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هاي مرتعی با تأمین نیازهاي غذایی و حمایت بومخاك، قشر طبیعی و پویایی از سطح زمین است که به عنوان مهمترین مؤلفه زیست: چکیده

سازد. تخریب خاك، کاهش تولید مرتع را در پی خواهد داشت. چرا که خاك، عامل اولیـه  ها فراهم مییکی گیاهان، زمینه را براي رشد آنمکان

بـا  بررسی تأثیر شدت چرا بر خصوصـیات خـاك مراتـع مغـان      ،هدفتعیین پتانسیل جهت تولید علوفه در هر منطقه با هر نوع آب و هوا است. 

 سیسـتماتیک  -تصـادفی  به صورت  برداريباشد. نمونهو بررسی تأثیر ارتفاع بر خصوصیات خاك مراتع مغان و سبالن می ران چتوجه به گرادیا

ـ نمونـه نمونه از مراتع سبالن برداشت شد.  9نمونه از سه روستاي تولکلو، کلش و پنجالو مراتع مغان و  27انجام شد. به تعداد  رداري در مراتـع  ب

ه به عدم کانون بحـران بـراي   روستا انجام شد ولی در مراتع سبالن با توجسه و در سه فاصله از هر هاي مختلف چرا) ن (شدتمغان، از سه مکا

از هر مکان، سه ترانسکت نیز انتخاب شد. پارامترهاي خـاك از جملـه    انجام شد.مکان و با تعیین سه برداري به صورت آزاد ، نمونهگرادیان چرا

شـونده،  رطوبت وزنی اشباع، سدیم و پتاسیم محلول، پتاسیم تبادلی، فسفر قابل جـذب، درصـد مـواد خنثـی    ، یت الکتریکی، هدااسیدیته خاك

گیـري  ها و بافت خاك انـدازه میانگین وزنی قطر خاکدانه، رس قابل انتشار ، نیتروژن کل، ايکربن آلی ذره ،کلسیم و منیزیم محلول، کربن آلی

نتایج نشـان داد کـه بـا نزدیکـی بـه       انجام شد.ها با روش تجزیه واریانس دو طرفه و با استفاده از آزمون دانکن داده تجزیه و تحلیل آماري شد.

، رس قابـل  شـونده پتاسیم محلول، پتاسیم تبادلی، فسفر قابل جذب، درصد مواد خنثی ، میزاندر مراتع مغان روستا و افزایش شدت چراي دام

  یابنـد. اي، ازت، درصد رس و درصد سیلت خاك کاهش مـی مواد آلی، مواد آلی ذره سدیم محلول، ش ولی میزانانتشار و درصد شن خاك افزای

، میزان اسیدیته، هدایت الکتریکی، سدیم محلول، پتاسـیم تبـادلی، درصـد مـواد     در مراتع سبالن با افزایش ارتفاع که نتایج نشان دادهمچنین 

اي، درصد رس و درصد سیلت خاك کاهش ولی میزان پتاسیم محلول، فسـفر قابـل جـذب، کلسـیم، رس     ده، مواد آلی، مواد آلی ذرهشونخنثی

بررسی نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل تغییرات پارامترهاي خاك بر اثر شدت چرا و ارتفاع، نشـان  . یافتقابل انتشار و درصد شن خاك افزایش 

مهـم در  عوامـل  گـردد کـه بـه ایـن     بنابراین توصـیه مـی  فیزیکی و شیمیایی خاك داشت. وصیات ، اثر منفی بر خصاین پارمترهاداد که هر دو 

اي، مـدیریت  هاي اصالحی و توسعهاطالعات خاك و انجام برنامهبا استفاده از  تا ول گردده الزم مبذهاي طبیعی مرتعی توجمدیریت اکوسیستم

  .دتري در سطح این مراتع اعمال گردبهتر و مناسب

  ارتفاعشدت چرا، سبالن، استان اردبیل،  مغان،اکوسیستم مرتع، خاك مراتع،  :هاواژه کلید
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  مقدمه -1

 مقدمه -1- 1

توسعه کشاورزي پایـدار   ،است تا کاهش فرسایش شدهرشد روزافزون جمعیت و افزایش نیاز به منابع طبیعی، موجب 

 در سطح زمیناخیر مطرح گردد. تولید  هايبه عنوان امري ضروري طی دههو مدیریت پایدار منابع طبیعی و محیط زیست 

 97عنوان مایه حیات و خاك به عنوان بستر حیات نیازمنـد اسـت. بـه طـوري کـه امـروزه بـیش از         به دو ماده اصلی آب به

جهـان،   امـروز ). از طرفـی، یکـی از مهمتـرین مشـکالت     2000، 1آید (گراررددرصد مواد غذایی جهان از خاك به دست می

 ایـ ه وسیله جریان سطحی (رواناب) اي است که طی آن ذرات خاك از هم جدا شده و بفرسایش خاك است. فرسایش پدیده

خیـز سـطحی و عناصـر غـذایی     ). به طور کلی بر اثر فرسایش، خاك حاصـل 2003و همکاران،  2شوند (آنگیمامنتقل میباد 

گـردد  شود و شرایط فیزیکی خاك، به ویژه از نظـر نفوذپـذیري نامناسـب مـی    مورد نیاز گیاه به تدریج از دسترس خارج می

  ).1375(رفاهی، 

محیطی طبیعی براي رشد گیاهان است و از آنجا که گیاهان منبع مهم تغذیه براي موجودات به طور مسـتقیم   ،اكخ

 و غیرمستقیم هستند، هر نوع تغییري در کیفیت و خواص فیزیکی و شیمیایی خاك بر کلیه موجودات زنده تأثیر گذار است

هـاي تولیـد محصـوالت    هاي ارزشـمندي اسـت کـه در عرصـه    از جمله سرمایه خاك همچنین ).1389پور و همکاران، تقی(

بستر مناسبی جهت رشد و نمو گیاه و ایجـاد   از طرفی نماید وکشاورزي، منابع طبیعی و محیط زیست نقش اساسی ایفا می

 کمبود مواد غذایی، فرسایش خاك و تخریب منابع طبیعـی د، پوشش گیاهی بوده و چنانچه این سرمایه ارزشمند حفظ نگرد

را به دنبال خواهد داشت. از طرف دیگر با عنایت به روند رو به افزایش جمعیت و نیاز روزافزون به مواد غذایی ضـرورت دارد  

ـ برداري صحیح از آن اهمیت قاو به بهره فظگیري دایمی از این سرمایه خدادادي به حدر جهت بهره ل شـده و بـه منظـور    ئ

پـور و  گرفت (نصرتهاي مناسب بهره حلي مطالعاتی و تحقیقاتی جهت یافتن راههاحفظ و حراست از خاك از اجراي پروژه

  زیتوده)، اصالح تغییـرات اقلیمـی  ( زنده يدر تولید غذا و توده ،بع قابل مدیریتاامروزه خاك به عنوان من). 1389همکاران، 
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 رودهـاي زیسـتی بـه شـمار مـی     سوخت هاي موسوم به)، حفاظت محیط زیست و تولید انرژي3نیوار2طریق توقف کربن (از 

کننـد. بیشـتر خصوصـیات فیزیکـی،     خصوصیات خاك و عناصر غذایی، به طور مکـانی و زمـانی تغییـر مـی    ). 2004، 4(الل

، اقلـیم و شـرایط توپـوگرافی    ریزجانـداران ها، حیوانات، شیمیایی و بیولوژیکی خاك تحت تأثیر عواملی مانند گیاهان، انسان

توان با بررسی تغییر خصوصـیات آن کـه ممکـن اسـت     شوند. از این رو، وضعیت خاك را میدچار تغییر می گیرند وقرار می

از آنجایی که کیفیـت خـاك   ). 1383ناشی از تأثیر متقابل خصوصیات خاك و عوامل محیطی باشد، تشخیص داد (صالحی، 

هـایی از خـاك را   بنـابراین بایـد شـاخص    ،استبیانگر وضعیت خاك در شرایط مشخص بوده و بسته به هدف و نیاز متفاوت 

مورد بررسی قرار داد که بتواند وضعیت عملکرد گیاه و نوع مدیریت را در آن شرایط به خوبی بیان نمایند و گویاي وضـعیت  

 هایی مانند میزان کربن آلی، درصد ذرات اولیـه، مقـدار نیتـروژن   توان به شاخصکلی سیستم خاك باشند. در این رابطه می

هـا اشـاره   دانـه ، بافت، ساختمان خاك و پایداري خاكpHکل، چگالی ظاهري، مقدار آب قابل دسترس، هدایت هیدرولیکی، 

    ).2006الل،( نمود

دهنـده آن اسـت و   خاك جزئی از طبیعت داراي تغییرپذیري ذاتی اسـت کـه در نتیجـه بـرهمکنش عوامـل تشـکیل      

ه حاصل مدیریت کشت و کار، استفاده از اراضـی و فرسـایش اسـت (ویـرا و     باشد کداراي تغییرپذیري غیرذاتی میهمچنین 

توان به آب و هوا، پوشش گیاهی، توپوگرافی، ). تشکیل خاك به پنج عامل محیط زیستی وابسته است که می2003، 5پانزالز

گیري و پیـدایش  نیز، شکل). بسیاري از منابع علوم خاك 1961 :1941، 6سنگ مادر (مواد مادري) و زمان اشاره نمود (ینی

هاي مختلف در خاك را در ارتباط با پنج عامل مـواد مـادري، عوامـل اقلیمـی، موجـودات زنـده، توپـوگرافی و زمـان         ویژگی

). منظور از توپوگرافی، وضع پستی و بلندي و شکل ظاهري سطوح یک ناحیه است کـه  1973همکاران،  و 7اند (بوالدانسته

). در مناطق کوهستانی عواملی مانند ارتفـاع از  1999شوند (الیاس آذر، تکامل خاك مؤثر واقع میهر یک به نوبه خود روي 

) و شکل دامنه و موقعیت شیب از عوامـل مهمـی هسـتند کـه در     2000کفش، سطح دریا، جهت شیب، درصد شیب (زرین
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اي از یـک سـو،   گرگون نمـودن اقلـیم ناحیـه   توپوگرافی با د ).1999، 8کنند (بیرکلندها، تغییرات ایجاد میهاي خاكویژگی

هاي رو به جنوب و از سوي دیگر سبب کاهش فراینـدهاي ذکـر شـده در    سبب افزایش دما و تسریع تبخیر و تعرق در شیب

تر، مواد آلـی بیشـتر   هاي رو به شمال خاك عمیقشود که در شیبهاي رو به شمال گردیده است؛ همین امر سبب میشیب

  ). 1973، 10؛ ویلیز1997و همکاران،  9تر باشد (باریومتراکمو پوشش گیاهی 

هاي مناطق مرتفع، بیشتر تحت تأثیر ناهمواري و آیند. خاكتغییرات دما و بارش، از ارتفاع و درجه شیب به وجود می

وي پویـایی مـواد   ). ارتفاع، اغلب به منظور بررسی تغییرات آب و هـوایی ر 2009و همکاران،  11باشند (گریفیتزآب و هوا می

). بـا توجـه بـه تغییـرات ارتفـاع و اثـر آن بـر        2004، 13؛ لمنـیح و ایتانـا  1995، 12شـود (تاوسـند  آلی خاك به کار برده می

تواند اقلیمی نظیر بارندگی، دما، تبخیر و تعرق و همچنین متغیرهاي فیزیکی زمین نظیر شیب و جهت، لذا از این طریق می

یکوشیمیایی خاك از جمله بافت، اسیدیته، هدایت الکتریکی، پتاسیم، نیترات، ماده آلی و کربن آلـی خـاك و   پارامترهاي فیز

هـاي  توانـد بـر پـراکنش گونـه    غیره را تحت تأثیر قرار دهد. ارتفاع از سطح دریا همچنین به دلیل تأثیر در اقلیم منطقه مـی 

ارتفاع از سطح دریا، متوسط دماي هوا کاهش یافته و بـا توجـه بـه    گیاهی نقش مؤثري داشته باشد. به طوري که با افزایش 

). تغییـرات ارتفـاعی،   2004، 14شود (مگـوران اي خاص میسایر عوامل اقلیمی، منجر به تشکیل نواحی گیاهی به تنوع گونه

لید شـده بـه   توده توشناسی و زیستخصوصیات خاك را به وسیله کنترل میزان آب خاك، فرسایش خاك، فرآیندهاي زمین

  ).2004و همکاران،  15دهد (تانوسیله پوشش گیاهی بومی و زراعی تحت تأثیر قرار می

از آنجایی که خاك منبع اصلی عناصر ضروري براي رشد موجودات است، خـواص فیزیکـی و شـیمیایی خـاك تحـت      

نقـش مهمـی را در فرآینـدهاي    کنـد. پوشـش گیـاهی،    آید، تغییر مـی تأثیر آب و هوا و نوع پوششی که در آن به وجود می
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هـاي  ). تغییر ارتفاع بـا تنـوع رویـش گیـاهی در شـیب     2007و همکاران،  1کند (ويهیدرولوژیک و تغییرات خاك بازي می

؛ بیرنـگ  1380کنند (اردکـانی،  مختلف از نظر زاویه و جهت عواملی هستند که موزاییک جمعیت را در اکوسیستم ایجاد می

هـاي  هـاي مختلـف پوشـش گیـاهی در محـیط     ). با توجه به اینکه پراکنش جغرافیایی تیپ1360؛ مبین،1368و همکاران، 

)، بنـابراین پارامترهـاي مربـوط    1387؛ کوچ و همکاران، 1386کوهستانی مرتفع در ارتباط نزدیک با توپوگرافی است (کوچ، 

-سـازي خـاك و پوشـش گیـاهی در چشـم     دلبه فرم زمین مثل ارتفاع، از پارامترهاي مهم وروردي براي آنالیز مکـانی و مـ  

  ).2007و همکاران،  4؛ سنتوز1978و همکاران،  3؛ مولر2000و همکاران،  2باشد (چواندازهاي کوهستانی می

گیرند و این نسبت بـه علـت   اندازهاي زمین را دربر میدرصد چشم 25خشک، بیشتر از هاي خشک و نیمهاکوسیستم

اي ویـژه، مـاده آلـی و    هـا بـه گونـه   ). خاك در ایـن اکوسیسـتم  1997، 5یش است (هانگتونپدیده بیابانی شدن در حال افزا

کنـد کـه حتـی یـک     باشد و این خود پیشنهاد مـی هاي زمینی دارا میبیوماس گیاهی کمتري را نسبت به دیگر اکوسیستم

خه ازت و کـربن ایجـاد کنـد    تغییر اقلیمی کوچک ممکن است تغییراتی را در فرایندها و خصوصیات خاك مخصوصاً در چر

هاي زمینی باشـند کـه در   ) اشاره کرد که این مناطق ممکن است اولین اکوسیستم1994و همکاران ( 7). وست1996، 6(زار

). 1996شـوند (زار،  در نتیجه تغییرات اقلیمی و به علت طبیعت شکننده خاك این منـاطق، دچـار آشـفتگی و آسـیب مـی     

خشک ممکن است اطالعات ارزشمندي راجع بـه عواقـب تغییـرات اقلـیم در     خشک و نیمه هايمطالعه اکوسیستم ،بنابراین

هـاي خـاکی   هـا و دیگـر اکوسیسـتم   هاي مفیدي را براي شناسایی تغییرات در این اکوسیستماختیار ما قرار دهد و سنجش

-ي کره زمین را اشغال کـرده هاهاي مرتعی بخش وسیعی از خشکیاکوسیستم). 1386دهد (نادري و همکاران، پیشنهاد می

هـاي کـره زمـین را مراتـع     درصـد خشـکی   46اند. به طوري که براساس آمار سازمان خواربار کشاورزي ملل متحد، حـدود  

هـاي جغرافیـایی بـاالتر و    هـاي طبیعـی مربـوط بـه عـرض     هاي اکوسیستممطالعه خاك). 1381دهند (سندگل، تشکیل می

هـاي مراتـع اسـتفاده شـود     قطه مرجع براي برآورد اثرات تغییرات توپوگرافی بر روي خـاك تواند به عنوان یک نارتفاعات می
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  ).2009(گریفیتز و همکاران، 

برداري بهینه و پایـدار  مدیریت پایدار اکوسیستم، مستلزم شناخت و ارزیابی تغییرات در خصوصیات آن به منظور بهره

باشـد. خـاك از   مدیریت پایدار اکوسیسـتم، حفـظ کیفیـت خـاك آن مـی      باشد. از مهمترین فاکتورهاي مؤثر دراز منابع می

هاي مرتعی است و تخریب آن باعـث کـاهش حاصـلخیزي مرتـع شـده و احیـاي       دهنده اکوسیستممهمترین اجزاي تشکیل

ي انسـان  هاي نابجـا ). دخالت1386عباسی و همکاران، باشد (حاجبر و در برخی موارد غیرممکن میبر، هزینهمجدد آن زمان

هاي گرد و غبار شده است. افزایش شـدت  هاي مخرب و طوفانهاي طبیعی باعث ناپایدار شدن سطح خاك و سیلدر محیط

برداري از مراتع و عدم شناخت دقیق و کافی از وضعیت موجود در مراتع و مدیریت غلط باعث تخریب و نابودي مراتع و بهره

هاي خـاك همچـون   ریب اراضی مرتعی در چهار قرن گذشته سبب تغییر در ویژگیها شده است. تبدیل و تخپیشروي بیابان

کاهش کربن آلی خاك، تخریب ساختمان خاك، کاهش هدایت هیدرولیکی خاك، افزایش چگـالی خـاك و بـالطبع کـاهش     

ن تعـادل  هـاي مرتعـی، مرهـو   بخشی از تعادل و ثبات اکوسیستم). 1387عباسی، است (ذوالفقاري و حاج شدهکیفیت خاك 

هاي نـامعقول، تعـادل آن   باشد. هم اکنون با افزایش روزافزون جمعیت و نیز دخالتنسبی بین تعداد دام و ظرفیت مراتع می

به هم خورده است که نتیجه آن، تخریب منابع آب، خاك، افزایش جریانات سطحی، هرزآب و تشـدید فرسـایش (ایمـانی و    

  ).1386گردد (مصداقی، هاي مرتعی میش کارایی اکوسیستم)  که در نهایت باعث کاه1389همکاران، 

دهنده هر اکوسیستم مرتعی است. هر نوع اختالل در چرخش عناصـر غـذایی   خاك یکی از فاکتورهاي اساسی تشکیل

). 1384خاك ممکن است در درازمدت منجر به کاهش باروري خـاك و در نتیجـه تخریـب آن شـود (جـوادي و همکـاران،       

). 1979 ،1باشـند (مکنـائگتون  هاي مرتعی، همواره در کـنش متقابـل بـا یکـدیگر مـی     مجموعه اجزاء و عناصر در اکوسیستم

) و عموماً بر پایه شرایط خاك و پوشش گیـاهی  1998، 2دهد (کیاهاي مرتعی اصوالً در چراي دام رخ میتخریب اکوسیستم

). اثرات مثبت و منفی ناشی از تنش چرایی با درجه ارتجاع اکوسیستم و شدت 1984و همکاران،  3شود (استنگلارزیابی می

هاي مختلف مرتعی، اولـین اثـر غیرمسـتقیم و    در اکوسیستم). 2003، 4ز و استودمانربتنش و آشفتگی، ارتباط دارد (فرنزلو

رویه و مستمر که ممکن است بر خاك داشته باشـد، برداشـت و خـروج پوشـش گیـاهی از اکوسیسـتم اسـت        بارز چراي بی
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اك و در نتیجه عناصـر  ). برداشت پوشش گیاهی توسط دام باعث کاهش ورود بقایاي گیاهی به خ1994(شریف و همکاران، 

-ها در مراتع، یکی از مشکالتی است کـه مرتـع  چراي غیریکنواخت دام). 1996و همکاران،  1شود (اسکلسینگرغذایی آن می

هـایی  داران همواره با آن مواجه هستند. در مراتع، روستاها، آبشخورها، محل استراحت دام، سـایه و غیـره بـه عنـوان کـانون     

شـود. منطقـه اطـراف یـک نقطـه      ها شدت چرا کمتر میها زیاد بوده و با دور شدن از آناطراف آنهستند که شدت چرا در 

، تخریـب پوشـش گیـاهی و    گرادیـان چـرا  شـود. در  نامیده می گرادیان چرابحرانی به عنوان یک واحد مدیریت تحت عنوان 

و به تبع آن بیشترین تخریب مرتـع، در نقـاط    یابد. بدیهی است بیشترین فشار چراخاك با فاصله از کانون بحران کاهش می

تر، تخریب کمتري خواهنـد داشـت   دهد. نقاط دورتر از کانون به علت برخورداري از چراي سبکنزدیک نقطه کانونی رخ می

 باشـد. هـاي بحـران مـی   روش مناسبی براي ارزیابی پوشش گیاهی و خاك در اطراف کانون ،گرادیان چرا). 1376پور، (بدري

رویه هستند، بدون کاربرد کودهاي معدنی عناصر غذایی موجود در خاك مراتع طبیعی کشور که تحت تنش چراي بی حفظ

). چـراي شـدید   1388به منظور افزایش تولید علوفه و داشتن تولیدات دامی پایدار اهمیت زیادي دارد (باقري و همکـاران،  

شـود کـه متقـابالً    در خاك و به تبع آن کاهش رطوبت خـاك مـی  دام در مراتع با کاهش پوشش گیاهی باعث عدم نفوذ آب 

ها خواهد شد (بـاقري  خور منفی ناشی از این کاهش رطوبت منجر به کاهش دام در مراتع در اثر کاهش توان اکوسیستمپس

موجب تضـعیف  هاي مختلف چرا از عواملی هستند که رویه و غیراصولی از مراتع و شدتبرداري بی). بهره1389و همکاران، 

برداري غیراصولی از مهمتـرین علـل تخریـب مراتـع     گردد. عدم مدیریت چراي دام و بهرهو تخریب پوشش گیاهی مراتع می

اسـت (شـریفی و همکـاران،     شـده یعـی  بی و کیفی تولیدات مراتع طباشد که در برخی مناطق منجر به کاهش کمایران می

هـاي مرتعـی   سازند و باعث کاهش کـارایی اکوسیسـتم  ري بر اکوسیستم وارد میرویه اثرهاي مضر و زیانبا). چراي بی1391

) کـه بـا از بـین رفـتن     1389پذیرتر از خاك است (باقري و همکاران، شوند که در این راستا پوشش گیاهی بسیار آسیبمی

صـورت در افـزایش   رویـه بـه چنـد    یابد. چـراي بـی  پوشش گیاهی، خاك دچار فرسایش شده و توان تولیدي آن کاهش می

فرسایش مؤثر است که دو مورد کاهش پوشش گیاهی و کوبیدگی سطح خاك از بقیه مهمترند. این دو بـه افـزایش ضـریب    

  ).1383شوند (رحمتی و همکاران، رواناب و تشدید فرسایش منجر می
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  ضرورت و اهمیت پژوهش -2- 1

هاي اکولوژي و مرتعـداري  که بسیاري از گزینههاي مدیریت اصولی مراتع است هاي خاك، یکی از پایهشناخت ویژگی

هاي مختلفـی کـه بـه طـور     هاي طبیعی و استفادهتحت تأثیر آن قرار دارند. با توجه به نقش مهم خاك در تعادل اکوسیستم

ناپذیر است. از دیربـاز تغییـرات   گیرد، ضرورت شناخت تغییرات خصوصیات خاك امري اجتنابغیرمستقیم از آن صورت می

از ایـن تغییـرات بـه     صـحیح ی و ها مورد توجه خاکشناسان بوده و امروزه نیز چگونگی دستیابی به اطالعات کمنی خاكمکا

محیطی خاك، خطر آلودگی خاك و سیر قهقرایی خـواص خـاك بـه عنـوان جزئـی از محـیط       منظور ارزیابی کیفیت زیست

به هاي نوینی را فراروي متخصصین خاك قرار داده است. شها، چالاي غیرکشاورزي از خاكزیست و ارائه تفسیرهاي توسعه

شـناختی موجـود در طبیعـت را کـه شـامل      هاي مرتعـی، بایـد ارتبـاط بـین عوامـل بـوم      منظور مدیریت صحیح اکوسیستم

پارامترهاي پستی و بلندي، اقلیم، خاك، پوشش گیاهی و موجودات زنده را شناخت. زیـرا مـدیریت صـحیح یـک مرتـع بـر       

). 2004و همکـاران،   1(چـنج باشد شرط اصلی مدیریت میاصول اکولوژیک است و درك فرآیندهاي اکولوژیک، پیشمبناي 

دهنـده  ها به شدت تحت تـأثیر عوامـل تشـکیل   هاي مرتعی به دلیل شرایط خاص فیزیکی و محیطی حاکم بر آناکوسیستم

ریزي دارد که ایـن  امل، تأثیر به سزایی در مدیریت و برنامهاکوسیستم قرار دارند. بنابراین، شناخت روابط موجود بین این عو

تغییرپـذیري خـواص   هاي گیاهی و اقلیم (دما و بارندگی) و خـاك حاصـل نخواهـد شـد.     مهم، جز با بررسی روابط بین گونه

تع مورد تواند در مدیریت و حفظ خاك و پوشش گیاهی مراهاي مختلف چراي دام میفیزیکی و شیمیایی خاك بر اثر شدت

برداري نادرست و بیش از حد مجـاز، پتانسـیل تولیـد و بـاردهی نباتـات و      ). بهره1394قربانی و همکاران، توجه قرار گیرد (

گردد. خاك قشر طبیعی و پویایی از سطح زمـین اسـت   ها میبازدهی مراتع را کاهش داده و باالخره موجب انهدام کامل آن

نیکی گیاهان، زمینه را بـراي رشـد   هاي مرتعی با تأمین نیازهاي غذایی و حمایت مکابومکه به عنوان مهمترین مؤلفه زیست

ترین دالیل تخریـب خـاك و پوشـش گیـاهی در     ). چراي شدید دام از اصلی2007و همکاران،  2آلوارزسازد (ها فراهم مینآ

د داشـت؛ چـرا   لید مرتع را در پی خواهـ و). تخریب خاك، کاهش ت2001و همکاران،  3وارنها ذکر شده است (بوماین زیست

آگـاهی از تغییـر    ،که خاك عامل اولیه تعیین پتانسیل جهت تولید علوفه در هر منطقه با هر نوع آب و هـوا اسـت. بنـابراین   
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خصوصیات خاك ناشی از مدیریت نادرست و چراي شدید براي اتخاذ مدیریت صحیح مرتع ضروري است. با توجـه بـه ایـن    

توان امیدوار بود در صورتی گیرد، مییشتري از پوشش گیاهی داشته و معموالً بعد از آن تحت تأثیر قرار میکه خاك ثبات ب

که در مراحل اولیه تخریب، جلوي این روند گرفته شود، با سهولت بیشتري بتوان به احیاء پوشش گیاهی با صـرف کمتـرین   

رویه ادامه داشته باشد و چرا براساس اصول علمی انجـام  چه چراي بی). اما چنان1377مقدم، هزینه و زمان الزم اقدام نمود (

ل خواهد داشـت. بررسـی و شـناخت نـوع و مقـدار      انگیرد، تخریب خاك مرتعی به خصوص خصوصیات فیزیکی آن را به دنب

صولی مراتـع  و ا یی خاك، ما را در جهت مدیریت علمیتأثیر چرا بر ترکیب و تولید پوشش گیاهی و خواص فیزیکی و شیمیا

هاي مختلـف مرتعـی، اولـین    براساس تحقیقات انجام شده در اکوسیستم). 1994الدین و بصیري، خواجهکمک خواهد کرد (

یه و مستمر که ممکن است بر خاك داشـته باشـد، برداشـت و خـروج پوشـش گیـاهی از       وراثر غیرمستقیم و بارز چراي بی

). 1994هاسـت (شـریف و همکـاران،    رخش عناصر غذایی و قابلیت جـذب آن اکوسیستم و متعاقب آن تأثیر قابل توجه بر چ

پیشـنیاز   ،هاي مرتعی به عنوان یکی از مهمترین منابع پایدار تولید علوفـه خشـک هسـتند ولـی پایـداري خـاك      اکوسیستم

بـراي رشـد    هـاي ضـروري  خاك تقریباً منبع اصـلی همـه کـانی   . )1384(جوادي و همکاران،  پایداري تولید در مراتع است

-آید، تغییـر مـی  ها است. خواص فیزیکی و شیمیایی خاك با آب و هوا و نوع پوشش گیاهی که در آن به وجود میارگانیسم

رسد (حسـینی  شناخت و دستیابی به روابط بین پوشش گیاهی، آب و هوا و ارتفاع با خاك ضروري به نظر می ،کند. بنابراین

  ).1382و جعفري، 

هـا الزم اسـت نقـش    هاي طبیعی و تنوع زیستی آنوسعه پایدار و همچنین حفاظت از اکوسیستمجهت دستیابی به ت

و همکـاران،   حـاجی میـرزا آقـایی   ( هاي گیاهی مورد بررسی و مطالعه قرارگیـرد ها بر تنوع گونهعوامل اکولوژیکی و تأثیر آن

هاي توپوگرافی مانند طـول،  روند. ویژگیه شمار میترین عوامل مؤثر بر خصوصیات خاك باقلیم و توپوگرافی از مهم ).1390

بـا تـأثیر بـر تولیـد      و انحنا، جهت و موقعیت شیب، با ایجاد تغییراتی درالگوي بارش و دمـا، میکـرواقلیم را بـه وجـود آورده    

خـاك   هـاي ، رطوبت خاك، تشکیل و تکامل پروفیلی خاك، میزان هوادیدگی و فرسایش، بسیاري از ویژگـی یکشرواناب، زه

، 2بنـ ؛ مک2009و همکـاران،   1خرمـالی ( کنـد مانند توزیع اندازه ذرات خاك و مقدار کربن آلی و معدنی خاك را کنترل می

ارتفاع از سطح دریا یکی از مهمترین عواملی است که در میزان و نوع بارندگی، درجه حرارت و تغییرات آن، میـزان  ). 1993
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دخیل بوده و با تأثیر بر تشکیل و تکامل خاك، بر روي خصوصـیات خـاك اثـر    تبخیر و تعرق و شدت تشعشعات خورشیدي 

تواند در شناخت خصوصیات خاك حوزه کمک کند (دادگـر و  بسزایی دارد و به همین دلیل دانستن ارتفاع نقاط مختلف می

دما، تبخیـر و تعـرق و همچنـین    با توجه به تغییرات ارتفاع و اثر آن بر پارامترهاي اقلیمی نظیر بارندگی،  ).1392همکاران، 

تواند پارامترهاي فیزیکوشـیمیایی خـاك از جملـه بافـت،     متغیرهاي فیزیکی زمین نظیر شیب و جهت، لذا از این طریق می

اسیدیته، هدایت الکتریکی، پتاسیم، نیترات، ماده آلی و کربن آلی خاك و غیره را تحت تأثیر قرار دهد. ارتفاع از سطح دریـا  

هاي گیاهی نقش مؤثري داشـته باشـد. بـه طـوري کـه بـا       تواند بر پراکنش گونهدلیل تأثیر در اقلیم منطقه می همچنین به

افزایش ارتفاع از سطح دریا، متوسط دماي هوا کاهش یافته و با توجه به سایر عوامل اقلیمی، منجر به تشکیل نواحی گیاهی 

ات ارتفاعی، خصوصیات خاك را به وسیله کنتـرل میـزان آب خـاك،    ). تغییر2004شود (مگوران، اي خاص میبه تنوع گونه

توده تولید شده به وسیله پوشش گیاهی بومی و زراعـی تحـت تـأثیر قـرار     شناسی و زیستفرسایش خاك، فرآیندهاي زمین

ارتفـاعی در   هايتغییرات در متغیرهاي آب و هوایی به عنوان مثال بارش، دما، طول شیب). 2004دهد (تان و همکاران، می

هاي جنگلی کوهستانی، انواع پوشش گیاهی و در نتیجه مقدار ترکیبات شیمیایی و موجودي کربن آلی خـاك را  اکوسیستم

موجودي کربن آلـی خـاك در نتیجـه     ،). بنابراین2004و ایتانا،  ح؛ لمنی2000، 1جاباگی و جکسون( دهدتحت تأثیر قرار می

گـارتن و  ( کنـد بـا ارتفـاع تغییـر مـی     )2004و همکـاران،   3؛ وانگ1999 ،و همکاران 2هانتوریا( افزایش بارش و کاهش دما

ترین نوسان در کربن آلی خاك ممکـن اسـت در پایـداري اکوسیسـتم، منبـع کـربن       کوچکبه طوري که  )2006، 4هانسون

هـاي  ر اکوسیسـتم ). موجـودي کـربن آلـی خـاك د    2001، 5آموندسون( گذار باشدیراتمسفري تأث 2COهاي جهانی و غلظت

و  6(دیـو  باشـد یکنواختی بـاالیی مـی  کوهستانی به دلیل تفاوت در خاك، اقلیم و پوشش گیاهی، با افزایش ارتفاع داراي غیر

گـذارد.  مـی هاي تولید و تجزیه خاشاك گیاهان بر مقدار کربن آلی خـاك تـأثیر   آب و هوا از طریق پروسه ).2014همکاران،

 و خصوصیات خاك فاکتورهاي کلیدي براي تخمین مقـدار کـربن آلـی خـاك هسـتند.      آب و هوا توان گفت کهبنابراین، می

تواند بـر مقـدار کـربن آلـی     باشد. بافت خاك میها است و سومین منبع جهانی کربن میکربن آلی خاك کلید باروري خاك

                                                           

1-Jobbagy- Jackson 

2-Hontoria 

3-Wang 

4-Garten- Hanson 

5-Amundson 

6-Du 
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نقـش رس بـه اضـافه سـیلت، در      ) و1981و همکـاران،   1خاك از طریق نقش رس در حفاظت مواد آلی از تجزیه (آندرسون

  ) تأثیر گذارد و از این رو در قابلیت تولید گیاه نقش ایفا کند. 1986، 2قابل دسترس بودن آب (اسچیمل و پارتون

گـردد.  درصد از کل مراتع استان را شامل مـی  3/58هکتار که  591745مساحت مراتع عشایري استان اردبیل معادل 

 47درصـد مرتـع خـوب،     13باشد که حدود بند میهکتار قشالقی و میان 310000ییالقی و هکتار  281745از این مقدار، 

). 1388باشد (اداره کل منابع طبیعی و آبخیـزداري اسـتان اردبیـل،    درصد جزء مراتع ضعیف می 40درصد مرتع متوسط و 

بـه طـوري کـه یکـی از     ن اسـت .  دامپـروري ایـرا   هاي مهم کشـاورزي و یکی از قطبو مراتع کوه سبالن دشت مغان مراتع 

د تـا  نـ دهمـی چرانشین شاهسـون ا د که به عشایر کوچنباشمهمترین علل پیدایش دامداري متحرك (عشایري) در استان می

انتقـال   منـاطق هـاي ایـن   به چراگـاه  (مراتع کوه سبالن) و در فصل سرما (مراتع دشت مغان) هاي خود را در فصل گرمادام

هایی هستند که شـدت چـراي دام در اطـراف    روستاها به عنوان کانون ،در مراتع ز آن تعلیف نمایند.دهند و در مراتع سرسب

شود. بدیهی است که بیشترین فشار چـرا و بـه تبـع آن بیشـترین     ها شدت چرا کمتر میها زیاد بوده و با دور شدن از آنآن

تر، تخریب کمتـري خواهـد   از کانون به علت چراي سبکدهد. نقاط دورتر تخریب مرتع در نقاط نزدیک نقطه کانونی رخ می

تواند در حاکم بر آن می گرادیان چراهاي بحران و ). لذا، شناسایی کانون1993و همکاران،  3؛ هارت1376پور، داشت (بدري

رات طرفی شناخت تغییـ مدیریت اصولی و بهینه مراتع در جهت کاهش تخریب پوشش و خاك نقش بسزایی داشته باشد. از 

هاي بحرانی بـه مـدیریت اصـولی مراتـع در     ترین عامل تأثیرگذار بر پوشش گیاهی در ارتباط با کانوناساسی خاك به عنوان

چنانچـه یکـی از اهـداف ایـن     ). 1395، کمک شایانی خواهـد کـرد (ارجمنـد   راستاي جلوگیري از فرسایش و تولید رواناب 

هاي بحران در مراتع دشـت مغـان بـوده و    در فواصل مختلف از کانون هاي چرا بر روي خصوصیات خاكتحقیق، تأثیر شدت

تـوان از ایـن   انـد، بنـابراین مـی   داري بودهداراي روند مشخص معنی گرادیان چراها یا پارامترهاي خاك در ارتباط با شاخص

صوص، تأثیر شدت چرا بـر  هاي ارزیابی شدت چرا و تعیین وضعیت مرتع استفاده نمود. در این خپارامترها به عنوان شاخص

) انجـام شـده اسـت. لـذا،     1395( جمنـد حران در دشت مغان توسـط ار هاي بتراکم و تولید گونه در فواصل مختلف از کانون

هاي بحران در مراتع دشت مغان را مـورد  تحقیق حاضر تنها تأثیر شدت چرا بر خصوصیات خاك در فواصل مختلف از کانون

برداري حاکم در مراتع سبالن به عنوان مراتع ییالقی و با در نظر گرفتن ی، با توجه به شیوه بهرهدهد. از طرفبررسی قرار می

                                                           

1-Anderson 

2-Schimel- Parton 

3-Hart 
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توانسـت در  هاي دام مـی ها و اتراقهاي عشایري، چشمهمنابع در ارتباط با ارزیابی شدت چرا که مناطق بحرانی نظیر یوردت

صوصیات خاك مدنظر قرار بگیرند و لیکن با بازدیدهاي میدانی و قالب کانون بحران در ارتباط با تأثیر شدت چرا در تغییر خ

هـاي بحـران براسـاس    در قالـب ایـن کـانون    گرادیـان چـرا  استفاده از چرابا منطقه، ا گرادیان چرامشاوره با اساتید و تطبیق 

رفته توسـط محققـین در   توان به دو مورد از تحقیقات صورت گپذیر نبوده است؛ که در اینجا میتحقیقات انجام شده، امکان

تنـوع و   یـپ، کوروت یستی،فاصله از روستا بر فلور، شکل ز یرتأث)، 1393این خصوص اشاره کرد. از جمله قربانی و همکاران (

اند که فاصـله از کـانون   در شمال سبالن را بررسی و گزارش کرده شهر ینشهرستان مشک یممراتع حر ي دراگونه یکنواختی

ب مناسبی براي بررسی اثر شدت چرا بر تخریـب پوشـش گیـاهی در مراتـع شـمال سـبالن نیسـت.        بحران روستا، چهارچو

)، اثر فاصله از روستا بر تغییر ترکیب و تنـوع پوشـش گیـاهی در مراتـع جنـوب شـرقی       1393همچنین قربانی و همکاران (

صورت گرفتـه در ایـن مراتـع و چگـونگی     اند که با توجه به تبدیل و تخریب سبالن را مورد بررسی قرار داده و گزارش کرده

باشد. لذا، از ایـن چهـارچوب در   هاي بحرانی روستا، استفاده از این چهارچوب در ارزیابی تخریب مناسب نمیپراکنش کانون

این تحقیق در منطقه سبالن استفاده نشده و تنها عرصه مورد نظر را به عنوان عرصه با شدت چـراي همگـن و متوسـط در    

و سپس با شدت چرایی میانگین منطقه مغان در قالب تأثیر ارتفاع در تغییر خصوصیات خاك مورد مقایسه قـرار   نظر گرفته

هاي مرتعی در استان اردبیل براساس ارتفاع، وضعیت پستی در مورد ارتفاع باید اظهار داشت که مدیریت اکوسیستمگرفتند. 

تع قشالقی مانند مراتع مغان و مراتع ییالقی مانند مراتـع سـبالن را   اقلیمی متفاوت، مراو بلندي و مهیا شدن شرایط زیست

برداري به این گونه بوده که مراتـع مغـان بـه عنـوان مراتـع قشـالقی و مراتـع        به وجود آورده است. در گذشته وضعیت بهره

پاییز و بهار مورد اسـتفاده قـرار    بند بوده که در فصلسبالن به عنوان مراتع ییالقی و ارتفاعات بینابینی به عنوان مراتع میان

گرفتند ولی در حال حاضر، با توجه به تبدیل و تخریب صورت گرفته و توسعه مناطق مسکونی نظیـر روسـتاها و شـهرها    می

هاي طبیعی خارج شده است و لذا، در این مطالعه به عنوان یک منطقه ها از حالت اکوسیستمبند، این عرصهدر مناطق میان

ن مراتـع  اوقی و مراتـع سـبالن بـه عنـ    ري، تحت تأثیر ارتفاع قرار نگرفت. لذا، تنها مراتع مغان به عنوان مراتع قشـال بردابهره

شناخت صحیح روابط اجزاء یک اکوسیسم مرتعی به ویژه دام، گیـاه و خـاك   ییالقی تحت تأثیر ارتفاع در نظر گرفته شدند. 

ـ      ت، احیاء، اصالح، توسعه و بهـره یکی از مهمترین ابزار براي تدابیر در امر حفاظ س از بـرداري اصـولی از مراتـع اسـت کـه پ

هاي مدیریتی مناسب، مانع از تخریب مراتع شویم تا به این ترتیب توان مراتـع  کار بستن روششناخت صحیح این روابط با ب

انه پس از ملی شدن مراتـع  متأسف هاي مرتعی شویم.را در تولید بیشتر پوشش گیاهی افزایش داده و باعث حفظ اکوسیستم

ها حاکم بوده است. بنابراین مطالعه اثرهاي منفی ناشی از ایـن تـنش براجـزاي    کشور، تنش چرایی باالیی بر این اکوسیستم
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تحقیق حاضر که در مورد بررسـی مقایسـه خصوصـیات فیزیکوشـیمیایی خـاك در      ها از ضروریات امر است. این اکوسیستم

برداري یا زمان متفاوت این دو اکوسیستم به عنوان قشـالق و یـیالق و   اشد، اول به دلیل شیوه بهرهبمراتع مغان و سبالن می

-ها مراتع سـبالن مـی  ها مراتع مغان و ییالق آنبرداران عشایري شاهسون که قشالق آندوم به دلیل اینکه در ارتباط با بهره

بردار صورت نگرفته اسـت،  ن دو اکوسیستم توسط یک گروه بهرهباشد، تحقیق قابل توجهی در ارتباط با شناخت و مقایسه ای

برداري، شناخت پایه لذا این تحقیق بر آن است تا با بررسی و مقایسه خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك در دو واحد بهره

ع از ایـن بحـث کـه بـین     با اطـال  ها تهیه و تولید نماید.از مبانی خاك و ارتباط با نیازهاي پایه براي مدیریت این اکوسیستم

این اخـتالف ارتفـاع بـر روي خصوصـیات خـاك       رود که حتماًمراتع مغان و سبالن اختالف ارتفاع مشهود است و انتظار می

اثرگذار باشد؛ از این رو، تحقیق حاضر بر آن شده است تا با توجه به نیازهاي پایه عناصر رویشگاهی و دام در مراتع سبالن و 

)، ایـن نیازهـا و کمبودهـا را مـورد     2011و همکاران،  سریکا؛ 2008و همکاران،  1روزنر منابع وجود دارد (مراتع مغان که د

هاي مختلف انتشار یافته در مراتع مغـان و مراتـع سـبالن    بحث قرار دهد. با توجه به این که عناصر پایه مورد نیاز براي گونه

شـاخص ماننـد    باشد؛ لذا، گونـه تباط با مرتع و خاك همین مطالعات میهاي تحقیقاتی در ارهنوز کار نشده و یکی از زمینه

 )، بـه عنـوان  2011و همکـاران،   2سریکا؛ 2008روزن و همکاران، در منابع وجود دارد ( که اطالعات پایه مورد نیاز آنچمن 

گیـري  شاخص بررسی و نتیجه ر ارتباط با نیاز پایه این گیاهدشاخص مدنظر گرفته شد و لذا عناصر و خصوصیات خاك  گیاه

هـاي مراتـع   گونه که اشاره شد، ضرورت دارد که در اجراي این تحقیق، عناصر مورد نیاز حـداقل گونـه  شده است؛ ولی همان

-به منظور مدیریت اصـولی اکوسیسـتم   به همین دلیلگیري بهتر انجام بشود. مغان و مراتع سبالن به منظور تفسیر و نتیجه

ضرورت دارد عوامل شناختی و مدیریتی آن مورد بررسی قرار گیرد تا پس از شناخت، نسبت به  ،مراتع هاي طبیعی از جمله

هاي طبیعـی و  یکی از پارامترهاي مؤثر در شناخت اکوسیستم ،بنابرایناقدام الزم صورت گیرد.  ،هاي مدیریتی اصولیفعالیت

هـاي  کی، شیمیایی و بیولوژیکی خاك به منظـور مـدیریت  ها، شناخت از خصوصیات فیزیبه تبع آن مدیریت این اکوسیستم

اي و در نهایـت  هاي مربوط بـه ترکیـب و تنـوع گونـه    هاي صورت گرفته، بررسیبرداري، تخریبهاي بهرهوابسته نظیر شدت

  هاست.ها از جمله این ضرورتتمسهاي اصالح و احیاي این اکوسیبرنامه

                                                           

1-Rosen   

2-Kaiser 
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  ) پژوهشهاي¬سؤال (سؤال -3- 1

  خاك دارد. يپارامترها راتییبر تغ داريیاثرات معن ،میو به تبع آن اقل یتوپوگراف ایآ -1

  دارد. داريیمعن رییارتفاع تغ ریتحت تأث یخاك به طور مثال کربن آل ییایمیو ش یکیزیف يپارامترها ایآ -2

  فرضیات پژوهش -4- 1

  ؟دداربر روي خصوصیات خاك مراتع مغان داري تأثیر معنیآیا شدت چراي دام  فرض اول:

  داري بر روي خصوصیات خاك مراتع مغان و سبالن دارد؟آیا ارتفاع تأثیر معنی فرض دوم:

  اهداف تحقیق -5- 1

  با توجه به مطالب فوق، اهداف موردنظر این تحقیق عبارتند از:

 هاي مراتع مغان و سبالنبررسی و تعیین خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاك .1

 ب خاك با نزدیک شدن به روستا در مراتع مغانهاي مختلف چرا و به تبع آن تخریبررسی شدت .2

 مغان و سبالن بررسی تأثیر ارتفاع بر تغییر خصوصیات خاك مراتع .3

 نهایتاً، وجود تفاوت بین خصوصیات فیزیکوشیمایی خاك در بین مراتع مغان و سبالن .4

  تعیین عناصر معدنی خاك براي تأمین نیازهاي عناصر پایه رویشگاهی و دام .5

  كپارامترهاي خا -6- 1

1-6 -1- pH خاك  

pH یـون هیـدروژن (  فعالیـت  دهنده خاك معیاري از اسیدیته یا قلیائیت خاك است که به ترتیب نشان+H   یـا یـون (

) یکـی از عـواملی اسـت کـه در رشـد گیـاه و فعالیـت        pHواکنش خـاك (  د.باشبی میهاي آ) در محلولOH-هیدروکسیل (

بینـی  توان تا حدودي وضعیت رشـد گیـاه را پـیش   ن واکنش خاك میموجودات زنده ریز خاك تأثیر زیادي دارد. لذا با تعیی

هـاي مختلـف   کننده وضعیت شیمیایی خاك بوده و در تعیین شایستگی خاك بـراي گونـه  مشخص ،pHنمود. به طوري که 

  ).1389تبار، نیشابوري و ریحانی( گیردمیو مرتعی مورد استفاده قرار  گیاهی
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  خاك )3EC( هدایت الکتریکی -2- 1-6

الکتریکـی  سـنج  . هـدایت سـنجند می آنشوري خاك را براساس ) یکی از پارامترهایی است که ECالکتریکی ( هدایت

 4ها بیشـتر از  آن ECهایی که کند. خاكگیري میرا اندازه ECدستگاهی است که قابلیت هدایت الکتریکی محلول خاك یا 

ds/m شوري خاك یکی از عوامـل محدودکننـده رشـد     وند.شهاي شور محسوب می(دسی زیمنس بر متر) باشد، جزء خاك

هاي محلول در آب خاك دارد (عمدتاً سـدیم و گـاهی پتاسـیم، کلسـیم و     آید که اشاره به تجمع نمکگیاهان به حساب می

تواننـد بـه شـدت، رشـد     ها میها باشند. این نمکها و یا کربناتمنیزیم)، که گاهی ممکن است به صورت کلریدها، سولفات

اهی و استفاده از زمین را تحت تأثیر قرار داده و فرسایش خاك را افـزایش دهنـد. غلظـت امـالح موجـود در آب آبیـاري       گی

گیرد. شوري خاك از چند طریق رشد گیـاه را  هاي کل صورت میبراساس سنجش هدایت الکتریکی و با تعیین میزان نمک

  اي اشاره کرد.  بل استفاده گیاه، مسمومیت، عدم تعادل تغذیهتوان به کاهش آب قااز جمله می کند؛دچار محدودیت می

  ):1389تبار، یشابوري و ریحانینباشد (براساس شوري به این صورت می هابندي خاكطبقه

  نظر کردن است.ها تأثیر شوري ناچیز و قابل صرف): در این خاك>2ECهاي غیرشور (خاك -الف

  گیرد.ر این حالت عملکرد گیاهان حساس تحت تأثیر قرار می): د4EC<<2هایی با شوري کم (خاك -ب

  گیرد.ها عملکرد زیادي تحت تأثیر قرار می): در این خاك8EC<<4هایی با شوري متوسط (خاك -ج

  بخش دارند.): تنها گیاهان مقاوم عملکرد رضایت16EC<<8هایی با شوري زیاد (خاك -د

  بخشی دارند.: تنها گیاهان بسیار مقاوم عملکرد رضایت)EC<16هایی با شوري خیلی زیاد (خاك -ه

  خاك )mθ( رطوبت وزنی -3- 1-6

عبارت است از نسبت وزن آب موجود در یک توده خاك به وزن خشک همان توده خاك که بـه صـورت    وزنی رطوبت

بسـیار  ك خـا رطوبـت   آب نگهداري شده در داخل منافذ خاك را آب خاك یا رطوبت خاك می گویند. شود.درصد بیان می

زان رطوبـت در  میس). نه خیلی خشک و نه خیلی خی(مهم است و مقدار آن براي رشد موجودات باید مقداري تعادلی باشد 

 .ثر اسـت ؤمـ غیـره   پـذیري و تـراکم  تورم، مکانیکی خاك از جمله نفوذپذیري ،تخلخل، اي فیزیکی وهخاك بر تمامی ویژگی
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میزان رطوبت، بافت و ساختمان خـاك،  گیاه است. مین رطوبت براي أی کند تیکی از مهمترین نقشی که آب در خاك ایفا م

ست. رطوبت خـاك  ااي در میزان رطوبت خاك کنندهبسیار پیچیده و وابسته به یکدیگر است. بافت خاك عامل بسیار تعیین

طوبـت را جـذب کلوئیـد    خاك رسی که مقدار زیادي ر ،شود. بنابراینموجب کاهش بازتاب در بخش مرئی و مادون قرمز می

-ها را به شدت جـذب مـی  هاي مرئی و مادون قرمز نزدیک و میانی دارد، زیرا آنموجکند، انعکاس کمتري در طولخاك می

 ن، حیوانات و سایر موجودات زنـده ه طور خاص، میزان رطوبت خاك باید مطابق با نیازهاي گیاهاب ).1382پناه، نماید (علوي

دهد. خاکی که بـیش از انـدازه   هاي متفاوت تحت تأثیر قرار میساختار خاك را از جنبه ،ایط رطوبتیشر .یک زیستگاه باشد

شـود.  شود. خاکی که بسیار خشک باشد نیز سخت و فشرده میشود و دچار فرسایش میمرطوب باشد به خوبی خشک نمی

دهنـد. خـاك شـنی آب را بـه     از خـود نشـان مـی   العمل متفاوتی در مقابل رطوبت عکس ،ها انواع مختلف خاكعالوه بر این

  .مانددارد و خیس میدهد اما خاك رس آب را نگه میسرعت از دست می

  سدیم محلول خاك -4- 1-6

وجود سـدیم بـاال   باشد. دهد و ششمین عنصر از نظر فراوانی میدرصد از پوسته زمین را تشکیل می 6/2سدیم تقریباً 

ري و کاهش سرعت حرکت آب در خـاك، افـزایش آبـدوي سـطحی، پـایین      موجب تخریب ساختمان خاك، کاهش نفوذپذی

 یتبـادل  میسد). 2010، 4گردد (قرایبهآمدن کاربري اراضی، کم شدن تهویه و در نهایت کاهش عملکرد محصوالت زراعی می

 نیـ ود ابهبـ  هـاي . از راهدهـد یرا به شدت کاهش مـ  هاخاك نیا ییایمیکوشیزیف اتیخصوص ،یمیسد هايموجود در خاك

 ،یمیسـد  هـاي ). در خـاك 1390و همکاران،  مردانییاست (عل یمعدن یو مواد اصالح یآل باتیاستفاده از ترک ت،یخصوص

عمـل   نیـ شـده کـه ا   دهیدوگانـه پخشـ   هیضخامت ال شافزای باعث ها،رس یدلتبا هايبا قرار گرفتن در محل میسد ونیکات

خـود را بـه    يو انعقـاد، جـا   يهمـاور  نـد، یفرا نیـ . در ادامـه ا شـود می هاخاکدانه بیتخر تنهای در و هامنجر به آماس رس

هـاي  شوري و سدیمی بودن خاك، یکی از مشکالت مهم خاك ).2002و همکاران،  5(لبرون دهدیم یو پراکندگ یدگیپخش

-پیـدا مـی   خشک است. در این مناطق به دلیل کمبود بارندگی و اقلیم خشک، امالح در خاك تجمـع مناطق خشک و نیمه

محیط نامناسبی براي رشد و تولید بوده که هم کمیت محصول  ،شوند. این خاكهاي شور حاصل میکنند و در نتیجه خاك

گیري این عنصر به منظـور  ). لذا اندازه1384دهد (ولدیانی و همکاران، آورد و هم کیفیت محصول را کاهش میرا پایین می
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-ها، مطالعه انجام میبراي مقابله با خطرات احتمالی ناشی از زیادي سدیم در خاك مدتاًبلکه ع باشد؛اي نمیمطالعات تغذیه

عامل مؤثري است. لـذا در   ،شود. کاتیون سدیم با تحرك زیاد خود و نیز با غلظت بحرانی کم، در قلیایی کردن شدید محیط

زیم و یـا نسـبت درصـدي آن نسـبت بـه کـل       ضررتر مانند کلسیم و منیـ هاي کمها، سهم جذبی آن نسبت به کاتیونبررسی

  گردد.  هاي موجود محاسبه میکاتیون

  پتاسیم خاك -5- 1-6

ظرفیتـی اسـت، امـا    پتاسیم سومین عنصر کودي مهم بعد از نیتروژن و فسفر است. پتاسیم با این که یک کاتیون تک

هـاي سـیلیکاته   ط کـانی هاي خاك نسبت به پتاسیم تبادلی به علت جذب سطحی قـوي پتاسـیم توسـ   غلظت آن در محلول

ها اغلب کـم اسـت، بـه همـین     اي این کانیدر حد بیشتري قرار دارد. تبادل بین محلول خاك و فضاي بین الیه 2:1اي ورقه

ها، باید کودهاي پتاسه به خاك اضافه شود. زیرا سـرعت رهاسـازي   علت است که با وجود منابع غنی پتاسیم در ساختار رس

اسـیم  هاي مناطق مرطوب و معتدل، قـادر بـه تـأمین کـافی پت    . بسیاري از خاكباشدیلی کم میپتاسیم در محلول خاك خ

ها، میزان پتاسـیم از مقـدار نیتـروژن و فسـفر خـاك بیشـتر اسـت.        در بسیاري از خاكبراي محصوالت زراعی نیستند ولی 

باشد، امـا مقـدار آن در   ادل کاتیونی میهاي معمولی از اجزاي مهم ظرفیت تبهایی است که در خاكپتاسیم یکی از کاتیون

ها به علت وظایف پتاسیم در گیـاه و اثـرات متقابـل آن در اشـغال     هاي آبیاري معموالً کمتر است. نقش مهم آن در خاكآب

هـا  باشد. میزان مصرف پتاسیم در گیاهان بعد از نیتروژن بیش از سایر عناصر است ولی چـون خـاك  کننده میسطوح تبادل

هـا، اثـري   داراي مقادیر فروانی پتاسیم قابل استفاده هستند، بنابراین اضافه نمودن کودهاي پتاسیم به این قبیل خـاك  غالباً

گذارد. بدین ترتیب، این نکته کامالً برخالف مطالبی است که در مورد ضرورت کلـی افـزایش کودهـاي    در رشد گیاهان نمی

-ترین کـاتیون تـک  پتاسیم مناسب ).1382ایم (محمودي و حکیمیان، گفتههاي کشاورزي نتیروژنی و فسفره در اکوسیستم

غلظـت آن در سـلول و مقـدارش در طبیعـت زیـاد      هاي گیاهی است. چون عالوه بر این که ظرفیتی براي فعال کردن آنزیم

آن به وسـیله   شود و جذباز محلول جذب می K+باشد. پتاسیم به صورت یون است، داراي تحرك زیادي در داخل گیاه می

گیـرد  گیاه، شدیداً به غلظت آن در محلول بستگی دارد. جذب پتاسیم به صورت فعال و برخالف شـیب غلظـت صـورت مـی    

  مگر آن که غلظت پتاسیم در محلول اندك باشد.

  فسفر خاك -6- 1-6

تفاده در باشد. ترکیبات فسفري تقریبـا نـامحلول بـوده و فسـفر قابـل اسـ      فسفر از عناصر پرمصرف براي رشد گیاه می
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یابد. استفاده از کودهاي فسفاته به دلیل تثبیت فسفر در خاك و پایین بـودن بـازدهی جـذب آن    خاك به سرعت کاهش می

فسفر در خاك بسته به ماهیت ترکیبـاتی  ). 1390ره یکی از مسائل تولید بوده است (دادگر و همکاران، به وسیله گیاه، هموا

شود. جزء آلی فسفر در هوموس و سـایر مـواد آلـی کـه     دو گروه معدنی و آلی تقسیم میشود، معموالً به که در آن یافت می

شود. جزء معدنی فسـفر بـه صـورت ترکیبـات بیشـماري بـا آهـن،        ممکن است با آن آمیخته شده یا نشده باشند، یافت می

ها بـا رس نیـز   آب حل پذیرند. فسفاتشود. این ترکیبات معموالً اندکی در آلومینیوم، کلسیم، فلوئور و سایر عناصر دیده می

ضـروري مـورد نیـاز     رفسفر یکی از عناصدهند. فسفات تشکیل می -ناپذیر رسهاي معموالً حلو کمپلکس دهندمیواکنش 

شود. بررسی وضعیت فسفر قابل جـذب در  باشد و معموالً براي تأمین نیاز گیاهان از کودهاي فسفري استفاده میگیاهان می

ل نقش آن در تأمین فسفر مورد نیاز گیاهان حائز اهمیت است. ظرفیت جذب فسفر خاك، غلظت فسفر محلول خاك به دلی

ها، نقش مهمی در تعیین میزان مصرف کودهاي فسفري در خاك دارد. بـه  نماید. آگاهی از ظرفیت جذب خاكرا کنترل می

باشـد. بنـابراین،   با سایر عناصر غذایی پایین مـی  دلیل ظرفیت باالي خاك براي جذب فسفر، تحرك آن در خاك در مقایسه

گیرد. البته درجـه جـذب فسـفر، عـالوه بـر فاکتورهـاي محیطـی و        تمام کود فسفر در زمان مصرف، مورد استفاده قرار نمی

فقـر فسـفر یکـی از عوامـل      ).1384چـی،  خواص و ترکیبات خاك، به میزان کود مصرفی نیز بسـتگی دارد (جاللـی و کـاله   

باشد و نیاز به مصرف کودهاي فسفري در این قاره بیشتر مشـهود اسـت. در   آسیا میی در کشورهاي در حال توسعه گرسنگ

ها از نظر فسفر، این عنصر از نظر اقتصاد تهیه مـواد  ها و فقر نسبی آنایران به علت وجود مقدار کافی پتاسیم در غالب خاك

  ).1382عناصر دارد (ساالر دینی،  نسبت به سایراي العادهخام، ساخت و واردات کود اهمیت فوق

  کربنات کلسیم معادل (آهک) -7- 1-6

خشک جهان هستند. این ترکیبات نقش مهمـی در  هاي مناطق خشک و نیمهها ترکیب اصلی بسیاري از خاكکربنات

ضـمن دقـت بـاال،     هـایی کـه  هاي خاك دارند. از این رو، تعیین کمی مقدار کربنات کلسیم معادل با روشبسیاري از ویژگی

شود که در واکنش بـا اسـید   به خاکی گفته می). خاك آهکی 1392دارد (اولیایی، سریع و اقتصادي هستند، اهمیت زیادي 

، 6شود (انجمـن خاکشناسـی آمریکـا   زیادتر متمایز می pHها به واسطه کلریدریک رقیق، ایجاد جوشش کرده و از سایر خاك

شـود.  اً آهکی است و فقط در مساحت محدودي از شمال کشور، خاك اسیدي دیـده مـی  هاي کشور ایران غالب). خاك1997

  خاك در) و کربنات منیزیم و کربنات سدیم است. کربنات سدیم فقط 3CaCOهاي خاك شامل کربنات کلسیم (کربنات
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