امتوداد گرادیوا شووری بوه

دست آمد .برای مقایسۀ میانگینهای شواخ

های عملکوردی و

ساختاری و همچنین خصوصیات فیزیکی و شویمیایی خواک در
واحدهای مختل

اکولویی

مستقر در امتداد گرادیا شوری ،از

آزمو تجزیۀ واریانس ی طرفوه و بورای مقایسوۀ میانگینهوا ،از
آزمو دانکن استفاده شد.

نتایج
مقایسـۀ شــاخصهای ســاختاری و عملکــردی در بــین
نواحی اکولوژید
نتووایج انوودازهگیریهای شوواخ
شاخ

سووازما یووافتگی چشوومانداز و

های عملکردی رویشگاه (پایداری خواک ،نفوذپوذیری و

عدد حاصل ،منعکسکنندۀ وضعیت منطقوۀ تحتتوثریر عملیوات

چرخۀ عناصرغذایی) نشا داد که میانگین شواخ

مرتعکاری (نهالکاری) است.

گرایا شوری تغییر میکند و در بین نواحی اکولوییو  ،تفواوت

انــدازهگیری خصوصــیاف فیزیکــی و شــیمیایی خــاک

معنیدار دارد .بر اساس مقایسوۀ میوانگین انجامشوده ،درمجمووع

برای این منظور ،از هری
اکولویی  ،ی

از ترانسکتهای مستقر در واحودهای

نمونه مرکب خاک ،از عموق  0-30سوانتیمتری

برداشت و خصوصیات فیزیکوی و شویمیایی آ هوا انودازهگیری
شد .ابتدا نمونهها با استفاده از ال

دو میلیمتوری (آزمایشهوای

ها در امتوداد

ها ،متعلق به نوواحی دورتور از دریاچوه و

کانو شوری (ناحیۀ اول و دوم) و کمترین مقدار آ  ،مربوو بوه
ناحیۀ نزدی

به دریاچه (ناحیۀ سوم) است (شکلهای  3تا .)6
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رویشگاه در نواحی مختلف اکولوژیکی

بیشترین مقدار شاخ
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استفاده برای گیاهوا ) و روانوابی کوه از سیسوتم محلوی خوارج

از نمونههای خاک ،طبق دستورالعمل نشوریۀ شومارۀ 467

۱۴۰۰  زمستان، شماره سیوسوم، سال دهم،مجله علمیپژوهشی مهندسی اکوسیستم بیابان

 میانگین شاخص سازمانیافتگی چشمانداز در نواحی مختلف اکولوژید در امتداد گرادیان شوری:)3( شکل
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Figure (3): Average index of landscape organization in different ecological areas along the salinity gradient

 میانگین شاخص پایداری در نواحی مختلف اکولوژید در امتداد گرادیان شوری:)۴( شکل
Figure (4): Mean stability index in different ecological areas along the salinity gradient

 میانگین شاخص نفوذپذیری در نواحی مختلف اکولوژید در امتداد گرادیان شوری:)5( شکل
Figure (5): Average infiltration index in different ecological areas along the salinity gradient

 میانگین شاخص چرخۀ عناصر غذایی در نواحی مختلف اکولوژید در امتداد گرادیان شوری:)6( شکل
Figure (6): Average index of nutrient cycle in different ecological areas along the salinity gradient
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خصوصــیاف فیزیکــی و شــیمیایی خــاک در بــین نــواحی

کاهش درصد رس و سیلت نمونههای خاک ،در امتوداد گرادیوا

اکولوژید در امتداد گرادیان شوری

شوری کاهش پیدا میکند ولوی رونود موذکور معنویدار نیسوت.

از ویژگیهوای خواک نیوز در

مقدار اسیدیتۀ خاک در طول گرادیا شوری ،کمتر شده ولی این

جدول ( )3ارائه شده است .بر مبنای نتایج ،مقدار شووری خواک

روند ،معنیدار نیست .میانگین شوری خاک نوواحی اکولوییو ،

در طول گرادیا محیطی افزایش مییاید .درصد شون نمونوههای

بیشتر از چهار دسیزیمنس بر متور در عصوارۀ اشوباع اسوت؛ در

شود بوه مرکوز دریاچوه زیواد میشوود و

نتیجه ،خاک رویشگاهها ،در ردۀ خاکهوای  Saline- sodicقورار

برعکس از درصود رس و سویلت نمونوهها کاسوته میشوود؛ در

میگیرند .همچنین میانگین مقودار اسویدیتۀ نمونوههای خواک در

میانگین و اشتباه از معیوار هریو

خاک نیز بوا نزدیو

نتیجه درصد اشباع خاک ،ی

روند نزولی را در امتوداد گرادیوا

شوری دارد و از مقدار آ با نزدی

شد به کانو شوری کاسته

نواحی اکولویی  ،بیشتر از  8/5است؛ در نتیجه خواک رویشوگاه
مورد بررسی ،در ردۀ خاکهای قلیایی قرار دارد.

میشود .وز مخصوص ظاهری نمونوههای خواک ،متناسوب بوا
جدول ( :)3میانگین مقادیر خصوصیاف فیزیکی و شیمیایی خاک در بین نواحی اکولوژید در امتداد گرادیان شوری
Table (3): Mean values of soil physical and chemical properties among ecological areas along salinity gradient

شن ()Sand

سیلت ()Silt

رس ()Clay

اکولویی

(درصد)

(درصد)

(درصد)

ناحیوووووووۀ

بافت خاک

درصد

وز مخصوص ظاهری

اشباع خاک

()Bulk Density

()SP

(گرمبرسانتیمترمکعب)

اسیدیته ()pH
در گل اشباع

شوری ()EC
(دسیزیمنس بر متر)
در عصارۀ اشباع

اول

21/3±0/46c

42/2±2/33a

36/8±2/87a

لومی رسی

41/0±5/08a

1/0±6/08a

8/9±0/24a

28/7±7/27b

دوم

28/8±9/77b

1±7/36/66b

34/5±4/78a

لومی رسی

39/6±3/56b

1/5±0/00a

8/5±0/04a

55/9±13/3ab

سوم

35/0± 4/04a

5±3/35/12b

29/7±2/40b

لومی رسی

14/8±1/79c

1/5±0/57a

8/5±0/03a

62/9±4/09a

بحث و نتیجهگیری
پدیوودۀ ریزگوورد از مهمتوورین چالشهووای محیطزیسووتی اسووت.

چنوود سووال از عملیووات اصووححی ،بوورای بررسووی و تفسوویر اروور
اقدامات انجامشده مورد بررسی قرار گرفت.

شناخت این پدیده و راهکارهای مقابلوه بوا آ  ،نقوش مهموی در

طبووق تحقیقووات انجامشووده ،مؤلفوۀ خوواک مهمتوورین عاموول

کاهش توفا های ریزگرد و نحووۀ تثبیوت کانو هوای گردوغبوار

محیطی در میزا رشد و استقرار پوشوش گیواهی و شوکلگیری

دارد .مهمترین عوامل ایجاد ریزگرد ،خشکسالی ،فرسایش ،عودم

ساختار گیاهی در اکوسیستمهای شور شوناخته شودهاند .رشود و

وجود پوشش گیاهی و همچنین مودیریت ناصوحیح منوابع آبوی
میباشد (جویباری و همکارا .)1398 ،

استقرار پوشوش گیواهی ،در نهایوت بوهطور مسوتقیم وابسوته بوه
خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاک و مؤلفههای دیگور ازم بورای

در حال حاضر نیز در سطح وسیعی از اراضی شوور حاشویۀ

رشد و پراکنش آ گونوه میباشود .سواختار و ترکیوب پوشوش

دریاچۀ ارومیوه ،بهواسوطۀ پسوروی دریاچوه ،ناشوی از افوت آب

گیاهی در هر جامعۀ گیاهی ،توا حود زیوادی تحتتوثریر عوامول

زیرزمینی و کواهش حجوم ورودی آب بوه دریاچوه ،کانو هوای
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حروف مشابه نشا دهندۀ نبود تفاوت معنیدار و حروف متفاوت ،نشا دهندۀ تفاوت معنیدار در سطح  5درصد بین نواحی هستند.

محیطی قرار دارد .در حقیقت عوامل محیطوی میتواننود موجوب
گونههای گیاهی در ی

جامعوۀ

آذربایجووا غربووی و شوورقی ،همووواره در معوورض توفا هووای

گیاهی یا بهطور عکس ،مانع از اسوتقرار و گسوترش یو

گردوغبار قرار گیرند .بر هموین اسواس ،در سوطحی وسویعی از

گیاهی در مکا مشخصی شووند (حشومتی و همکوارا 2007 ،؛

حاشیۀ دریاچه ،بورای تثبیوت خواک بسوتر کانو هوا ،پرویههوای

شهریاری و همکارا .)2018 ،

گونوۀ

اصووححی انجووام شووده اسووت .ازایوونرو در پووژوهش حاضوور،

بر اسواس یافتوهها ،مشواهده میشوود ناحیوههای اول و دوم

ویژگیهای سواختاری و عملکوردی رویشوگاه ،بعود از گذشوت

های

(فاصولۀ دورتور از کووانو شووری) ،در خصووص شوواخ

] [ DOI: 10.22052/deej.2021.10.33.1

تولید ریزگرد نمکی و ماسهای ،ایجاد و سبب شده که اسوتا های

گسترش و استقرار انواع مختل

مجله علمیپژوهشی مهندسی اکوسیستم بیابان ،سال دهم ،شماره سیوسوم ،زمستان ۱۴۰۰

8

عملکووردی اکوسیسووتم (پایووداری خوواک ،نفوذپووذیری و چرخوۀ

نزدی

به دریاچه بوده است تحقق بخشد.

عناصر غذایی) ،بهطور آماری شوبیه هوم هسوتند .ازایونرو در دو

از جنبۀ دیگر ،میتووا نتیجوهگیری کورد کوه کاشوت گونوۀ

ناحیۀ مذکور ،میتوانود مودیریت واحودی اجورا گوردد .اگرچوه

قرهداغ ( )N. schoberiدر کانو ریزگرد نمکوی منطقوۀ سوپرغا ،

از نوواحی ،نووع گونوۀ گیواهی متفواوتی

ناموفق و انتظارات حاصول را بوهمنظور کنتورل ریزگورد ،بعود از

بههنگام عملیات اصححی کشت شده باشود یوا آنکوه گونوههای

گذشت چند سال از عملیات اصححی ،برآورد نکرده اسوت .لوذا

طبیعی متفاوت مستقر باشند ،کارکرد اکوسیستم ،شبیه میباشد.

قرق منطقه و دستکاری کمتور سوطح خواک ،بوههنگام عملیوات

ممکن است در هریو

آگاهی از چنین نتیجهای ،به مدیرا اکوسیستمهای شوکنندهای

مرتعکاری (اصححی) ،در چنین رویشگاههایی توصویه میشوود.

نظیر رویشگاههای شور ،آزادی عمل میدهد ،بهطوری کوه ضومن

طبیعی است که پوشش گیاهی بومی در صورت ممانعت از چرا،

ساده شد شرایط پیچیده ،به سرعت یافتن حفاظوت از کانو هوای

بذر ،قادر به تجدید حیات خواهد بود و از سوطح

گردوغبار و احیای آ کم

خواهد کرد.

بهواسطۀ بان

خاک در برابر فرسایش بادی جلوگیری کند.
گونۀ  T. aphyllaو بهویژه گونۀ  N. schoberiکوه از گونوههای

عموما شر اولیه در خصوص مبارزه با گردوغبوار ،مشوخ
پرویههووای اجرایووی بهواسووطۀ سووخت بووود انتخوواب واحوودهای

لکههای حاصلخیز با ابعاد زیواد ،ایجواد و از جابوهجا شود ذرات

همگن ،از اجرای فازهای بعدی عقب میماند یا حتی در برخوی از

خاک بر ارر وزش باد جلوگیری کنند .اگرچه عملیات اصوححی در

موارد ،انتخاب سوایتهای همگون مودیریتی بوا داشوتن خطاهوای

مساحتهایی از منطقه ،توانسته درصد سبزینگی خوبی ایجواد کنود

بسیار صورت میگیرد که در نهایت به هدررفت منوابع و بازمانود

که این مساحتها ،معموا در محدودههایی قرار دارنود کوه مرتبوا،

از رسید به اهداف کنترل گردوغبار منجر میشود.

آبیاری و در فاصلۀ نسبتا کمی نسبت به منوابع آب قورار دارنود .در

بر همین مبنا ،بوا اسوتفاده از نتوایج ایون پوژوهش مشوخ

تثیید این موضوع ،بررسی اجمالی پوشش گیاهی منطقوۀ قرقشوده

میشود؛ برخحف آنچه در این منطقه صورت گرفته است ،امکا

نزدی

این وجود داشت که مدیریت بهمراتب سوادهتر و یکنواخوتتری

(گونۀ بومی آتریپلکس در ایرا کوه زادآوری طبیعوی دارد) ،گونوۀ

را اجرا کرد .چنین یافتۀ مهمی ،بهطور کامول ،آشوکاری نظریوات

غالب رویشوگاه اسوت ،بیوانگر آ اسوت کوه در طوی چنود سوال

گیاهوا شوردوسوت را تثییود

گذشته ،پوشش قابل تووجهی ،ایجواد شوده و توانسوته بوهخوبی از

مرتبط با فراخی آشیا اکولوییو
میکند.

به ناحیوۀ اول اکولوییو

کوه در آ

گونوۀ A. verrucifera

سطح خاک محافظت کند.

از طرف دیگر ،در ناحیۀ سوم که در مجاور دریاچه و کوانو
شوری قرار دارد ،مشاهده میشود کوه شواخ

های عملکوردی

نتایج اجمالی مطالعات خاکشناسی تداعیکنندۀ آ است کوه
بافت خاک رویشگاه ،لوومی رسوی و سونگین اسوت کوه باعو

حالوت کووامح شوکننده در رونوود تغییوورات روی

خیلی بهسختی انجام میگیرد .همچنوین هرچوه وز مخصووص

میدهد و نیل به هودف کواهش گردوغبوار و کنتورل آ  ،ازموۀ

ظاهری خاک بیشتر شود ،خاک فشردهتر است و فضاهای خوالی

اتخاذ تصمیمات دیگر مدیریتی به این ناحیه از دیدگاههای دیگور

کمی دارد؛ در نتیجه مقدار نفوذپذیری خاک ،کم است .لذا گونوۀ

احیایی نظیر کاهش سرعت بواد از طریوق بادشکنهاسوت؛ زیورا

 N. schoberiکه سرشت اکولووییکی متفواوتی دارد و عمودتا در

پوشش گیاهی بهخوبی نتوانسته است عملکرد محسوسی در ایون

رویشگاههای ماسهای با آب سطحاارضی ،رشد موفوقتری دارد،

ناحیه داشته باشد .بهعبارت دیگور ،عملیوات اصوححی نتوانسوته

نتوانسته در این منطقه که خاک سنگین است رشد موفقی داشوته

انتظارات مدنظر در گوام اول عملیوات اجرایوی را کوه بوا هودف

باشد؛ بهگونهای که اکثر نهالهای کاشتهشوده بور ارور آبگرفتوی،

افزایش پوشش گیاهی و کاهش فضوای بوین لکوهای در فواصول

دچار خفگی شدهاند .تعداد اندک نهالهوایی نیوز کوه توانسوتهاند

شورایطی ،یو

] [ DOI: 10.22052/deej.2021.10.33.1

مورد مطالعه ،بهمراتب وضعیت ضوعی تری دارنود و در چنوین

کاهش نفوذپوذیری خواک میشوود .از طرفوی ،آبشوویی اموحح،
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کرد واحدهای همگن مدیریتی است و گواهی اوقوات ،خیلوی از

بووومی در ترکیووب گیوواهی رویشووگاه مووذکور نیسووت ،نتوانسووتهاند
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بررسی موفقیت طرحهای کنترل کانونهای ریزگرد با استفاده از ویژگیهای ساختاری...

زندهمانی خود را حفظ کننود ،رشود رویشوی چنودانی نداشوته و

و پنوواهی .)2011 ،ایوون موضوووع ،خفگووی ریشووۀ گونووههای

طبیعتا به مرحلۀ رشد زایشی نیز نرسیده و موفق به تولید میووه و

مرتعکاریشده را همزما با باا آمود سوطح آب زیرزمینوی بوه

بووذر نشوودهاند .ویژگیهووای مورفولوووییکی پایووههای مووذکور در

همراه دارد و باع

شد گونهها میشوود.

مقایسووه بووا ویژگیهووای سوواختاری پایووههای همسوون کووه در

ازاینرو احداث زهکش در فواصل مختل

رویشگاههای ماسهای منطقۀ جبول کنودی کاشوته شودهاند ،قابول

ملزومات اساسی برای کواهش حالوت مانودابی خواک رویشوگاه

از بین رفتن و خش

گرادیوا شووری ،از
لنوارد2

مقایسه نیست و بسیار کمتر است .پس با گذشت زما از احیوای

برای رشد موفق گونههای بوتهکاریشده میباشد (بوارت-

رویشگاه ،وضعیت زندهمانی آ ها به مخاطره خواهد افتاد چراکوه

و همکووارا  .)2003 ،گونووۀ  N. schoberiدر منطقووۀ سووپرغا
کانو شوری ،تووا مقابلوه بوا

در مراحل اولیۀ کاشت ،نهالها در داخل چالههایی به عموق  60و

بهخصوص در ناحیۀ سوم نزدی

به قطر  50سانتیمتر کوه از خواک زراعوی مخلو شوده بوا کوود

حاات ماندابی (اشوباع خواک) را نودارد .از شورایط مانودابی در

پوسیدۀ گاوی پر شده بودند ،کاشته شودند .در طوی ایون مودت،

منابع علمی ،بهعنوا «مانع پنها » نام برده میشود و گسوترش آ

نهال کاشتهشده ،از خاک زراعی تغذیوه میکورده و کمتور تحوت

کمتر برآورد میشود چراکه این پدیوده اغلوب در سوطح خواک،

تثریر شوری رویشگاه قرار گرفته است .طبیعتا با حرکت ریشوهها

غیرقابل رؤیت و میتواند موقتی باشود .مانودابی شود موجوب

بهسمت پایین و برخورد آ ها بوا خواک شوور تحتاارضوی ،از

میشود ریشهها نسبت به نم  ،نفوذپذیرتر شوند که در ارور آ ،

رشد آ ها کاسته خواهد شد .به این موضوع ،اگر خشکی محویط

جذب نم

در اندامهای هوایی و در نهایوت در بور  ،افوزایش

و پایین رفتن سطح آب نیز اضافه شود ،شرایط برای ادامۀ رشود،

مییابد و گیاه از بین میرود .همچنین شورایط مانودابی ،موجوب

بدتر خواهد شد .در این راسوتا گوزارش میشوود هرچوه بافوت

کمبود مواد غذایی در گیاها میشود (خا و وبر.)2008 3،

رطوبت اشباع بیشتر میشود؛ بهعبارتی ،خاکهای بوا بافوت ریوز

ریشه بهخصوص در نوک ریشوه میشوود .ریشوههای فرعوی ،آب

نسبت به خاکهای درشوت دانوه ،پتانسویل بیشوتری در ترسویب

کمتری را جذب میکند و باع

افوزایش کمبوود آب در ریشوهها

کربن و ذخیرۀ آ بهصورت بلند مدت دارنود (شویدای کورکج و

میشود .این مس؛له منجر به کاهش سریع رشد ریشه ،جذب آب و

همکوارا 2017 ،؛ جعفوری و پنوواهی .)2011 ،از طرفوی ،مقووادیر

فتوسنتز میشود و بر ها پژمرده و سرانجام به مر گیاه میانجامد.

باای اسیدیته خاک بهدلیل تسریع شد تجزیۀ کربن خواک ،ارور

گونههای هالوفیت حساس ،قبول از مور  ،سوفید و رنو

پریوده

منفی بر میزا کربن خاک دارد و میتووا بیوا کورد کوه میوزا

میشوند (کلروفیل خود را از دست میدهند) (خا و وبر.)2008 ،

اسیدیتۀ خاک با کربن آلی ذخیرهای خاک ،رابطوۀ معکووس دارد

ازاینرو گیاهانی که در شورهزارها رشد میکنند ،باید بوه شووری و

(وارگاس1و همکارا .)2018 ،

ماندابی مقاوم باشند .گونه  ،N. schoberiکمتر توا مقابلوه بوا ایون
های مهووم در مطالعووات

شرایط را دارد .در صورتی که گونوۀ  H. strobilaceumکوه گونوه

درصوود اشووباع ،یکووی از شوواخ

هیدرولوییکی است .درصد اشباع ،مربوو بوه اجوزای مکوانیکی

طبیعی و از عناصر اصلی رویشگاههای شور منطقۀ سپرغا اسوت،

مقیاس کمی از بافت خواک،

قادر به تحمل شرایط مذکور و رشد موفق در چنین رویشگاههوایی

خاک است که میتواند بهعنوا ی

ظرفیت نگهداری آب و ظرفیت تبوادل کواتیونی در نظور گرفتوه

میباشد.

شن وجود دارد .ازاینرو در مکا هایی که درصد شن زیاد باشد،

کسب آگاهی در مورد طراحی معیارهای زهکشی کم

میکنود.

درصد رطوبت اشباع خاک ،پایین و در مناطقی که درصد رس و

سطح زهکشی برای کاهش شوری خاک ،معیار اصلی محسووب

سیلت زیاد باشد ،درصد رطوبت اشباع خاک بااسوت (جعفوری
2. Barrett-Lennard
3. Khan and Weber
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شود .معموا انطباق نزدیکی بین نقشههای درصد رس ،سیلت و

درک و شناخت واکنش بین شورایط مانودابی و شووری ،بوه

1. Vargas
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خاک ،ریزتر باشد و مقدر رس آ بیشتر ،مقدار کربن آلوی و نیوز

شرایط ماندابی طوانیمدت در هالوفیتهوا ،منجور بوه مور
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میشود .بر اساس اتکا به بافت خاک و بارندگی ،باید سوفرۀ آب

بیشووتر اسووت و رویشووگاه اصوولی محوول پووراکنش N. schoberi

زیرزمینی در منطقه ،تا اعماق دو توا سوه متوری از سوطح زموین،

میباشد ،نهالهای کاشتهشده رشد مووفقی داشوتهاند .اگرچوه در

پایین رود .اگر چه پژوهشهای مربو بوه واکونش بوین شورایط

شود بوه کوانو شووری،

مقیاس کلی ،در آنجا نیوز بوا نزدیو

سازما یافتگی چشمانداز ،کوم خواهود شود .بور هموین

ماندابی و شوری نشا میدهد که بهبود اساسی در رشد گیاه ،بوا

شاخ

کاهش انداکی در شورایط مانودابی امکا پوذیر اسوت .ایون نووع

اساس ،اگر بهجای مرتعکاری با گونوۀ غیربوومی  N. schoberiدر

تغییرات ممکن است با ایجاد زهکش به دست آیند و کنتورل آب

منطقۀ سوپرغا  ،از گونوههای بوومی موجوود در ترکیوب گیواهی

سطحی را بهبود میبخشند .توصیه بر این است کوه زهکشهوای

نواحی اکولویی

نظیور Kochia ،Halocnemum strobilaceum

مذکور در آستانههای بحرانی در سطح رویشوگاه احوداث شووند

 Atriplex verrucifera ،lanaو ،Camphorosma monspeliaca

(جعفری و پناهی.)2011 ،

استفاده میشد ،قطعا نتایج بهتری حاصل میشد.

عحوه بور نواموفق بوود مرتعکواری گونوۀ  N. schoberiدر

نتایج حاصل از این پژوهش میتوانود ارگا هوای اجرایوی را

منطقۀ سپرغا  ،بررسیهای میدانی نیز نشوا داد بوذر گونوههایی

در عملیووات مرتعکوواری مکا هووای دارای اولویووت حفاظووت و

Camphorosma

کنود .در ایون

بووومی نظیوور lana ،H. strobilaceum

،K.

مراقبت از پیشروی کانو ریزگرد نمکوی کمو

 monspeliacaو  A. verruciferaکه در داخل هحلیهوای آبگیور

ارتبا  ،مکا هایی در اولویت حفاظت و حفوظ شورایط موجوود

کشت شدهاند ،چوو قووۀ نامیوه خوود را از دسوت داده بودنود،

سووازما یافتگی چشوومانداز و

هسووتند کووه از لحوواظ شوواخ

پیشآمده برای دریاچۀ ارومیه (معتمدی و همکارا  ،)1398 ،نیوز

دارای مقادیر باایی است .همچنین مناطقی که در آ ها نسبت بوه

گویووای ایوون موضوووع اسووت و هم وواره بیووا میشووود کووه در

دیگر مکا ها ،فضای بین لکهای زیواد اسوت و بوهعبارت دیگور،

محوودودههایی از مکا هووای مرتعکاریشووده ،کماکووا شوواهد

شاخ

سازما یافتگی چشمانداز در آ ها بسویار انودک اسوت،

گسترش کانو های ریزگرد و ایجواد گردوغبوار هسوتیم .ضومن

میتوانند برای انجام عملیات اصححی در اولویوت قورار گیرنود.

اینکه درصد نهالهای سبز ،نسوبت بوه اتموام زموا مرتعکواری،

بهعنوا پیشنهاد نهایی ،میتوا عنوا کرد که کنترل مسائل ناشی

بسیار کم شده است .خوشبختانه در طی دو سال گذشته ،مقوادیر

شد دریاچه نظیر کنتورل گردوغبوار حاصول ،نیازمنود

شوایانی

مطالعات دیگری با داشوتن سوایتهای پوایش و پوایلوت دقیوق

بارشها در منطقه ،خوب بوده است .این موضوع کمو

در زهکشی خواک و کواهش شووری آ و در نتیجوه ،زنودهمانی

است که در آ  ،فرایند اعتماد به دادهها و امکا انجوام مطالعوات

نهالها داشته است .در شرایطی که در کانو گردوغبوار ماسوهای

گستردۀ تحقیقاتی بهمنظور نیل به ی

برناموۀ مودو تر ،تضومین

جبل کندی که بافت خاک سب تر و درصد ذرات شن در خواک

شده باشد.
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Expanded abstract
Introduction: As one of the most serious environmental challenges of Iran during the recent decade, the phenomenon
of fine dust has occurred due to improper and excessive ecologic use of rangeland ecosystems, drought, and
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mismanagement of water resources. Knowing this phenomenon and being aware of the required strategies to fight
against it play an essential role in reducing the number of dust storms and the way fine dust's hotspots are established.
On the other hand, the hotspots of fine dust have been created in large areas of Urmia Lake's saline lands due to the
regression of the lake made by a decline in groundwater levels and reduced inflow of water into the lake exposing
Western and Eastern Azerbaijan provinces to dust storms. Accordingly, some restoration projects (rangeland seeding)
were carried out in 2014 in large areas of the lake to stabilize the soil of the hotspots' beds. Now, five years after the
implementation of rangeland seeding projects, the question is whether or not the projects have exerted any positive
effect on the structural and functional characteristics of the target habitats? In other words, how have the structural and
functional characteristics of the habitats changed as a result of rangeland seeding operations? Have these changes had
positive or negative effects on the ecosystem? Therefore, to answer these questions, this study was conducted in the
Separghan region in Urmia as a pilot study area and a representative of saline habitats of the western shore of Urmia
Lake. Located at 37° 45' 14"N and 45°14'19", the region was identified as one of the fine dust hotspots in 2014 and
designated as a priority in terms of protective and conservation operations by competent authorities. It was also
introduced as a reference and pilot study area so that the results of the study could be generalized to similar habitats.
Therefore, rangeland seeding operations were carried out in the region at a large scale where livestock grazing was
prohibited.
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Material and Methods: 24 transects were established in three ecological areas to measure the structural and
functional characteristics of the habitats. Moreover, the number, length, and width of ecological patches, the
percentage of patches' lengths, and the landscape organization index were calculated for each area by establishing
linear transects in each ecological unit. Finally, eleven indices regarding the soil's surface that are clearly associated
with the soil's level of stability, permeability, and nutrient cycle were valued and categorized for each patch and interpatch space within the five measured areas using the LFA guidelines.
Results: the study's results indicated that the indices' mean varied along the salinity gradient, being significantly
different in various ecological areas. The highest value of the landscape organization index (0.32) belonged to the first
area (further away from the salinity hotspot), and the lowest values of the index (0.10 and 0.06) belonged to the second
and third areas (closer to the salinity hotspot), respectively. The average values of the stability index were 44.40, 37.01,
and 20.70 in different ecological zones, respectively. Furthermore, the highest values for permeability were found in
the first and second zones as 21.50 and 24.90, respectively, and the lowest index's value (13.20) belonged to the third
zone. Finally, the values of the nutrient cycle were 11.19, 11.80, and 7.90 in the first, second, and third ecological
zones, respectively.
Discussions and Conclusion: it could generally be argued that the values of structural and functional indices decrease
along the salinity gradient. Therefore, the success of rangeland seeding operations would decrease as we get closer to
the salinity hotspot. In other words, rangeland seeding operations have failed to realize the goals set for the first step of
its executive operation to increase vegetation and reduce inter-patch spaces in areas close to the lake. Viewed from
another perspective, it can be concluded that seeding the rangeland with Nitraria schoberi species was hardly
successful and failed to achieve its expected results in terms of controlling the fine dust several years after the
implementation of the project. Therefore, preserving the area and less manipulating the soil's surface is recommended
when rangeland seeding is conducted in such habitats. If prevented from being grazed, indigenous vegetation could be
regenerated through the seed bank and thus help prevent soil surface from wind erosion. The results of this study can
help seed the rangelands prioritized for being protected against the advancement of saline dust hotspots. The areas
prioritized in terms of protection and maintenance of their current situation are those with high structural and
functional indices values. Areas where the inter-patch space is large and the landscape organization index is very low
compared to other places can also be prioritized for restoring projects.
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