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 چکيده

ب بر يجهت شتأثير  يابيق حاضر ارزيب، هدف از تحقيو خاک در جهات مختلف ش ياهيت داشتن اطالعات پوشش گيبا توجه به اهم
س شاخص يعملکرد يهاليپتان ستان م يالقييخاک در مراتع  يسطح يهاو  ستان گل شد. جهت ايچهارباغ ا سيبا  روش از ين برر

 با يمتر 100سه ترانسکت  ين منظور در چهار جهت اصليب استفاده شد. بديش ي( و در جهات اصل1LFA) اندازچشم عملکرد ليتحل

 يهاليپتانسمحاسبة شد. جهت  يريگاندازه يالکهنيبفاصلة ها و ها نوع، طول و عرض لکهفواصل مشخص مستقر و در طول ترانسکت

 11ب با اسااتفاده از ي( در جهات مختلف شااياهيپوشااش گ يافتگيو شاااخص نظا  غذاييموادچرخة )پايداري، نفوذپذيري،  يعملکرد

ستورالعمل  سطح خاک از د سي معنادار Excel, LFAشاخص  شد. جهت برر ستفاده  س يا و  SASافزار عملکردي از نر  يهاليپتان

 يبررسااا يدي دانکن اساااتفاده شاااد. برابناز آزمون گروه يعملکرد يهاليبندي ميانگين پتانساااواريانس و براي طبقهتجزية آزمون 

سکت يسطح يهاشاخص ستقر و  5 متر(،100) خاک در امتداد هر تران صورت ک 11پالت م ستفاده از جداول  يفيشاخص به  و با ا

ات يخصوص يمعنادار يرنوف استفاده شد. جهت بررسياسم-ها از آزمون کلموگروفبودن دادهنرمال يبررس يو برا يازدهيمربوطه امت

ج نشان داد يبندي دانکن استفاده شد. نتاها از آزمون گروهبندي شاخصس و طبقهيکروسکال وال يرپارامتريخاک  از آزمون غ يسطح
 يعملکرد يهالين درصد پتانسيشتريکه ب يطوره(، بP<05/0) اختالف معنادار است يدر جهات مختلف دارا يعملکرد يهاليپتانس

جهات شمال، جنوب، شرق و  يبرا ياهيپوشش گ يافتگيآن در جهت شرق برآورد شد. شاخص نظا  ن مقداريدر جهت شمال و کمتر

تايج نشاااان داد بهبرآورد شاااد.  51/0و  38/0، 43/0، 53/0ب يغرب به ترت هاي پوشاااش کريگتوگا  و جز شااااخص همچنين ن

شاخص ،ميکروتوپوگرافي سي در جهتمامي  شنادار ميت مختلف داراي اختالف معاهاي مورد برر ضر  (.P<05/0) دنبا نتايج تحقيق حا

ها همچنين جهت دامنهباشااد. ميجهت اعمال مديريت صااحيح و بهينه جهت بر خصااوصاايات پوشااش گياهي و خاک تأثير حاکي از 

 هاي عملکردي اکوسيستم مرتعي داشته باشد.تواند تأثير مهمي بر پتانسيلمي
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 مقدمه .1
مرتعي و  هاياکوساايسااتم صااحيح مديريت منظوربه

 عوامل بين ارتباط بايد ،ياهيت پوشاااش گيوحفظ و تق

 پستي پارامترهاي از جمله طبيعت در موجود شناختيبو 

شش خاک، اقليم، بلندي، و  را زنده موجودات و گياهي پو

صول مبناي بر مرتع يك صحيح مديريت زيرا شناخت.  ا

ست اکولوژيك  شرط پيش اکولوژيك فرايندهاي درک و ا

صلي شدمي مديريت ا ضع[. 13] با سطحيو  يکيزيو ف يت 

هايفيک يابيخاک در ارز ت يخاک از اهم يت و عملکرد

 يط [. برخي پژوهشاااگراني4] برخوردار اساااات ييباال

که هريقات خود دريتحق ند  مل مورفولوژيافت  يك از عوا

 بر اياز ساااطح در ب و ارتفاعيشااادرجة ، بيشااا جهت

قه، ي، پوشااش يتاج)درصااد پوشااش ياهيگ يپارامترها

بسته به تأثير ن يزان ايدارند که م ييسزاهبتأثير الشبرگ( 

ست متفاوت ،اهينوع گ صعن يو ا ا صو سطحيوامل خ  يات 

 يداريو پا يريمانند نفوذپذ خاک يذات يخاک و پارامترها

[. برخي 21و  16] دهنديقرار متأثير ها را تحت خاکدانه

شاااگاه با اساااتفاده از يل رويپتانسااا يابيبه ارزمحققين 

با اسااتفاده از روش  (SSAخاک ) يات سااطحيخصااوصاا

تأثير ها پرداختند. آن( LFAانداز )ل عملکرد چشاااميتحل

ب، ارتفاع يب، جهت شيشدرجة مختلف مانند  يفاکتورها

 يهاليرا بر پتانساا ياهيا و نوع پوشااش گياز سااطح در

 ييغذامواد چرخة ، يري، نفوذپذيداريمراتع )پا يعملکرد

 هاآن همچنين .کردند ي( را بررساايافتگيو شاااخص نظا 

کلية  ياهيب و نوع پوشااش گيشاادرجة گزارش دادند که 

قرار داده و جهت تأثير را تحت  يعملکرد يهاليپتانسااا

خاک  يريو نفوذپذ يداريبر پا يمعنادارتأثير ب فقط يشاا

 يطورهب ،ندارد ييغذاموادچرخة بر  يمعنادارتأثير دارد و 

 42/28) يشمال در جهت ييمواد غذاچرخة ن يشتريکه ب

در ( 57/25) يجنوبدامنة ن مقدار آن در يدرصااد( و کمتر

ن يشتريب يشمالجهت .ه استبرآورد شدمنطقه تحقيق  آن

 [.18] گر دارديخاک را نسااابت به جهات د يزيحاصااالخ

ب يدر مراتع هزار جر که يقيدر تحقنيز  برخي محققين

درصااد پوشااش  که دريافتند انجا  دادنداسااتان مازندران 

عوامال تاأثير تحات  ياهياگ يهااو تراکم گوناه يتااج

فاع و شااا، ارمنطقه اسااات و جهت يوگرافيزيف ب بر يت

تاجييتغ نه يرات پوشاااش  مورد  ياهيگ يهاو تراکم گو

بساااته به نوع تأثير زان يگذارند و البته ميمتأثير مطالعه 

ها اظهار داشتند آن نيهمچن. متفاوت استگياهي پوشش 

 يو بلند يپسات طيدر شارا ياهيگ يهااز گونه كيکه هر 

به رشاااد و ادامه ح يخاصااا  [.22] هساااتند اتيقادر 

هاي سااطحي خاک و با بررسااي شاااخص پژوهشااگران

س ستم يهاليپتان سي هاي مرتعي مناطق عملکردي در اکو

چاه که در خشااااك سااار ند  يافت ند در ماري بيرج اثر ع

هاي شاااده در مراتع شااااخصهاي مديريتي اعمالفعاليت

ند و هاي عملکردي تغيير ميساااطحي خاک و ويژگي ک

شاااده در عملکرد مرتع هاي اعمالبراي ارزيابي مديريت

تواند روش مناساابي بوده و تغييرات اعمالمي LFAروش 

شان دهدشده را به خوبي  شگرانهمچنين  [.25] ن  پژوه

که  دريافترضوي اميرآباد کالت، استان خراسانمنطقة در 

گياهي ي ترکيب و نيز پوشااشاهاي رو به شاامال داردامنه

به دامنه بهتري در آن منطقه هاي رو به جنوب نسااابت 

تواند ها ميجهت دامنه که ندايشاااان گزارش داد. اندبوده

ستأثير مهمي بر  ستم يعملکرد يهاليپتان سي  يمرتع اکو

که نفوذپذيري، پايداري خاک و نيز طوريهداشاته باشاد. ب

به ترتيب دامنه درغذايي موادچرخة  به شااامال  هاي رو 

هاي رو به جنوب دامنه درو درصاااد  9/43و  78.3، 52.8

صد 6/16و  36.6، 37.3 ست آمد که از نظر آماري هب در د

کديگر نشااااان مي با ي ناداري را  ناختالف مع  [.1]د ده

که بافت خاک )درصااد شاان، افتند يدر نيز پژوهشااگران

 .دارد يلت و رس( در جهات مختلف اختالف معناداريسااا

ن درصد شن و ماسه در يشترينشان داد که بايشان ج ينتا

و  يشاارق يهانساابت به دامنه يو غرب يشاامال يهادامنه

ر ير در درصد شن و ماسه بر سايين تغيباشد و ايم يجنوب

خاک  يعموم يهايژگيو و يات خاک سااطحيخصااوصاا

ند نفوذپذ نهخاک يداريو پا يريمان گذارد. يمتأثير ها دا

شان داد بين نتايهمچن صد يشتريج ن خاک آلي مادة ن در

ر جهات اختالف يکه با سااا باشاادميرو به غرب دامنة در 
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 طور به مرتع يوگرافيزيف [.20] داشاااته اساااتمعنادار 

محيطي  عوامل روي بر تعديالتي و تغيير از راه مسااتقيم

 بر تأثير با طور غيرمسااتقيم به و (يمي)خاک و عوامل اقل

 دارد. ايعمده نباتي تأثيرات جوامع روي خاک، تشااکيل

مرتعي جهت اعمال  اراضي فيزيوگرافي مشخصات دانستن

سبيريمد ست ضروري ت منا ضي  اين مديريت به و ا ارا

 که دادند گزارش [. پژوهشاگران15و 13] نمايدمي کمك

عث يتوپوگراف هت در عيسااار ريتبخ با  يجنوب هايج

در  نيهمچن شود.يم هيناح مياقل کرويم در رييتغوسيلة به

 هايدر جهت خاک ليتشاااک ندهاييفرآ زانيم شيافزا

 ياهيگ و پوشاااش شاااتريب يآل مواد داراي که يشااامال

در پژوهشاااگران  .[6] گذارديم اثر هساااتند ترمناساااب

خاک و ، يطيط محيب بر شاااراي، اثر جهت شااايامطالعه

د که يجه رسااين نتيکرد و به ا يرا بررساا ياهيپوشااش گ

، خاک و پوشااش يمحل يميعوامل اقل يب رويجهت شاا

و  يشااامال يهابيکه شاااطوريبهگذارد، يمتأثير  ياهيگ

 يهاو شااااخص ياهيب پوشاااش گياز نظر ترک يجنوب

صد پوشش(  يکروتوپوگرافيخاک )م يسطح ختالف او در

نادار ند و گ با يمع هان درختيهم دار شاااتر در يب يا

رو  يهابيشتر در شيها بيارو به شمال و بوته يهابيش

 [.10] شونديده ميداش مورد مطالعهمنطقة در به جنوب 

که دو عامل ارتفاع و افزايند مي پژوهشاااگران بر اينعالوه 

ص ياجهت دامنه بر تنوع گونه صو سطحيو خ خاک  يات 

 يهااايژگير وير سااااايين تغيدارد و ا يمعنااادارتااأثير 

قرار تأثير مراتع مورد نظر را تحت  يو کارکردها يعملکرد

ن يخود به ا يهايدر بررس برخي پژوهشگران [.9] دهديم

کوچکتر  يهايطيها و محاسيدند که در مقيجه رساااينت

از ب( ي)جهت دامنه، ارتفاع و شااا يعوامل توپوگرافتأثير 

مل بر خصاااوصااايترمهم و  ياهيات پوشاااش گين عوا

ن عوامل به مراتب از ياساات. ا يخاک سااطح يهايژگيو

ات پوشش ير خصوصييدر تغ يشترينقش ب يعوامل انسان

اس يدر مق يعوامل توپوگرافتأثير ن يو خاک دارد و بنابرا

 شاااتر اساااتيب يعملکرد يهالير پتانساااييکوچك بر تغ

هاي رو به بر اساس مطالعات انجا  شده اغلب دامنه [.12]

نزديك به قائمي که با شاااعاع زاوية  خط اساااتوا به دليل

دريافتي  کنند از ميزان انرژيتابشااي خورشاايد ايجاد مي

شاااود تا اين امر باعث مي .بيشاااتري برخوردار هساااتند

تر بوده ها اغلب تخريب يافتههاي مربوط به اين دامنهشيب

يافتگي ها از توساااعهگياهي در روي آنو خاک و پوشاااش

طور هگياهي و خاک بفقر پوشااشکافي برخوردار نباشااند. 

هايي اثر تواند بر کارکردهاي چنين اکوسيستممستقيم مي

 يابيت ارزيبا توجه به اهم [.17و  5] منفي داشااته باشااد

 يريخاک، نفوذپذ يداريمراتع )پا يعملکرد يهاليپتانساا

شاخص ييموادغذاچرخة و  خاک و  يسطح يهاخاک( و 

به نقشااايهمچن جه  با تو مل ف ين  و  يوگرافيزيکه عوا

شهب صوص جهت  سيل اير و تعدييب در تغيخ ها لين پتان

ب بر يجهت شااتأثير  يابيارزق حاضاار يدارد، هدف از تحق

خاک در  يسااطح يهاشاااخص و يعملکرد يهاليپتانساا

ستان جهت ن يالقييمراتع  ستان گل ل به اعمال يچهارباغ ا

 باشد.يم يح و اصوليت صحيريمد

 

 شناسيروش. 2

 مورد مطالعهمعرفي منطقة  .1.2
مورد مطالعه مراتع چهارباغ اسااتان گلسااتان با منطقة 

 يلومتريک 45فاصاالة هزار هکتار در  9در حدود  يوسااعت

 يجنوب يهاشااهرسااتان گرگان و در دامنه يشاارقجنوب

شته صات جغرافر  54°منطقه  ييايکوه البرز قرار دارد. مخت
تا  °44 35' 36"و  يشاامالعرض  39° 40' 36تا  39' 28"
شرق 39° 40' 36" شد. ايم يطول  ن منطقه جزء مراتع يبا

و  يرکانيه يشااايروناحية ن يبوده که در گذر ب يالقيي

زان متوساااط يقرار دارد. م ياساااتگ مهين يشااايرومنطقة 

زش در فصااال يشاااتر ريمتر بوده که بيليم 348 يبارندگ

متوسااط  يزان دمايباشااد. ميزمسااتان و به شااکل برف م

گراد است. حداقل ارتفاع از سطح يسانتدرجة  5/6ساالنه 

 متر 3218ا يمتر و حداکثر ارتفاع از سااطح در 2000ا يدر

باشاااد. يمتر م 2609ن ارتفاع متوساااط منطقه يهمچن و

کوچك و  يهاو با تگه ياغلب مساااحت منطقه کوهسااتان
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سنيبزرگ، از نظر زم سازند  يشنا ستر منطقه از  سنگ ب

رنگ کرتاسااه تا رهيت يآهک يهاساانگ يتولوژيمبارک با ل

ست. اق يکواترنر ساس روشيا آمبرژه و  يهالم منطقه بر ا

سرد و مد شد. پوشش گيم ياترانهيدومارتن  اغلب  ياهيبا

 باشد.يپراکنده م يهاو گراس به همراه ارس يبالشتک

 

. موقعيت منطقة مورد مطالعه در استان گلستان و ايران1شکل  

 

 روش کار .2.2
 بر بيشااا جهت تأثير يبررسااا جهت قيتحق نيا در

ص صو شش) خاک يسطح اتيخ شش خاک، پو  و قهي پو

 ،(بودنيبوم و آميختگيدرجة  درصااد،) الشاابرگ ،يتاج

شش  نوع و شدت خاک، سطح يشکنندگ گتوگا ،يکر پو

 عتي، طبيکروتوپوگرافيم افته،ي شيفرسااا مواد ش،يفرسااا

ست خاک، سطح س و( بافت و يخور سيخ ت  يهاليپتان

پذيداريپا) يعملکرد خة ، يري، نفوذ و  ييغذاموادچر

 اندازچشاام عملکرد ليتحل روش ( ازيافتگيشاااخص نظا 

(LFAدر ) و شاارق جنوب، شاامال،) ياصاال جهت چهار 

 .شد استفاده( غرب

 (LFAانداز )چشم عملکرد تحليل روش .3.2
 يابيارز يرا برا يدسااتورالعمل يتانگو 1995در سااال 

ضع ستراليو سطح خاک در مراتع ا ساند. در يت  ا به چاپ ر

ستورالعمل يا سرين د ص يك  صو صهياز خ شخ  ياات م

ت يفيف کين در تعريمع يزان اثربخشاايسااطح خاک با م

فاده از يد. در ايگرد يخاک معرف با اسااات چارچوب  ن 

عمده در  ليو پتانس ات سطح خاک سه مشخصهيخصوص

 يابيسااتم مورد ارزيت کارکرد اکوساايوضااع يابين ارزييتع

 يابيدساااتورالعمل ارزن دساااتورالعمل به يرد. ايگيقرار م

 يعملکرد يهالين معروف اساات. پتانساايکارکرد ساارزم

ت ي: که ظرفيريل نفوذپذيشااامل: ا( پتانساا يمورد بررساا

ندگيپذ بار حاصااال از  و نفوذ آب در خاک را  يرش آب 
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، که مقاومت يداريل پاي( پتانس2کند. يو برآورد م يبررس

مل فرساااا بل عوا قا ند. يم ينده را بررسااايخاک در م  ک

ل ي، که پتانسييمواد غذاچرخة ا ي يزيل حاصلخي( پتانس3

عرصاااه را مشاااخص  يزيا حاصااالخي ييمواد غذاچرخة 

. در جدول ياهيپوشش گ يافتگي( شاخص نظا  4کند. يم

ها خاک، تعداد طبقات، ارتباط آن يسطح يهاشاخص 1

 يح مختصاارين توضاايو همچن يعملکرد يهاليبا پتانساا

 يجهت بررسا يساطح يهان شااخصيك از ايهر دربارة 

و  يري، نفوذپذيداريشاااامل پا يعملکرد يهاليپتانسااا

خاک( بر اسااااس روش  يزي)حاصااالخ ييمواد غذاچرخة 

 [.24]انداز آورده شده است ل عملکرد چشميتحل

نقشة با استفاده از  ين جهات اصليين منظور بعد از تعيبد

DEM  افزار جهات توساااط نر تهية نقشاااه وGIS در چهار ،

صل سکت  يجهت ا صل مشخص و  يمتر 100سه تران با فوا

هر جهت مسااتقر شااد و در طول  يب اصااليدر امتداد شاا

و  ياهيگ يهاطول و عرض لکه ،ها با استفاده از مترترانسکت

محاسااابة شاااد. جهت  يريگاندازه يالکهنيبفاصااالة طول 

ب با استفاده از يدر جهات مختلف ش يعملکرد يهاليپتانس

سطحشاخ 11 شامل پايداري خاکدانه ص  هاي خاک خاک، 

مواد غاذايي چرخاة در مقاابال فرسااااايش، نفوذپاذيري، 

از  ياهيپوشاااش گ يافتگي( و شااااخص نظا يزي)حاصااالخ

اسااتفاده شااد و همچنين براي  Excel, LFAدسااتورالعمل 

عد بررساااي معني تانسااامعنيداري و   يهاليداري بين پ

و از آزمون تجزيه واريانس و  SASافزار عملکردي مرتع از نر 

از آزمون  يعملکرد يهاليپتانسااابندي ميانگين براي طبقه

 يهاشاااخص يبررساا يبندي دانکن اسااتفاده شااد. براگروه

 پالت با ابعاد متناسب 5 ترانسکتهر خاک در امتداد  يسطح

شاااخص به  11مسااتقر و  ياهيبا نوع پوشااش گذکر شااود 

و  يازدهيو با اساااتفاده از جداول مربوطه امت يفيصاااورت ک

-هااا از آزمون کلموگروفبودن دادهنرمااال يبررسااا يبرا

و  يمعنادار يرنوف اساااتفاده شاااد. جهت بررساااياسااام

و از  SASافزار خاک از نر  يات سطحيخصوص يمعنادارعد 

ها بندي شاخصس و طبقهيکروسکال وال يرپارامتريآزمون غ

 انکن استفاده شد.بندي داز آزمون گروه

 (Tongway & Hindly, 2004هاي عملکردي در مرتع )ها با پتانسيلهاي سطحي خاک و ارتباط آن. شاخص1جدول 

 حاتيتوض تعداد طبقات يزيحاصلخ يرينفوذپذ يداريپا هاشاخص فيرد

 شودميکه مانع از برخورد قطرات باران  يپوشش يابيارز 6   * پوشش خاک 1

 شودميشدن آب باران  يکه مانع از جار يپوشش يابيارز 5  * * يقه و تاجيپوشش  2

 الشبرگ يختگيآم هبودن و درج يدرصد الشبرگ، محل 6 * *  الشبرگ 3

 گتوگا  )خزه، گلسنگ و ...(يپوشش کر يابين و ارزييتع 4   * گتوگا يپوشش کر 4

 سطح خاک ةلس يشکنندگ يابيارز 4   * سطح خاک يشکنندگ 5

 ش خاکيشدت و نوع فرسا يابيارز 4   * شيشدت و نوع فرسا 6

 گريد ةنقطافته و رسوب در يش يزان مواد فرسايم 4   * افتهيش يمواد فرسا 7

 کوچك خاک يهايو بلند يپست يابيارز 5 * *  يکروتوپوگرافيم 8

 خاک در مقابل ضربات وارده مانند فشار سم دا استحکا  سطح 5  * * عت سطح خاکيطب 9

 سله سطح خاک در مقابل رطوبت ييتوانا يابيارز 4 * * * يخورسيتست خ 10

 ق لمس کردنيمتر از طريسانت 5ن بافت خاک تا عمق ييتع 4  *  بافت 11

 
 جينتا. 3

سط طول  ياهيگلکة نوع  2جدول  در  ياهيگلکة و متو

شرق و غرب  100 شمال، جنوب،  سکت در جهات  متر تران

فاصااالة ن يشاااتريب 2دهد. با توجه به جدول يرا نشاااان م

فاصااالة ن يمتر( و کمتر 6/59در جهت شااارق ) يالکهنيب

شاااد.  يريگمتر( اندازه 3/41در جهت شااامال ) يالکهنيب
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 مشاهده شد.)ناحيه( لکة گياهي نوع  7 و 5، 7، 6ب يترتب درجهات شمال، جنوب، شرق و غرب به ين به ترتيهمچن

 متر ترانسکت 100هاي گياهي در هاي گياهي )ناحيه( و متوسط طول لکه. نوع لکه2جدول 

 )نوع زون( ياهينا  لکه گ

لة بيجهت ش
اص
ف

يب 
که

ن ل
ا

ي
 

گ
سن

-
س

گرا
 

گ
سن

 

ته
بو

-
گ

سن
 

ته
بو

- 
س

گرا
-

گ
سن

 

ي
علف

گ 
 بر
ن
په

 

ته
بو

-
س

گرا
 

ي
دم

گن
 

ته
بو

 

 شمال 5/26 9/2 5/9 8/5 --- --- 9/6 1/7 3/41

 جنوب 5/18 2/2 3/12  4/2 8/1 2/4 7/5 9/52

 شرق 8/9 6/7 2/5 6/5   2/12  6/59

 غرب 6/25 1/2 9/8 1/4 3/5 --- 6/4 3/1 2/48

 

، يداريپال يدرصاااد پتانساااب، يجهت شااا 3جدول 

اشتباه  خاک(، يزي)حاصلخ ييغذامواد چرخة ، يرينفوذپذ

را  ياهيپوشش گ يافتگيشاخص نظا  نيو همچن ارياز مع

ن يب ،خاک يداريل پايدهد. با توجه به پتانساااينشاااان م

نادار هات مختلف اختالف مع . (P<05/0) وجود دارد يج

سيشتريب صد پتان شمال يداريل پاين در  يخاک در جهت 

صد( و کمتر 4/61) صد( در  2/38ن )يدر  يشرق جهتدر

شد سيهمچن ؛برآورد  شان م يريل نفوذپذين پتان دهد ين

 يخاک در جهات مختلف اختالف معنادار يرين نفوذپذيب

پذين و کمتريشاااتريوجود دارد و ب  يرين درصاااد نفوذ

 2/34درصااد( و شاارق ) 3/47ب در جهات شاامال )يترتبه

چرخة و درصااد  3درصااد( برآورد شااد. با توجه به جدول 

وجود اعداد مختلف در جهات مختلف  باخاک  ييموادغذا

خاک( در  يزي)حاصاالخ ييغذاموادچرخة ب، درصااد يشاا

ندارد. شااااخص  يب اختالف معناداريجهات مختلف شااا

ال، جنوب، جهات شاام يبرا ياهيپوشااش گ يافتگينظا 

برآورد  51/0و  38/0، 43/0، 53/0ب يشرق و غرب به ترت

 شد.

. جهت شيب، شاخص نظام يافتگي، درصد پايداري، نفوذپذيري، چرخة مواد غذايي و اشتباه از معيار3جدول  

يافتگينظا ل يپتانس  
)%(گياهي لکة    

چرخة ل يپتانس  
)%( ييمواد غذا  

يرينفوذپذل يپتانس  
)%( خاک   

  يداريپا ليپتانس
)%( خاک  

بيجهت ش  

53/0  7/35 a ± 4/0  3/47 a ± 4/0  4/61 a ± 9/0  شمال 

42/0  1/33 a ± 7/1  9/36 b ± 4/1  7/47 b ± 2/1  جنوب 

38/0  8/34 a ± 78/0  2/34 b ± 21/1  2/83 c ± 76/0  شرق 

51/0  1/23 a ± 94/0  2/46 a± 97/0  2/59 a ± 04/1  غرب 

 باشند.يدرصد م 5حروف مشابه هستند فاقد اختالف معنادار در سطح  يکه دارا ييهاستون

 

س 2شکل  مراتع چهارباغ  يعملکرد يهالينمودار پتان

ن يانگيم يبندن گروهيب و همچنيشااا يدر جهات اصااال

دهد. با توجه به نمودار يرا نشان م يعملکرد يهاليپتانس

 يداريپا يعملکرد يهالين پتانساايسااتون بو حروف هر 

پذ نادار يريخاک و نفوذ  ،وجود دارد يخاک اختالف مع

پايشاااتريکه ب يطورهب پذ يدارين  خاک در  يريو نفوذ
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ده يبرآورد گرد ين در جهت شاارقيرو کمت يجهت شاامال

 يزي)حاصاالخ ييموادغذاچرخة اساات. سااتون مربوط به 

جهات مختلف  ل درين پتانساايدهد که ايخاک( نشااان م

ستون دارا ياختالف معنادار سه  حرف  يوجود ندارد )هر 

 مشابه است(.

 

 بيش يمراتع چهارباغ در جهات اصل يعملکرد يهالينمودار پتانس .2شکل

 

تا 4جدول  کالين ن يانگيس )ميوالج آزمون کروسااا

عات(  يهاشااااخصرات ييب تغيخطا و ضااار ، تکرار،مرب

در چهار جهت  خاک( يفاکتور ساطح 11) خاک يساطح

باغ استان گلستان را  چهار يالقييب در مراتع يش يعموم

دهد يس نشان ميوالج آزمون کروسکاليدهد. نتاينشان م

ب يخاک در جهات مختلف ش يسطح يهاشتر شاخصيب

 هساااتند ياختالف معنادار يدرصاااد دارا 5در ساااطح 

(05/0>P) . 

 هاي سطحي خاک . نتايج آزمون کروسکال واليس )ميانگين مربعات( شاخص4جدول 

 در چهار جهت عمومي شيب در مراتع ييالقي چهارباغ استان گلستان

 

ت
باف

 خ 
ت
تس

ي
ور
 خ
س

ي
 

يطب
ک
خا
ح 
سط

ت 
ع

 

يم
راف
وگ
وپ
روت

ک
ي

 

سا
فر
د 
موا

ي
يش 

ته
اف

 

سا
فر
ع 
 نو
ت و

شد
ي

ش
 

دگ
نن
شک

 ي
ک
خا
ح 
سط

 

کر
ش 

وش
پ

ي
ا 
وگ
گت

 

گ
بر
الش

 

ش 
وش

پ
ي

اج
و ت
ه 
ق

ي
 

ک
خا
ش 

وش
 پ

جه
در

 
زاد

ا
ي

 

رار
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00/0  00/0  07/0  5/0/0  00/0  0/0  2/0  17/0  05/0  07/0  07/0  تکرار 3 
7/58* 4/58** 1/11** 2/05 n.s 3/33** 5/00** 2/26** 0/4n.s 7/13** 4/53** 3/11** 4 ماريت  

00/0  00/0  07/0  05/0  00/0  00/0  1/0  1/0  05/0  07/0  07/0  خطا 12 

00/0  59/6  12/9  00/0  00/0  0/0  16/12  28/8  28/8  05/8  5/7   CV% 
 باشدو عد  معناداري مي %5، %1به ترتيب معناداري در سطح  n.sو ** ، *
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هاي پوشاااش خاک، ، شااااخص4با توجه به جدول 

شااکنندگي سااطح خاک، پوشااش يقه و تاجي، الشاابرگ، 

سايش سايش، مواد فر سطح شدت و نوع فر يافته، طبيعت 

سطح  ست خيس خوري در  صد و بافت در  5خاک و ت در

درصااد در جهات مختلف شاايب داراي اختالف  1سااطح 

و جهت شيب باعث اختالف در  (P<01/0معناداري است )

ها شده است. همچنين با توجه به جدول، بين اين شاخص

شاااش کريگتوگا  و ميکروتوپوگرافي در هاي پوشااااخص

ندارد  ناداري وجود  يب اختالف مع هات مختلف شااا ج

(05/0P>.) 

 هاي سطحي خاک در چهار جهت عمومي شيب بندي ميانگين تيمارها( شاخص. نتايج آزمون دانکن )گروه5جدول 

 در مراتع ييالقي چهارباغ استان گلستان
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4a 3a 5/2 a 4/2 a 2b 3a 8/2 a 8/1 ab 8/3 a 6/3 b 6/4 a شمال 
3 b 2 b 6/1  b 8/1  ab 2 c 1 b 6/1  b 4/1  ab 1 c 2 c 3 c جنوب 

3b 3a 1/2 a 3a 3b 3a 3 a 2a 5/3  a 4 a 4 b غرب 
4 a 1 c 8/1  b 2 ab 4 a 1 b 3 a 2 a 3 b 4 a 3 c شرق 

 باشند.درصد مي 5ستون هايي که داراي حروف مشابه هستند فاقد اختالف معنادار در سطح 

 

 يريگجهيبحث و نت. 4
و  يطيو عوامل مح ياهين پوشااش گيروابط ب يبررساا

رات پوشش ييبر تغ يطيعوامل محتأثير  يين شناسايهمچن

نه مراتع يت بهيريات خاک، جهت مديو خصاااوصااا ياهيگ

، يريگك در شااکلياساات. عوامل مختلف اکولوژ يضاارور

پا عه و  قه  ياهيجوامع گ يداريتوسااا خاک منط تأثير و 

ب يان توپوگرافين ميدارند و در ا ييسااازاهب صاااورت ههم 

ستق ستقيم و غيم شش گيشتريم بيرم و  ياهين اثر را بر پو

 يل برخورداريچهارباغ به دل يالقييمراتع  [.22]خاک دارد 

از  يط مناسااب جهت خاکسااازيطبع آن شاارام و بهياز اقل

برخوردار بوده  يقبولمناسب و قابل ياهيت پوشش گيوضع

، يداري)پا يعملکرد يهايژگيو و يسااطح يهاو شاااخص

ط يت و شاااراي( خاک در وضاااعيزيو حاصااالخ يرينفوذپذ

ن يبر ا ييايجهت جغراف ياسااات. اما به طورکل يمناساااب

شته و  يمعنادارتأثير  يعملکرد يهايژگيها و وشاخص دا

در جهات محتلف شااده اساات که  يباعث اختالف معنادار

رد. يد مورد توجه قرار گينه بايت مناساااب و بهيريجهت مد

خاک نشااان داد که  يسااطح يهاشاااخص يج بررسااينتا

ها ب شاخصين ضريشتريب يدارا يو غرب يشمال يهاجهت

ب ين ضااريکمتر يدارا يو شاارق يجنوب يهابوده و جهت

شديم شزاوية بودن ليبه علت ما. با د در مناطق يتابش خور

مقدار  يو شاارق يجنوب يهابي، شاايشاامالکرة نيممعتدل 

 يهابيد را نسابت به شايخورشا ينوران ياز انرژ يشاتريب

ناح يو غرب يشااامال  [.14] کننديافت ميه دريدر همان 

هوا و خاک  يدما ييهابين شاايدر چن يکلن به طوريبنابرا

اختالف  است.تر تنك ياهيشتر، رطوبت کمتر و پوشش گيب

بروز و  ياهيب اغلب در پوشااش گيشاان جهات مختلف يب

دهد يقرار متأثير ات خاک را تحت يها و خصاااوصااايژگيو

کي از  شيب جهت [.14]   بر ارگذ تأثير محيطي ملاعوي

ست گياهي پوشش کنشاپر   فيايياجغر مختلف جهت. دو ا

 رنو انميزو  کخا يماد ه،گيا سسترآب در د انميز بر

در  وتتفا يگرد يسو. از اردميگذ تأثير هگيا توسط يافتيدر

 نمدآ دوجوبهباعث  مختلف يجهتهادر  رنو تابش تشد
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  ملاعوبااه طور کلي،  [.14] دميشو کليماييومز اتتغيير

آب در  انميز بر شيب مختلف يجهتها مانند فيايياجغر

 هگيا توسط يافتيدر رنو انميزو  کخا يماد ه،گيا سسترد

در  رنو تابش تشددر  وتتفا يگرد يسواز . ندارميگذ تأثير

 اتتغيير نمدآ دجوو به سبب منهدا يك مختلف يجهتها

  جنوبي شيب لمثا ايبر. دميشو منهدر آن دا کليماييومز

  طوبتر ينابنابر ،هستند شمالي يشيبهااز  تر گر ارههمو

  سبب مرا ينو ا نددار شمالي يمنههادا به نسبت يکمتر

  نظراز ،مييابند ارستقرا منهدر دو دا که گونههايي که دميشو

 [.7]باشند  شتهدا وتتفا هم با شناختي بو ييژگيهاو

جهت، درصااد تأثير  داشااتندبيان  برخي پژوهشااگران

معنادار بوده و  ياهيات پوشش گيب و ارتفاع بر خصوصيش

 يشيد علوفه، فر  رويب بر توليرات جهت شيين تغيهمچن

نه نادار و شااا ياو تنوع گو مال يهابيمع  يو غرب يشااا

که  ،[19] اندد علوفه را داشتهيگونه و تول ين فراوانيشتريب

ج نشان داد که ينتا .دارد يق همخوانين تحقيا يهاافتهيبا 

 يهاخاک در جهت يريو نفوذپذ يدارين درصد پايشتريب

 يريذپو نفوذ يدارين درصاااد پايو کمتر يو غرب يشااامال

برآورد شاااده اسااات.  يو جنوب يخاک در جهات شااارق

افت کمتر نور يل دريبه دل يو غرب يشااامال يهابيشااا

 يهابينساابت به شاا يشااتريرطوبت ب يد دارايخورشاا

 ياهياان از پوشاااش گيبوده و بنااابرا يو شااارق يجنوب

و  يدرصاااد مواد آل يبرخوردار بوده و دارا يترمناساااب

و  يدارين موارد باعث پايبوده که ا يشاااتريالشااابرگ ب

شده  يو غرب يشمال يهابيشتر خاک در شيب يرينفوذپذ

ست. ا  .ت داردقمطاب[ 1] برخي محققينج ياافته با نتين يا

 يهاخاک( در جهت ييمواد غذاچرخة خاک ) يزيحاصلخ

شد که دلينم يادارناختالف مع يمختلف دارا صليبا  يل ا

گتوگا  يآن به علت عد  وجود اختالف معنادار پوشااش کر

هانزادان آوند در جهات  يکروتوپوگرافي( و مي)پوشاااش ن

از  يکيد نکنيان ميب برخي محققين باشاااد.يمختلف م

مل اصااال حاصااالخ يعوا مواد چرخة ن يو همچن يزيدر 

 يآوند انو پوشاااش نهانزاد يکروتوپوگرافيوجود م ،ييغذا

ل عد  وجود اختالف معنادار يباشاااد و به دليدر خاک م

در جهااات  يکروتوپوگرافيو م يپوشاااش نهااانزاد آونااد

خة مختلف،  غذاچر هات مختلف اختالف  ييمواد  در ج

برخي محققين ج يبا نتا افتهين يا [،2] ساااتين يمعنادار

ستا،  .مطابقت دارد[ 18]  در تحقيقي بيان شددر همين را

 و جنوبى ياندازهاچشاام در بيشااتر هاىاىبوته حضااور

 به اسااات ممکن شااامالى اندازهاىچشااام در گرامينه

 با هاآن رقابت و هاگونه متفاوت اکولوژيکى خصااوصاايات

شم دو متفاوت رطوبتى شرايط و يکديگر ستگى اندازچ  ب

 [.23]باشد  داشته

سج ينتا ش يافتگيشاخص نظا  يبرر شان داد که  ب ين

 يافتگيب شاااخص نظا ين ضااريشااتريب يدارا يشاامال

 يافتگين شاخص نظا يکمتر يدارا يب جنوبي( و ش53/0)

شتر يل رطوبت بيبه دل يشمال يهابيباشد. شي( م38/0)

 يجنوب يهابينسابت به شا يرتکنواختيپوشاش  يدارا

 يافتگينظا  شاااخصشااده تا ن امر باعثيو هم باشااديم

که با  ن باشااديشااتريب يب شااماليدر شاا ياهيپوشااش گ

ان يشاااان بيا .مطابقت دارد [1برخي محققين ] يهاافتهي

به شااامال دارکند که دامنهيم ي ترکيب و نيز اهاي رو 

( نسبت 93/0گياهي بهتري )شاخص نظا  يافتگي پوشش

( 23/0 يافتگينظا  هاي رو به جنوب )شااااخصبه دامنه

شند، همچنمي تواند تأثير مهمي بر ها مين جهت دامنهيبا

س ستم مرتع يعملکرد يهاليپتان سي شد. ياکو شته با  دا

تايج  نشاااان داد هر ساااه شااااخص پايداري،  تحقيقين

پذيري و  خة نفوذ غذايي درچر نه مواد  هاي غربي و دام

(، p<0/05) داري در سطح پنج درصدشرقي اختالف معني

دو دامنه مشااخص شااد که نظا  مقايسااة باهم دارند. با 

 [.11] غربي نسبت به دامنه شرقي باالتر بوددامنة يافتگي 

 راتييتغ بر تأثيرگذار ياساس و مهم يفاکتورها از يکي

 جهت خاک يهايگژيو و اتيخصوص و ياهيگ پوشش

 و نهيبه و ياصول تيريمد جهت باشد.يم ييايجغراف

 خاک و ياهيگ پوشش يتيريمد يهاروش اعمال نيهمچن

 در يعملکرد يهاليپتانس شود. توجه ديبا عامل نيا به

 (،P<05/0) هستند معنادار اختالف يدارا مختلف جهات

 در يعملکرد هايپتانسيل درصد نيشتريب که يطورهب
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 شد. برآورد شرق جهت در آن مقدار نيکمتر و شمال جهت

 شمال، جهات يبرا ياهيگ پوشش يافتگينظا  شاخص

 51/0 و 38/0 ،43/0 ،53/0 بيترت به غرب و شرق جنوب،

 يهاشاخص جز به داد نشان جينتا نيهمچن شد. برآورد

 يهاشاخص يتمام يکروتوپوگرافيم و گتوگا يکر پوشش

-مي معنادار اختالف يدارا مختلف جهت در يبررس مورد

 ديبا نهيبه و حيصح تيريمد اعمال جهت (.P<05/0) باشد

 توجه خاک و ياهيگ پوشش اتيخصوص بر جهت تأثير به

 يجهتها مانند فيايياجغر ملاعو کلي، طور به کرد.

 و کخا يماد ه،گيا سسترد در آب انميز بر شيب مختلف

 يسو از .ندارميگذ تأثير هگيا توسط يافتيدر رنو انميز

 يك مختلف يجهتها در رنو تابش تشد در وتتفا يگرد

 آن در کليماييومز اتتغيير نمدآ دجوو به سبب منهدا

 از تر گر ارههمو جنوبي شيب لمثا ايبر .دميشو منهدا

 نسبت يکمتر طوبتر ينابنابر ،هستند شمالي يشيبها

 که دميشو سبب مرا ينا و نددار شمالي يمنههادا به

 نظر از ،مييابند ارستقرا منهدا دو در که گونههايي

 .باشند شتهدا وتتفا هم با شناختي بو ييژگيهاو
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