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 :چکیده
-به مطالعه این مرتعی، هایاکوسیستم صحیح اداره در آن شیمیایی ویژه خصوصیاتبه خاك خصوصیات شناخت لزوم و اهمیت به توجه با

در مراتع تحت مدیریت قرق و چرای آزاد واقع  گیاهی پوشش و خاك شیمیایی فیزیکی و خصوصیات بر دام یراچ شدت اثر بررسی منظور
. آوری اطالعات پوشش گیاهی و خاك از هر دو منطقه انجام شدبرداری و جمعبدین منظور، نمونه. در شهرستان چادگان اصفهان انجام شد

-نمونه. آوری شدتصادفی جمع-صورت سیستماتیکنمونه از هر منطقه به 33عی به تعداد های یک متر مرباطالعات پوشش گیاهی در پالت

اسیدیته خاك، هدایت پارامترهای . آوری شدطور تصادفی در هر دو منطقه جمعپالت به 22متری در سانتی 3-33های خاك از عمق 
قابل جذب، درصد ماده آلی، درصد آهک، درصد سنگریزه و درصد های سدیم، کلسیم و منیزیم، مقدار فسفر و پتاسیم  الکتریکی، غلظت یون

تر از منطقه های گیاهی در داخل منطقه قرق بیشدرصد پوشش تاجی و تراکم گونه براساس نتایج، .گیری شد رطوبت اشباع خاك اندازه
در منطقه چرا، میزان اسیدیته، هدایت . ادنددرصد آماری نشان د 5داری در سطح و دو منطقه از این لحاظ اختالف معنی باشدچرای دام می

 الکتریکی، سدیم، آهک و درصد سنگریزه خاك افزایش داشته ولی میزان ماده آلی، کلسیم، پتاسیم، فسفر، منیزیم و درصد اشباع خاك
غذایی خاك، پایداری  کلی، چرای شدید دام باعث کاهش پوشش گیاهی شده و با ایجاد تغییرات منفی در عناصرطوربه .کاهش یافته است

 .اندازداکوسیستم خاك را به خطر می

 ، قرقچادگان، چرای دامخصوصیات خاك، : های كلیدیواژه

 

 

 :مقدمه و هدف

های طبیعی، همواره در کنش متقابل با یکدیگرند و تا زمانیکه جمعیت دام در هر اکوسیستم، متناسب با ظرفیت دام و مرتع در اکوسیستم
های مناسب احیا اعمال مدیریت صحیح و اتخاذ روش. شودبه منابع با ارزش آن همچون آب، خاك و گیاه خسارتی وارد نمیمراتع باشد، 

جلیلوند و )باشد های مرتعی میمنظور افزایش سطح تولید و احیا مراتع مستلزم داشتن اطالعات و دانش کافی در خصوص اکوسیستممرتع به
 (.1331همکاران، 
تواند ناشی از شرایط خاص و رات چرا بر پوشش گیاهی و خاك در منابع مختلف، نتایج متفاوتی ارائه شده است که این مطلب میدر مورد اث

حیدریان )متفاوت اقلیم، خاك و مدیریت، دوره آزمایش، نوع دام استفاده کننده از مرتع، سیستم چرایی و مدت توقف دام در مرتع باشد 
 (.1333آقاخانی و همکاران، 

Gao et al (2332 ) های خوشخوراك اشاره داشتهبه تأثیر چرا بر کاهش پوشش گیاهی و همچنین کاهش درصد گونه( 1332)و اکبرزاده-

 .اند
Firinioğlu et al (2332 ) در بررسی اثر قرق و چرای دام بر گیاهان مرتعی منطقه آنتالیا ترکیه به این نتیجه دست یافتند که قرق باعث

 .شودبرگان علفی و گیاهان یکساله میای، درصد کل پوشش، درصد پوشش پهنغنای گونهافزایش 
Frank et al (1995 ) قرار بررسی مورد خاك گراسلند کربن و نیتروژن بر را قرق و متوسط ، سنگین چرایاثرهای بلندمدت سه تیمار 

 .شودمی خاك نیتروژن کاهش موجب که چرا گرفتند نتیجه و است بوده دیگر تیمار دو از بیشتر کلی قرق اثر که داشتند بیان و دادند
 .نشد مشاهده اختالفی سنگین چرای و قرق اما بین بود، متوسط چرای از بیشتر قرق در خاك آلی مقدار کربن همچنین
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 با که یافتند دست نتیجهاین  به الر مراتع در نیتروژن و کربن تغییرات بر دام شدت چرای اثر بررسی در (1332)همکاران  و جوادی

مشاهده  خاك نیتروژن به کربن نسبت در داریاختالف معنی هیچ اما شود،می کاسته خاك آلی ماده و کربن، نیتروژن از چرا شدت افزایش

 .نکردند
. است گردیده گیاهان و تراکم تاجی پوشش افزایش به منجر قرق که دادند نشان مازندران کیاسر در مراتع( 1335)همکاران  و آقاسی

 .است کاهش یافته pHافزایش و مقادیر جرم مخصوص ظاهری، آهک و  ECهمچنین در اثر قرق، کربن آلی و 

نشان  کرمان بافت منطقه در خاك شرایط و رویشی عناصر تراکم و ترکیب بر قرق اثر بررسیدر ( 1339)موسی حسنخانی و همکاران 
 میزان همچنین است، بوده قرق از خارج منطقه از بیشتر قرق منطقه داخل در ایتنوع گونه و تراکم ها،گونه تاجی پوشش درصددادند که 

 گیاهی پوشش تغییر در خاك فیزیکی خصوصیات و بوده ترمطلوب قرق، مدیریت با در منطقه گیاهی بقایای و خاك عمق آلی، ماده درصد

 .داشت بسزایی تاثیر منطقه
 بجنورد سیساب مراتع در خاك و گیاهی پوشش بر دام چرای شدت اثر بررسیای به نیز در مطالعه( 1339)حیدریان آقاخانی و همکاران 

 شودمی کاسته خاك الکتریکی هدایت و فسفر آلی، ماده نیتروژن، کربن، میزان از چرا شدت افزایش باپرداختند و به این نتیجه رسیدند که 

 پوشش درصد ترینبیش دارای علفی برگان پهن که داد نشان گیاهی پوشش بررسی از حاصل نتایج. یابدافزایش می اسیدیته مقدار ولی

 .یابدای افزایش میباشند و با افزایش شدت چرا درصد پوشش گیاهان بوتهمرجع می منطقه در گیاهی
 این هدف از مرتعی، هایاکوسیستم صحیح اداره در آن خصوصیات شیمیایی ویژهبه خاك خصوصیات شناخت لزوم اهمیت و به توجه با

 بررسی همچنین و دو منطقه تحت مدیریت قرق و چرای دام در برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك مقایسه و بررسی تحقیق،

 .باشدمی منطقه چادگان استان اصفهان در پوشش گیاهی میزان

 

 :هامواد و روش

 معرفی منطقه مورد مطالعه

تا  53˚21΄باشد که در موقعیترود میقسمتی از مراتع شهرستان چادگان واقع در استان اصفهان و در حاشیه سد زایندهمنطقه مورد مطالعه، 
 (.1شکل )باشد متر می 2225تا  2312عرض جغرافیایی بوده  و ارتفاع آن از سطح دریا بین  32˚23΄تا  32˚39΄طول جغرافیایی و  53˚21΄

بندی آمبرژه، خشک سرد  اقلیم منطقه طبق طبقه. باشد ها می های متفاوت روی شیب توپوگرافی زیاد با جهت منطقه مطالعاتی، عموماً دارای
ساله قسمتی از  23از آن، قرق تر مهمهای مختلف با جهات مختلف و  تنوع خاك، وجود شیب. باشدخشک می و طبق روش دومارتن، نیمه

برای  منطقهاین  های مزیتهای بومی که در سایر اراضی منطقه در اثر چرای مفرط از بین رفته است از  منطقه و در نهایت وجود گونه
 .باشد مطالعه در زمینه منابع طبیعی می
-درجه سانتی 2/23و در تیرماه  -3ماه ت منطقه در دیمتوسط درجه حرار. متر گزارش شده استمیلی 293میانگین میزان بارندگی ساالنه 

 .شده است گیری اندازه گرادسانتیدرجه  33و  -32حداقل و حداکثر دمای مطلق هوا به ترتیب . گراد است

 
 اصفهان استان و ایران نقشه در مورد مطالعه منطقه موقعیت .2شکل
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 :روش تحقیق

تصادفی استفاده شد؛ بدین صورت که در داخل هر یک از مناطق مورد -منظور مطالعه متغیرهای پوشش گیاهی از روش سیستماتیکبه
قطر  ترین بزرگبر اساس )پالت یک متر مربعی  15متر و در امتداد هر ترانسکت  533مطالعه دو ترانسکت متعامد به طول تقریبی 

بندی پالت و تخمین چشمی به تفکیک  به روش شبکه)پوشش  در هر پالت، درصد تاج. مستقر شد( های موجود در منطقه پوشش گونه تاج
های  و نام علمی گونه( های گیاهی به روش شمارش تعداد پایه درون پالت از قسمت یقه گیاه به تفکیک گونه)، تراکم (های گیاهی گونه

 .موجود، ثبت شد
طور  ترانسکت و دو منطقه قرق و چرا، به 2پالت در هر  22پالت مستقر شده در منطقه، در  13برداری از خاك، از بین  منظور نمونه به

 .برداشت شد( دوانی ریشهعمق )خاك  متری سانتی 3-33تصادفی نمونه خاك دقیقاً از وسط پالت و از عمق 
شناسی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه خاك گیری خصوصیات فیزیکی و شیمیایی به آزمایشگاه اندازه های خاك برداشت شده برای  نمونه

برای . ها، پس از خشک شدن، جهت تعیین درصد سنگریزه، با الک دو میلی متر، الک شد در آزمایشگاه، نمونه. صنعتی اصفهان منتقل شدند
اسیدیته خاك با . دیدها تعیین گر تعیین بافت خاك، از روش هیدرومتری استفاده شد و با این روش درصد رس، سیلت و شن در نمونه

درصد آهک خاك به روش تیتراسیون با سود، درصد . گیری شد اندازه سنج الکتریکی  وسیله هدایت متر و هدایت الکتریکی بهpH استفاده از 
فوتومتری، جذب به روش فلیم  های سدیم، کلسیم و منیزیم در عصاره اشباع و پتاسیم قابل ماده آلی به روش واکلی و بلک، غلظت یون
گیری  اندازه و آمونیوم،  جذب به روش اولسون و ظرفیت تبادل کاتیونی به روش استات سدیم رطوبت اشباع خاك به روش وزنی، فسفر قابل

 .(Weaver et al, 1994)شد 
 .ده شداستفا  Minitab 16درصد آماری و نرم افزار  5مستقل در سطح به منظور مقایسات آماری دو منطقه، از آزمون تی

 

  :نتایج
 پوشش گیاهی

 5داری را در سطح اختالف معنی چندساله بین دو منطقه قرق و چرای دام، های گیاهیگونه و تراکم نتایج حاصل از مقایسه پوشش تاجی
 (.1جدول )درصد آماری نشان داد 

 (α= 50/5)چندساله در دو منطقه قرق و چرای دام  هایگونهش پوش تراكم و تاج یانگینم یسهمقا -2 جدول

P-value قرق چرای دام  

311/3 b13/23 a23/21 میانگین تراکم 

333/3 b22/22 a23/29 پوشش میانگین تاج 
 .باشددرصد می 5دار در سطح احتمال ها، نشانه عدم تفاوت معنیحروف مشابه در هر کدام از ردیف

 خاک

تر دارد وجود دارد و خاك منطقه چرا، اسیدیته بیش( α =35/3)داری در میزان اسیدیته دو منطقه داد که تفاوت معنینتایج نشان : اسیدیته
 (.2جدول )

ترین مقدار آن در منطقه چرای دام و بیش( α =35/3)دار بود تفاوت مقدار هدایت الکتریکی در خاك دو منطقه معنی: هدایت الکتریکی
 (.2جدول )مشاهده شد 

ترین مقدار آن، متعلق به منطقه قرق بود و بیش( α =35/3)دار بود تفاوت درصد اشباع خاك نیز بین دو منطقه معنی: درصد اشباع خاك
 (.2جدول )

 (.2جدول )ترین میزان آن در خاك منطقه چرا بود و بیش( α =35/3)دار بود بین دو منطقه، معنی تفاوت میزان آهک خاك: آهک
 (.2جدول )ترین درصد ماده آلی را دارا بود و منطقه قرق، بیش( α =35/3)دار بوده اوت درصد ماده آلی در دو منطقه، معنیتف: ماده آلی

برخوردار پتاسیم تری و خاك منطقه قرق از میزان بیش( α =35/3)دار بود تفاوت میزان پتاسیم خاك در دو منطقه معنی: پتاسیم قابل جذب
 (.2جدول )بود 
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 (.2جدول )تری برخوردار بود دار نبود اما خاك منطقه قرق از فسفر بیشتفاوت میزان فسفر خاك بین دو منطقه معنی :فسفر
 سنگریزهترین میزان و خاك منطقه چرا بیش(  α =35/3)دار وجود دارد نتایج نشان داد که بین سنگریزه دو منطقه اختالف معنی: سنگریزه

 (.2جدول )را دارا بود 
مشاهده و منیزیم های سدیم، کلسیم داری در میزان غلظت یوندر خاك دو منطقه، تفاوت معنی: های سدیم، کلسیم و منیزیمیون غلظت

 (.2جدول )ترین میزان کلسیم و منیزیم در خاك منطقه قرق مشاهده گردید ترین میزان سدیم متعلق به منطقه چرا و بیشنشد اما بیش
 زیکی و شیمیایی خاک منطقه با مدیریت قرق و چرای دامنتایج آزمایش فی -1جدول 

 اسیدیته منطقه
هدایت 
 الکتریکی

درصد 
 اشباع

 آهک
ماده 
 آلی

 منیزیم کلسیم سدیم سنگریزه فسفر پتاسیم

  -Ds/m % % % Mg/kg Mg/kg % Meq/l Meq/l Meq/l 

 a59/2 a55/3 a32/23 a19/22 a13/3 a53/519 a29/13 a33/13 a11/2 a12/1 a12/3 قرق

 a 23/2 b25/3 b22/22 b93/32 b53/3 b12/333 a33/12 b29/21 a23/2 a29/5 a21/3 چرا
 .باشددرصد می 5دار در سطح احتمال ها، نشانه عدم تفاوت معنیحروف مشابه در هر کدام از ستون

 

 :گیری و نتیجه بحث
 Mcevoy et al(2331) ،Gao et . نتایج این مطالعه نشان داد که با افزایش شدت چرا از میزان پوشش گیاهی منطقه کاسته شده است

al (2332 ) دلیل این امر اثر مستقیم چرا بر پوشش . اندنیز کاهش پوشش گیاهی را با افزایش شدت چرا گزارش نموده( 1332)و اکبرزاده
 (.1331 ،فخیمی)شود ویژه گیاهان غالب و مورد عالقه دام میبه ،باعث کاهش پوشش تاجی کل تاجی گیاهان است که

تر از منطقه بیش( α =35/3)داری از بین خصوصیات خاك، درصد اشباع خاك، ماده آلی و پتاسیم قابل جذب در منطقه قرق با اختالف معنی

های هوایی مصرف نشده و  های گیاهی و ریزش اندام دلیل نقش حفاظتی گونه ان بهتو افزایش ماده آلی خاك در منطقه قرق را می. چرا است
در واقع دلیل تفاوت ماده آلی با . خوانی دارد هم( 1335)و همکاران  این استدالل با اظهارات جعفری. ها دانست خشک شده در پای بوته

افزایش رطوبت اشباع خاك در منطقه قرق  .باشد الشبرگ در منطقه قرق میها و به دام انداختن  پوشش و تراکم گونه منطقه چرا، افزایش تاج
 .خوانی داردهمLu et al (2331 )توان به دلیل نقش پوشش گیاهی و افزایش الشبرگ در سطح خاك دانست که با اظهارات را می

فسفر خاك به صورت ترکیب با مواد آلی است،  دلیل این امر آن است که قسمت عمده .با افزایش چرا از میزان فسفر خاك کاسته شده است
 .( Bauer et al, 1987)تری هستند های سرشار از مواد آلی، دارای فسفر بیشبنابراین خاك

دلیل تواند بهدلیل این امر می. مقدار هدایت الکتریکی عصاره اشباع خاك، میزان سدیم و مقدار اسیدیته در منطقه چرا، افزایش یافته است
( 1332) قربانیان(. 1339 و همکاران، حیدریان آقاخانی)میزان فاکتورهای حاصلخیزی خاك و کاهش ظرفیت تبادل کاتیونی باشد کاهش 

ها،  را عامل از هم پاشیدن خاکدانه( SAR)های کلسیم و منیزیم  افزایش بیش از حد سدیم خاك و باال رفتن سهم آن نسبت به کاتیون
وجود کلسیم در . معرفی کرد Salsola rigidaهای رشد  اد اختالل در عمل تنفس و در نتیجه کاهش عاملساختمان خاك و در نهایت ایج

خاك منطقه چرا رسد که افزایش سنگریزه در  نظر میبههمچنین ، (1331قربانیان و جعفری، )کاهد  حدی از شدت عمل سدیم میخاك، تا
 (.1329 ،حسینی توسل)باشد  شدن اجزای ریزدانه خاك دلیل کاهش پوشش گیاهی و افزایش فرسایش و شسته  به

وجود مقادیر مناسب آهک در ایجاد ساختمان خوب و . تر از منطقه قرق بودداری بیشفاکتور آهک در خاك منطقه چرا با اختالف معنی
الیه،  افزایش یابد، با ایجاد سختولی اگر درصد آهک، بیش از حد . تعدیل اسیدیته خاك و به دنبال آن در جذب مواد غذایی مؤثر است

 .(1392عبداللهی و همکاران، )آورد  وجود می و امالح در محدوده ریشه، مشکالتی را برای گیاهان به( pH)افزایش میزان اسیدیته 
 شودمی خاك به گیاهی ورود بقایای کاهش باعث گیاهی، پوشش کاهش با دام چرای شدید که نمود گیرینتیجه چنین توانمی طورکلیبه

 آیدمی شماربه طبیعی مراتع در خاك گوگرد و ازت، فسفر کنندهتأمین منابع ترینمهم از یکی که خاك آلی دینامیک ماده کاهش، این که

 تجزیه کاهش و کنندههای تجزیهمیکروارگانیسم فعالیت در اختالل موجب مواد آلی ورود در کاهش گونه هر و دهدمی قرار تأثیر را تحت

رویشی  فرم تغییر با گیاهی، پوشش کاهش بر دام عالوه شدید چرای ا زیر شود،می خاك حاصلخیزی باعث کاهش آن پی در و آلی مواد
 بودن متفاوت علتگیاهان، به فرم و نوع تغییر با نحویکههبد؛ گذارمی تأثیر غذایی خاك عناصر مقدار بر لگدکوبی عمل همچنین و گیاهان
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دلیل به مورد مطالعه منطقه در مجموع، در .کرد تغییر خواهد خاك شیمیایی هایویژگی ای،ریشه و ترشحات گیاهان ریشه حجم و نوع
 فشار از برای جلوگیری باید و باشد مواجه ناپایداری با مرتع خاك رسد کهمی نظربه دام، چرای علتبه روستایی مناطق با مرتع همجواری

 .شود مناسب اتخاذ مدیریتی تدابیر حد، از بیش
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