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چکیده 
پایداري، چرخه عناصر غذایی و نفوذپذیري خاك ،(LFA)وتحلیل عملکرد عرصه طبیعی در این تحقیق، با استفاده از روش تجزیه

متر از 2200ا ت1600از ) متر فاصله100با (نقطه ارتفاعی 7هاي گیاهی، در روي لکهبر. شددر مراتع ییالقی ولویه کیاسر ارزیابی 
متري در جهت شیب غالب 50ترانسکت 14گانه سطح خاك، در دو جهت شمال و جنوب و بر روي سطح دریا، پارامترهاي یازده

چرخه عناصر غذایی در دو جهت شمال و جنوب از گانه پایداري، نفوذپذیري وهاي سهمقایسه شاخصبراي . منطقه ارزیابی گردید
ها، از آزمون تجزیه ط مختلف ارتفاعی در هریک از جهتگانه مذکور در نقاهاي مختلف سهمقایسه شاخصبراي مستقل و tآزمون 

نوب از نظر شاخص نتایج نشان داد که در دو جهت شمال و ج. استفاده گردیدSPSSافزاري در محیط نرمواریانس و مقایسه میانگین
، فاصله )درصد100(آن ل آایدهکه نسبت به حالت داشتدرصد وجود 1داري در سطح و چرخه عناصر غذایی اختالف معنیپایداري

همچنین نتایج این تحقیق نشان . داري مشاهده نشدفوذپذیري بین دو جهت اختالف معنیکه از نظر شاخص ندر حالی. داردزیادي را 
که طوريبهداشت،درصد 1داري در سطح اختالف معنیذیري در هر دو جهت شمالی و جنوبی در نقاط مختلف ارتفاعی،داد که نفوذپ

در اینLFAدهنده تطابق استفاده از روش 	از طرفی نتایج نشان. بیشترین عملکرد را داشته است2100در هر دو جهت نقطه ارتفاعی 
.افزایدهاي دیگر میاین روش نسبت به روشر دقیق بودن و سرعت باالي هاي دیگر دارد که این بتحقیق و پژوهش

.پایداري خاك، ولویه کیاسرهی،گیاعملکرد اکوسیستم، لکه : هاي کلیديواژه

مقدمه 
پوشش گیاهی تا حد زیادي تحت تأثیر عوامل محیطی 

گیرد از قبیل اقلیم، خاك و پستی و بلندي قرار می
)Holchek et al., وعلمیمدیریتاعمالبراي). 1989

ازاطالعاتیداشتنمرتعیهاياکوسیستمبرصحیح
اکوسیستمکارکردوسالمتهايشاخصعنوانبهاکوسیستم

از طرفی ارزیابی میزان سالمت و وضعیت .استنیازمورد
هايواکنشهاي مرتعی در طول زمان در برابر اکوسیستم

ها برداران این نوع اکوسیستممحیطی و مدیریتی براي بهره

از اهمیت باالیی برخوردار ) محلین اساکندامداران و یا (
Pyke(است  et al, در نتیجه با تشخیص میزان ). 2002

نگامی را هتوان اطالعات بهکارکرد اکوسیستم مرتعی می
که در د کربراي مدیریت بهینه محدوده جغرافیایی نیز فراهم 

دکنبالقوه آن کمک توانبرداري از نحوه اداره و بهره
)James et al, وتحلیل عملکرد روش تجزیه). 2003

HindlyوTongwayکه توسط) LFA(انداز طبیعی چشم

و قابلیتارائه گردید، یک شیوه ارزیابی کیفی ) 2004(
هاي هاي طبیعی است که شاخصتوانمندي اکوسیستم
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گیري خاکی اکوسیستم را براي تعیین سرعت قابل اندازهبه
مورد ) گیاهان و زیستگاهواکنش(اکولوژیکی عملکرد 

). ,2001Dable & Beyeler(دهداستفاده قرار می
Heshmati)1997( زارهاي جنوب در بوتههمچنین و

هاي سطح با استفاده از مدل حال و انتقال و شاخص،استرالیا
- منطقه متمایز ساختاري5انجام شد وخاك و گیاه

& Tongway(آمددست هر باعملکردي در اطراف آبشخو

Smith, 1989 ،Tongway et al, 1989،Ludwing &

Tongway ,Karfsو1995 در این عالوه بر این،. )2002
ها براي برآورد کارکرد اکوسیستم، در داخل پالتهاپژوهش

وتحلیل عملکرد شاخص سطح خاك به روش تجزیه11از 
هاي مدیریتی این روش اثر فعالیت.گردیداکوسیستم استفاده 
هاي عملکردي مرتع از قبیل نفوذپذیري، را بر اساس ویژگی

کندپایش میپایداري خاكچرخه مواد غذایی و
)Tongway & Hindly, 2004.(Yari و همکاران)2012 (

هاي عملکردي هاي سطح خاك و ویژگیبه بررسی شاخص
انداز در مراتع چشممرتع با استفاده از روش تحلیل عملکرد

نشان داد که بین آنان نتایج . سرچاه عماري بیرجند پرداختند
هاي فرسایش و جز شکلشاخص سطح خاك به11تمامی 

بنابراین . داري وجود داشتپوشش کریپتوگام اختالف معنی
بین سه شاخص عملکردي مرتع در سه منطقه مذکور نیز 

بیان ) Ghlichnia)2006.داري وجود داشتاختالف معنی
هاي اکولوژیک الشبرگ از نظر شاخص پایداري، لکهکه کرد

علف گندمی در دو منطقه قرق و خارج -و نفوذپذیري بوته
.داري هستندقرق گمیشان استان گلستان داراي تفاوت معنی

تعیین براي) 2007(و همکاران Heshmati،عالوه بر آن
براي معرفی و مرتعیتوان و توانمندي بالقوه اراضی

. دندکراستفاده LFAتوانمندي داخل و خارج قرق از روش 
کاوي شده و این روش براي مراتع معدن،عالوه بر آن

منظور حفاظت از تنوع زیستی بکار گرفته هایی بهاکوسیستم
Tongway(شده است  & Hindly, 2003 .(Pellanet و
کمی قابل با استفاده از خصوصیات ) 2000(همکاران 

شاخص که 17گیري گیاهان و پارامترهاي خاکی از اندازه
هاي کارکردي کیفی را براي تعیین سالمت مرتع نشان ویژگی

. دندکرمنظور ارزیابی پویایی یک زیستگاه ارائه دهد، بهمی
خاورمیانه، اروپاي جنوبی همچنین پژوهشگرانی در آفریقا،

اند قرار دادهو آسیا نیز این روش را مورد استفاده
)Tongway & Hindly, وTongwayهمچنین).2004

Hindly)2003 ( شاخص سطح خاك، سه 11با استفاده از
وانایی خاك در تحمل ت(ویژگی عملکردي شامل پایداري 

پذیري آن بعد از وقوع زا و میزان بازگشتعوامل فرسایش
نگهداشت آب در بین میزان (، نفوذپذیري )آشفتگی

و نیز چرخه عناصر غذایی ) گیاه دسترسی برايها نهخاکدا
هاي ساختاري و ویژگی) میزان برگشت مواد آلی به خاك(

تعداد قطعات، سطح کل قطعات، شاخص سطح : شامل
انداز و میانگین فاصله قطعات، شاخص سازمان یافتگی چشم

توسط LFAهمچنین روش .دندکربین قطعات را تعیین 
بررسی و برايهاي اخیر محققان بسیاري در کشور، در سال

هاي مرتعی مورد استفاده قرار گرفته وتحلیل اکوسیستمتجزیه
منظور مقایسه عملکرد اکوسیستم به) Tavili)2004است که
و همکاران Sasakiو) Arzani)2004وAbediمرتعی،

ی بر روي هاي مدیریتبراي بررسی تأثیر فعالیت) 2011(
هاي سالمت مرتع، ویژگی عملکردي پایداري خاك وویژگی

هاي سالمت گیاهان را با استفاده از شاخصرویشگاه و
با توجه به اینکه بررسی عوامل .دندکراکولوژیک برآورد 

محیطی بر تنوع و پراکنش گیاهی با استفاده از حفر پروفیل 
ان بررسی خاك، مشکل و پرهزینه بوده و در سطح وسیع امک

باشد، پذیر نمیوتحلیل چنین موضوعاتی امکانو تجزیه
وتحلیل استفاده از روش تجزیهق،هدف از این تحقیبنابراین

، کم هزینه سریععنوان روشی ، به)LFA(اندازعملکرد چشم
غذایی و موادتعیین پایداري، چرخه براي و آسان

نفوذپذیري خاك در مراتع ییالقی ولویه کیاسر مازندران 
.باشدمی

هامواد و روش
منطقه مورد مطالعه

هکتار و 44/2365برابرمنطقه ولویه کیاسر با مساحتی 
13´00ًو عرض جغرافیایی 53◦43´00ًطول جغرافیایی 
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شرقی کیاسر واقع شده استکیلومتري جنوب25، در 36◦
خشک سرد منطقه ولویه داراي آب و هواي نیمه. )1شکل (

2200و حداکثر آن 1600داراي حداقل ارتفاع . باشدمی
همچنین میزان بارندگی . متر از سطح دریاي آزاد است

در.متر در سال استمیلی5/256ساالنه این منطقه
طور متوسط هاي ترسالی و خشکسالی بهکه در سالصورتی

. باشدمتر میمیلی93و 375ترتیب دگی آن بهمیزان بارن

گراد و درجه سانتی6/11میانگین درجه حرارت ساالنه آن
درجه 5/19و 7/3میانگین حداقل و حداکثر ساالنه برابر

بافت خاك از نوع لومی بوده و عمق آن در . گراد استسانتی
متر و در سانتی50تا 40مناطق کم شیب و مسطح 

متر همراه سنگ و سنگریزه سانتی15تا 10ارتفاعات 
درصد 25همچنین متوسط شیب منطقه حدود . باشدمی
.باشدمی

محدوده منطقه مورد مطالعه-1شکل 

باشد که هاي مختلف گیاهی میاین منطقه داراي گونه
Trifoliumهايگونهتعدادي از  repens, Trifolium

pratens, Medicago sativa, Medicago arabica,

Secal montanium, Festuca ovina, Carex

stenophylla, Poa annua وPhlomis pungen پوشش
.دهندغالب منطقه را تشکیل می

برداريروش نمونه
انداز منطقه مورد مطالعه در ولویه کیاسر به دو چشم

، تفکیک و 2200تا 1600شمالی و جنوبی و از ارتفاع 

ترانسکت 14گیري در هر طبقه ارتفاعی با استفاده از نمونه
انداز و ارتفاع در امتداد شیب غالب متري در هر چشم50

- تصادفیصورت دست و بهمنطقه به سمت پایین
منطقه مورد مطالعه از نظر شرایط . انجام شدسیستماتیک 

همچنین بر روي هر . باشدیمی داراي وضعیت یکسانی میاقل
شکلکه شامل هاي گیاهیلکهطول و عرض ت،ترانسک

فوربورویشی ترکیبیشکلاي، علف گندمی، رویشی بوته
هاي گیاهیلکهاز هریک از این . ندگیري شداندازهبوده،

سطحی خاك شامل شاخص11تکرار تعیین و 5تعداد 
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وشش یقه گیاهان، پوشش و منشأ پوشش سطح خاك، پ
زادان، میزان شکنندگی پوسته، شدت و الشبرگ، پوشش نهان

نوع فرسایش، مواد رسوبی، پستی و بلندي سطح خاك، 
طبیعت سطح خاك، آزمون پایداري در برابر رطوبت و بافت 

ارزیابی و )Hindly)2004وTongwayواکنشطبق خاك
هاي سطحی خاك، شاخص1در جدول .امتیازدهی شدند

تعداد طبقات آنها و همچنین توضیح مختصري درباره هریک 
هاي بررسی ویژگیبرايهاي سطحی از این شاخص

عملکردي پایداري خاك، نفوذپذیري و چرخه مواد غذایی 
انداز آورده شده خاك بر اساس روش تحلیل عملکرد چشم

.است

هاي عملکردي مرتعها و ارتباط آنها با ویژگیشاخص-1جدول
توضیحاتتعداد طبقاتچرخه مواد غذایینفوذپذیريپایداريهاي سطح خاكشاخص

پوشش سطح خاك
*5

پوشش سطحی مانع از تخریب خاك 
توسط جریان سطحی

ايدرصد پوشش تاجی و طوقه4**پوشش گیاهان چند ساله
الشبرگ

***6
بقایاي گیاهان قابل تبدیل به درصد 
هوموس

زادانپوشش نهان
**4

و هاقارچها،ايخزهها،جلبک
هاسرخس

ارزیابی شکنندگی سله سطح خاك4*شکستگی پوسته
شدت فرسایشنوع و

*4
ارزیابی فرسایش و هدررفت خاك و 

شدت فعالیت
دارارزیابی مواد پوشش4*مواد رسوبی

ناهمواري سطحی
***5

هاي کوچک سطح ارزیابی پستی بلندي
خاك

طبیعت سطح خاك
*5

استحکام الیه سطحی خاك در مقابل 
هاي وارده از قبیل فشار سم دام و ضربه

ضربه قطرات باران
پایداري در برابر رطوبت

**4
ارزیابی توانایی سله سطح خاك در 

مقابل رطوبت
بافت

*4
از 5cmبافت خاك تا عمق تعیین 

طریق لمس کردن

وتحلیل آماريتجزیه
برداري صحرایی در آمده حاصل از نمونههاي بدستداده

.محاسبه شدافزار اکسلبا استفاده از نرمLFAمحیط 
TongwayوHindly)2004 ( پنج ویژگی ساختاري
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ها، سطح لکه، سطح کل لکه، میانگین فاصله بین لکه: شامل
سه ویژگی.ها تعیین گردیدطول و عرض لکهوتعداد

نفوذپذیريوغذاییعناصرچرخهپایداري،شامل عملکردي 
بامرتبطهايافزار شاخصنرمازLFAامتیازاتاساسبر
مقایسه میانگین برايعالوه بر این، . بدست آمدآن

انداز شمالی و جنوبی از گانه در دو چشمهاي سهمشخصه
گانه هاي مختلف سهمقایسه شاخصبراي و مستقلtآزمون 

در هریک از ) 2200-1600(در نقاط مختلف ارتفاعی 
SPSSافزاري ها، از آزمون دانکن در محیط نرمجهت

. شداستفاده 

نتایج 
شاخصسهبرايسطح خاكگانهیازدهفاکتورهاي

در جهت شمال و غذاییموادو چرخهنفوذپذیريپایداري،
ارزیابی و مورد مقایسه LFAافزار با استفاده از نرمجنوب

مستقل در مقایسه بین tنتایج آزمون . قرار گرفت
گانه بدست آمده در دو منطقه نشان داد که هاي سهشاخص
بین دو منطقه در غذاییموادپایداري و چرخه مشخصه

نظر اثرگذاري از) >028/0P(درصد 97سطح اطمینان 
که خصوصیات در حالی. هاي گیاهی متفاوت استلکه

نفوذپذیري و طول لکه گیاهی در دو جهت شمال و جنوب 
.)2جدول (داري به لحاظ آماري نداشته است تفاوت معنی

هاي عملکرد ارزیابی سطح خاك در دو جهت شمال و جنوبهاي گیاهی و شاخصمقایسه میانگین طول لکه-2جدول 
گیريها و متغیرهاي اندازهشاخص

پایدارينفوذپذیريچرخه عناصر غذایی)m(طول لکه گیاهی منبع تغییرات
شمالجنوبشمالجنوبشمالجنوبشمالجنوب

47/154/138/1640/1882/2453/2546/3050/38میانگین
511/0505/029/497/457/397/534/1026/7معیارانحراف

55555555تعداد مشاهدات
069/002/2703/007/4اختالف میانگین

192192192192درجه آزادي
tمحاسبه شدهns48/0**95/2ns94/0**22/3

Sig62/0004/034/0001/0

با استفاده از آزمون تجزیه واریانس اثرات ارتفاع بر 
. خصوصیات عملکردي سطح خاك بررسی و مقایسه گردید

نتایج حاصل از این آنالیز نشان داده که بین ارتفاعات 
مختلف در جهت شمال از نظر نفوذپذیري و چرخه عناصر 

. وجود داردددرص5درصد و 1ترتیب در سطح غذایی به
1داري در سطح همچنین در جهت جنوب نیز اختالف معنی
).3جدول (دارد درصد از نظر پایداري و نفوذپذیري وجود 

هاي شمالی و جنوبی در نقاط مختلف ارتفاعیاز جهتهریکبرايخاكسطحیپارامترهايارزیابینتایج-3جدول 
FSigدرجه آزاديمیانگین مربعاتمجموع مربعاتگانهشاخص سهتغییراتمنبع 

86/50414/84666/1ns13/0پایداري
001/0**18/252586/420623/30نفوذپذیريشمال
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FSigدرجه آزاديمیانگین مربعاتمجموع مربعاتگانهشاخص سهتغییراتمنبع 

03/0*705/33961/56643/2چرخه عناصر غذایی
001/0**06/347151/578647/8پایداري

001/0**23/45954/76610/10نفوذپذیريجنوب
67/90011/150630/1ns26/0چرخه عناصر غذایی

همچنین نتایج حاصل از آزمون دانکن در جهت شمال 
2000که بیشترین نفوذپذیري در ارتفاع دارداز آن حکایت

که (درصد02/24و  29/32ترتیب با متري به2100و 
پوشش گیاهان چندساله، پوشش پارامترهاي سطحی، شامل 

پایداري در برابر برگ، ناهمواري سطح خاك، آزمایش الش
و بیشترین شاخص پایداري در )رطوبت و بافت خاك

که شامل پوشش (درصد 55/52متري با 2000ارتفاع 

زادان، سطح خاك، پوشش و منشأ الشبرگ، پوشش نهان
ت و نوع فرسایش، مواد رسوبی، شدمیزان شکنندگی پوسته،

و ) طبیعت سطح خاك، آزمون پایداري در برابر رطوبت
متري با 2200بیشترین چرخه عناصر غذایی در ارتفاع 

که شامل پوشش یقه گیاهان، پوشش و منشأ (درصد 82/21
) زادان، پستی و بلندي سطح خاكالشبرگ، پوشش نهان

).2شکل (باشد می
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)دار استدهنده عدم وجود اختالف معنیحروف مشابه نشان(جهت شمالعناصر غذایی درچرخهنفوذپذیري وپایداري،درصد-2شکل

همچنین نتایج آزمون دانکن در جهت جنوب نشان 
78/55با 1800دهد که شاخص پایداري در ارتفاع می

درصد بیشترین پایداري، شاخص نفوذپذیري در ارتفاع 
و 05/27، 19/27ترتیب بابه2100و 1900، 1600

در جهت 2000درصد بیشترین نفوذپذیري و ارتفاع 72/27
درصد بیشترین چرخه عناصر غذایی را 83/23جنوب با 

).3شکل (داشته است 

)دار استدهنده عدم وجود اختالف معنیحروف مشابه نشان(جهت جنوبعناصر غذایی درچرخهپایداري، نفوذپذیري ودرصد-3شکل
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بحث
باکیاسرولویهمراتعدرکهپژوهشاینازحاصلنتایج

است کهایندهندهنشانشدهانجامLFAروشازاستفاده
دو جهت شمال و جنوب در درپایداريشاخصبیشترین

ودرصد55/52بابرابرترتیببهمتري2000ارتفاع
100(آلایدهحالتبهنسبتکهباشددرصد می83/23

چرخهبیشترینوداردوجودزیادياختالفآن)درصد
بامتري2200ارتفاعدرشمالجهتدرغذاییعناصر

درصد83/23باجنوبجهتوباشدمیدرصد82/21
که این نتایج با ؛استداشتهراغذاییعناصرچرخهبیشترین
.مطابقت دارد) 2009(و همکاران Mahdaviتحقیقات
تحقیقاتنیز در)2011(و همکاران Heydarianهمچنین

درخاكوگیاهیپوششبررادامچرايشدتاثرخود،
منظوراینبراي،دادندقراربررسیموردبجنوردمراتع
مترسانتی30-15و15-0عمقازرا خاكهاينمونه

آلیکربنخاك،آلیمادهمانندفاکتورهاییودندکربرداشت
بررسیموردآزمایشگاهدررانیتروژنوخاكبافتخاك،

تغییراتدهندهنشانپژوهشاینازحاصلنتایج. دادندقرار
دنبال آن خطر پایداري و بهخاكغذاییعناصردرمنفی

بدستنتایجبهتوجهبا،اینبرعالوه. اکوسیستم مرتعی بود
LFAروشازاستفادهباکیاسرولویهمراتعدرآمده

2000ارتفاعدرشمالجهتدرنفوذپذیريمیزانبیشترین
میزانبامتري2100ارتفاعدرجنوبدرو29/32متري

.داشتفاصلهآنآلایدهحالتبهنسبتکهبوده72/27
Eskandari)1996 (فیزیکیخصوصیاتخودتحقیقاتدر

بررسیموردرااصفهاناستاندرزاگرسییالقیمراتعخاك
موادآلی،کربنخاك،بافتمختلفپارامترهايودادهقرار
موردآزمایشگاهدرراالکتریکیهدایتواسیدیتهآلی،

حدازبیشسطحیخاكکهگرفتنتیجهودادقراربررسی
وخاكدرآبنفوذپذیريکاهشسببهمینوشدهفشرده
،اینبرعالوه. شده استگیاهانرشدنامناسبشرایطایجاد

Arzaniدستايچنین نتیجهبهنیز)2007(و همکاران
روشازاستفادهباآمدهبدستنتایجبهتوجهبا. ندیافت

کهدکربیانتوانمی،پژوهشایندرعملکردوتحلیلتجزیه

کهداردقرارجنوببهنسبتبهتريوضعیتدرشمالجهت
آنازحکایتنیزدانکنوواریانستجزیهآزموننتایج
روشازاستفادهبانیزمطالعهموردمنطقهدرهمچنین. دارد

بسیارپایداريگیاهیهايلکهعملکرد،وتحلیلتجزیه
که با نتایج تحقیقاتدهدمینشانشمالجهتدرراباالتري

Heshmati که با استفاده از روش )2007(و همکاران
انداز، پایداري و نفوذپذیري را وتحلیل عملکرد چشمتجزیه

دند، کرقال بررسی در دو جهت شمال و جنوب در منطقه آق
روانابمیزانکاهشباگیاهیهايلکهوجود. همسوست

Dawes(شودمیخاكداخلبه آبنفوذافزایشباعث &

Spain, درنیز )2007(و همکاران Zhaoچنانچه.)2003
که با دند کرگزارشمونگولیااستپیمراتعدرخودتحقیقات

حاصلخیزي و مواد آلی ،کاهش کربن آلی خاك همگنی
Abediو Arzaniهمچنین . نیز کاهش پیدا کردخاك

)2004(،Abedi وArzani)2006 ( وArzani و همکاران
هاي مدیریتی بر ساختار و در بررسی اثرات فعالیت) 2007(

قطعات عملکرد اکوسیستم مرتعی مناطق مختلف با مقایسه
و اکولوژیک به این نتیجه رسیدند که پایداري، نفوذپذیري

نتیجه در . چرخه عناصر غذایی رویشگاه کاهش یافته است
انداز نیاز است که ظت چشممنظور مدیریت و حفابه

انداز در رابطه با عوامل هاي چشمهاي ارگانیسمعملکرد
هایی را سایی شوند و با شناخت آنها معرفمحدودکننده شنا

تحقیق گویاي این یج انت. اصالح مراتع پیشنهاد کردبراي
جهت شمالی نسبت به جهت جنوبیشرایط به نسبت مساعد

حفظ پوشش گیاهی در آینده و همچنین براياست، اما 
حفاظت آب و خاك و جلوگیري از فرسایش خاك در 
منطقه مورد مطالعه اقداماتی ازجمله قرق و نهالکاري 

همچنین از آنجایی که میزان هر سه . رسدنظر میضروري به
شاخص پایداري خاك، نفوذپذیري خاك و چرخه عناصر 

ي هااز گونهشود کهپیشنهاد می، غذایی خاك پایین است
Astragalus sp,Carexماننداي چندساله و بوته

stenophylla, Medicago arabica, Phlomis pungen,

Trifolium pratens که پوشش غالب منطقه را تشکیل
استفاده شود که بتواند میزان نفوذپذیري و پایداري د،ندهمی
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دنبال آن چرخه عناصر غذایی نیز و بهده کرخاك را حفظ 
مراتب از آنجایی که در جهت جنوب شرایطی به. بهبود یابد

بوده و فرسایش خاك آن نیز نامساعدتر از جهت شمال
مانند هایی برداريالزم است بهرهرواز اینبیشتر است،

شدید خاكدر ارتفاعاتی که فرسایشویژهچراي دام به
و مین شودأتا پایداري منطقه تدانجام نشواست، براي مدتی 

توان از سایر ن مدت علوفه مورد نیاز دام را میدر ای
مین کرد تا از فشار به أها مانند علوفه دستی تبخش
.مرتع جلوگیري شوددیگرهايبخش
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Abstract
In this research, the soil stability, nutrient cycle and soil infiltration parameters were
evaluated by LFA method in summer rangeland of Valuyeh Kiyasar in Mazandaran
province. Eleven parameters of the soil surface were evaluated on the plant patches in 7
elevation points (with 100-meter interval) from 1600 to 2200 meters a.s.l, in north and
south directions. The study was performed on 14 transects with 50 meter length at the
dominant slope of the study area. The independent t test was used to compare the soil
stability, nutrient cycle and soil infiltration parameters in north and south directions. In
addition, the Analysis of Variance and Compare Means test were used to compare these
parameters in each elevation point. The results showed that there was a significant
difference between north and south directions in terms of soil stability and nutrient
cycle parameters (P<0.01). However, there was no significant difference in infiltration
index between two directions.
According to the results, infiltration in both north and south directions in different
elevation points showed a significant difference at (P<0.01), so that the elevation point
of 2100 in both directions had the highest performance. On the other hand, results
indicate the adaptation of the LFA method in this research and other researches, adding
the accuracy and speed of this method as compared with other methods.

Keywords: Ecosystem function, vegetation patch, soil stability, Valuyeh of Kiyasar.


