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 :چکیده
عنوان یکی از عوامل  و وحشی به باشند و چرای حیوانات اهلی های طبیعی، همواره در کنش متقابل با یکدیگر می دام و گیاه در اکوسیستم

های مختلف چرای سبک، متوسط و  در این تحقیق اثر شدت. های مرتعی شناخته شده است موثر در تغییرات پوشش گیاهی در اکوسیستم
ت برای انجام این مطالعه، در هر شد. شدیددام بر برخی خصوصیات خاک در مراتع دامنه جنوب شرقی سبالن مورد بررسی قرار گرفت

متر  02هایی به فواصل صورت موازی با یکدیگر مستقر شدند و سپس در امتداد هر ترانسکت، پالتمتری به 222ترانسکت  3چرایی، 
ای، کربنات  فاکتورهای کربن آلی ذره. آوری شدندمتری جمع سانتی 32-40و  10-32، 2-10عمق  3های خاک از مستقر شده و نمونه

و  SAS هایافزار ها با استفاده از نرم تجزیه و تحلیل داده. شدگیری  رس قابل انتشار در آزمایشگاه اندازه و درصد( آهک)کلسیم معادل 
Excel نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان داد که از بین خصوصیات خاک، کربنات کلسیم معادل و همچنین درصد رس . صورت گرفت

. دار نبود ای معنی کربن آلی ذره اختالف بین که درحالی وجود داشت 20/2در سطح داری معنیاختالف های موردمطالعه قابل انتشار در سایت
بین که  بودای، کربنات کلسیم معادل و درصد رس در بین سه شدت چرایی حاکی از آن  کربن آلی ذره میانگین برای نتایج حاصل از مقایسه

همچنین تاثیر ترانسکت بر پارامترهای . مشاهده گردید (p<0.05)داری  الف معنیای اخت مورد بررسی، فقط در میزان کربن آلی ذرهاعماق 
 . دار نشدعالوه، اثرمتقابل سایت و ترانسکت و همچنین اثر متقابل سایت و عمق بر خصوصیات خاک معنیبه. نبود دار خاک معنی

 رس قابل انتشارای،  های چرایی، کربنات کلسیم معادل، کربن آلی ذره شدت :های کلیدیواژه

 

 

 :مقدمه و هدف

باشند و چرای حیوانات اهلی و وحشی  به عنوان یکی از عوامل  های طبیعی، همواره در کنش متقابل با یکدیگر می دام و گیاه در اکوسیستم
 اکوسیستم هر در دام که جمعیت زمانی تا(. Yeo, 2005)های مرتعی شناخته شده است  موثر در تغییرات پوشش گیاهی در اکوسیستم

 اتخاذ و صحیح اعمال مدیریت. شود نمی وارد خسارتی گیاه و آب، خاک چون هم آن با ارزش منابع به باشد، ظرفیت مراتع با متناسب

 های اکوسیستم درخصوص کافی دانش و اطالعات داشتن مراتع مستلزم احیاء و تولید سطح افزایش منظور به احیاء مرتع مناسب های روش

 (. 1331 همکاران، جلیلوند و) باشد می مرتعی
 پراکنش و حضور. مرتعی است های اکوسیستم مدیریت برای الزم موارد از محیطی یکی عوامل و گیاهی پوشش بین روابط دقیق بررسی

 در محیطی عوامل دیگر و انسانی و بلندی، پستی خاکی، اقلیمی، عوامل بلکه نیست، تصادفی های مرتعی اکوسیستم در گیاهی جوامع

 (. (Mesdaghi, 2005دارند نقش اساسی ها آن گسترش
 مرتعی بخش گیاهی، در پوشش و خاک فیزیکو شیمیایی خصوصیات برخی چرا را بر روی شدت اثرات( 1334)آقاجان تبار عالی و همکاران 

 و ترین کم بحرانی در منطقه ترین، بیش قرق منطقه در آن میزان مازندران بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند که استان واز آبخیز حوزه
 وزن بر فقط سال و تیمار اثر متقابل که گردید مشخص نیز خاک فاکتورهای بررسی در. است بوده بینابین حد دارای کلیدی منطقه در

 .داری داشت تاثیر معنی( درصد 0در سطح )و کلسیم و فسفر ( در سطح یک درصد)خاک  ظاهری مخصوص
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 در ایشان گزارش به بنا .قرار دادند بررسی مورد الر سد آبخیز حوزه منطقه شیمیایی در خصوصیات بر را چرا اثر (2220)همکاران و  جوادی

 کلیدی منطقه دو مقایسه این محققان در. است پیدا کرده کاهش چرا شدت افزایش با خاک نیتروژن و آلی، کربن ماده میزان تحقیق، این

 . باشد می خیزی کاهش حاصل بر دلیل که کندمی پیدا کاهش نیز پتاسیم خاک و فسفر مقدار چرا شدت افزایش با که مرجع دریافتند و
David وUssiri (2221 )های ویژگی با را خاک متری سانتی 2-02 عمق در شده ذخیره کل نیتروژن و کربن آلی بین رابطه ای مطالعه در 

خاکی که  در شوری و اسیدیته میزان که گرفتند نتیجه داده و قرار بررسی مورد سال 24 برای زار چمن برای شیمیایی خاک و فیزیکی
 در ارتباط گیاهان پراکنش و توزیع بررسی در( 2211)و همکاران  tonggui. باشد می مرجع منطقه خاک از تر کم شد، پوشش گیاهی آن احیا

  .دانستند مهم بسیار را خاک عامل اسیدیته نقش چین، ساحلی منطقه در خاکی عوامل با
 shokrollahiموثر در عوامل ترین مهم را خاک الکتریکی هدایت و آلی  اسیدیته، ماده فسفر، ازت، بافت، فاکتورهای( 2212)همکاران  و 

 گیاهی جوامع پراکنش بر خاکی فاکتورهای تأثیر بررسی در( 2213) و همکاران Zhang. دانستند پلور ییالقی مراتع گیاهی پوشش پراکنش

منطقه بوده  این در پوشش نوع عامل تفاوت ترین کلسیم مهم و پتاسیم فسفات، چین، غلظت عناصر غربی جنوب کارستیک های جنگل
 . است

Asrari و متعارفی تطبیقی بندی آنالیز رسته روش از قم استان شور  اراضی در خاک با گیاهی پوشش رابطه بررسی در( 2212)همکاران  و 
 و پتاسیم گچ، سدیم، آهک، هدایت الکتریکی، مانند محیطی عوامل که داد نشان بندی رسته نتایج. کردند استفاده CANOCO افزار نرم

 آن از حکایت( 2212)همکاران  وKhatibi آمده از مطالعه  دست به نتایج. دارند منطقه گیاهی جوامع پراکنش در نقش را ترین بیش کلسیم

 منطقه مرتعی و در شاخص های گونه پراکنش در موثر عوامل ترین از مهم جذب قابل پتاسیم و رس درصد آلی، مواد درصد که داشت

بنابراین الزم . باشد چرا عامل اصلی تخریب پوشش گیاهی و خاک می که در بسیاری از نقاط کشور ما،  جایی از آن .باشد می خاش در جینگ
  (Russell & Kelts, 2003). چرا مورد مطالعه قرار داده شودها در مقابل  العمل آن است سهم عکس

ای،  های مختلف چرایی بر برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک از جمله کربن آلی ذره این تحقیق با هدف بررسی و مقایسه اثر شدت
رود با شناخت تاثیر  کربنات کلسیم معادل و درصد رس قابل انتشار در مراتع دامنه جنوب شرقی سبالن انجام شده است و انتظار می

 . های مرتعی بپردازد ورهای خاک به ارایه راهکارهایی در راستای مدیریت صحیح اکوسیستمهای مختلف بر فاکت شدت

 

 :هامواد و روش

شده  عرض شمالی واقع 33° 10 ' 44 "تا و   33° 21 ' 24 "طول شرقی و  43° 23 ' 22 "تا   44° 43 ' 22 "حوزه موردمطالعه بین 
در حوزه موردمطالعه، . زیر حوزه است 13کیلومتر بوده و شامل  43/31محیط این حوزه هکتار و  14/11142وسعت این حوزه آبخیز . است

درصد به خود اختصاص داده و  32-12ترین پراکنش را کالس شیب  متر است و بیش 4323و  1410ترتیب  ترین ارتفاع بهبیش ترین وکم
 .درصد است 23شیب متوسط وزنی حوزه 
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 طقهموقعیت جغرافیایی من -2شکل 

هایی  این پژوهش در مراتع ییالقی که دارای ویژگی. تعیین گردید گیری در مراتع منطقه موردمطالعه، سه سامان عرفی جهت انجام نمونه
مرز، آلداشین و آلوارس در حوزه درویش چای واقع در های قبل، گرادیان چرایی، دسترسی کافی سه منطقه اسب نظیر آثار تردد دام در سال

 .های چرایی مختلف تفکیک و مشخص شدند ی سبالن با شدتجنوب شرق

سیستماتیک استفاده  -برداری تصادفیپس از شناسایی مقدماتی و تعیین حدود منطقه مورد بررسی، برای انجام این مطالعه از روش نمونه
یکدیگر مستقر شدند و سپس در امتداد صورت موازی با متری به 222ترانسکت  3سپس در هر شدت چرایی سبک، متوسط و سنگین، . شد

آوری متری جمع سانتی 32-40و  10-32، 2-10عمق  3های خاک از متر مستقر شده و نمونه 02هایی به فواصل هر ترانسکت، پالت
 2ن، از الک به آزمایشگاه و پس از خشک شد های خاکبعد از انتقال نمونه. دست آمدبرای هر عمق به  هاسپس ترکیبی از نمونه. شدند
با روش والکلی بلک و کربنات کلسیم  20/2ها با سرند  ای پس از جداسازی خاکدانه  در آزمایشگاه کربن آلی ذره.  متری گذرانده شدند میلی

کی برای بررسی اثرات چرا بر خصوصیات فیزی .معادل به روش تیتراسیون و درصدرس قابل انتشار با استفاده از روش هیدرومتری تعیین شد
آنالیز به کمک . ها با آزمون دانکن انجام شد استفاده شد و مقایسه میانگین (ANOVA)و شیمیایی خاک از تجزیه واریانس یک طرفه 

 .پذیرفت صورت Excel وSAS  های افزار نرم

 

  :نتایج
 20/2های موردمطالعه در سطح سایتکربنات کلسیم معادل و درصد رس قابل انتشار در بین نتایج نشان داد که از بین خصوصیات خاک، 

ها بر خصوصیات خاک، همچنین تاثیر ترانسکت. دار نبود ای معنی کربن آلی ذره اختالف برای که درحالی ی وجود داشتدار معنیاختالف 
 .داری نشد معنی

که در اعماق مورد  بودکی از آن ای، کربنات کلسیم معادل و درصد رس در بین سه شدت چرایی حا نتایج حاصل از مقایسه کربن آلی ذره
اثر متقابل سایت و ترانسکت و همچنین اثر متقابل . مشاهده گردید (p˂0.05)داری  ای اختالف معنی بررسی، فقط در میزان کربن آلی ذره

 .دار نشدسایت و عمق بر خصوصیات خاک معنی
 

 شدت چرایینتایج تجزیه واریانس خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک در سه  -2جدول

  درجه آزادی منابع تغییر
CaCo3 

 میانگین مربعات

 ای کربن آلی ذره

 

 درصد رس قابل انتشار

 ns242/1 *13/341 11/21* 2 سایت
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 ns 14/1 ns231/2 ns01/403 2 ترانسکت

 ns013/2 2 عمق
*12/4 ns10/31 

 ns33/3 4 ترانسکت*سایت
ns13/1 ns41/303 

 ns33/3 4 عمق*سایت
ns13/2 ns04/32 

 31/213 11/2 3/4 11 خطا

 02/01 23/01 30/43  کل

 11/32±23/14 41/1±33/2 34/2±3/2  میانگین

 21/2داری  سطح معنی** 20/2داری سطح معنی*
 

مقایسه . استارائه شده ( 4و  3، 2)های چرای دام بر روی برخی از خصوصیات خاک در شکل اثرات شدتنتایج حاصل از مقایسه میانگین 
کربنات کلسیم معادل در منطقه با شدت چرای شدید باال بود  مقدارهای مختلف چرایی نشان داد که  میانگین خصوصیات خاک در شدت

همچنین (. 3 شکل)ترین مقدار را نسبت به شدت چرای متوسط و شدید داشت  که مقدار رس در شدت چرایی سبک، بیش درحالی(. 2 شکل)
 (.4 شکل)ترین مقدار را به خود اختصاص داد  ها بیش متری نسبت به سایر عمقسانتی 2-10ای در عمق  ذره میزان کربن آلی

 
 مقایسه کربنات کلسیم در سایت موردمطالعه -1شکل 

 

 
 مقایسه درصد رس قابل انتشاردر منطقه مورد مطالعه -1شکل
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 10-11 و 21-10، 0-21ای در سه عمق  مقایسه کربن آلی ذره -1شکل 

 

 :گیری و نتیجه بحث
خصوصیات مورد مطالعه خاک در این یکی از . برخی خصوصیات خاک مورد بررسی قرار گرفت های چرایی بر تأثیر شدتدر این مطالعه 

، 2-10آن در سه عمق  مقدارهای مختلف چرایی اختالف نشان نداد ولی  ای در شدت مقدار کربن آلی ذره. بودای  کربن آلی ذره پژوهش،
کربن آلی در  مقدار .های مختلف چرایی نشان داد داری را در شدت د که اختالف معنیبو 32/1و 42/1، 03/2ترتیب به 32-40و  32-10

الشبرگ در ارتباط مستقیم با افزایش متری  سانتی 2-10افزایش کربن آلی در عمق این  .شتدا را ترین مقدار متری بیشسانتی 2-10عمق 
ای بر تاثیر خصوصیات خاک بر پراکنش پوشش گیاهی  نیز در مطالعه( 2212)گویلی کیالنه و وهابی  ،در این ارتباط .بودو بقایای گیاهی 

های گیاهی گون گزی را زیاد بودن مقدار الشبرگ و  مراتع زاگرس مرکزی به این مورد اشاره نموده و دلیل زیادتر بودن کربن آلی در تیپ
آقامحسنی فشمی و همکاران . ای گیاهی موجود در سطح خاک دانستند که منبع اصلی تولید هوموس خاک در این تیپ بوده استبقای

نشان دادند  مرکزی البرز جنوبی دامنه در مراتع خاک ظاهری مخصوص وزن و آلی کربن میزان روی بر چرا و قرق اثر در بررسی( 1334)
 0ها در سطح  سانتیمتری از میزان باالتری نسبت به حالت قرق برخوردار بود و بین آن 2-22ر عمق که کربن آلی خاک در شرایط چرا د

همکاران  و همچنین استیفن. داری مشاهده نگردید سانتیمتری اختالف معنی 22-02داری مشاهده گردید و در عمق  درصد، اختالف معنی
 گزارش خاک اولیه ذرات اجزای مختلف در کربن توزیع بر چرا اثر بررسی از پس چین اینرمونگولیای مرتع مجاور در در پژوهشی( 2211)

 .مطابقت دارد این تحقیق نتایج د که بانش اولیه خاک ذرات اجزای در خاک آلی ماده تغییر به دام منجر چرای که نمودند
که با فشردگی خاک و افزایش وزن مخصوص  اول این. یابد آلی خاک در شدت چرای سنگین طی چند مکانیسم افزایش می  مقدار کربن

که چرای شدید با تغییر در  مکانیسم دوم این(. Li et al, 2011)شود  ظاهری، ذخیره اکسیژن خاک کاهش یافته و سرعت تجزیه کند می
در ( Reeder et al, 2004)آلی خاک را تحت تاثیر قرار دهد   تواند سهم بیوماس ریشه در ماده ترکیب گیاهی و نسبت ریشه به ساقه، می

افزایش سهم ریشه، ورود کربن به خاک را باال برده و منجر (. Hui et al, 2005)دهد  واقع چرای دام سهم بیوماس زیرزمینی را افزایش می
یشه و بقایای تواند منجر به افزایش اثرات چرا در بیوماس ر افزایش کربن دوباره به نوبه خود می. شود آلی در خاک می  به انباشتگی کربن

که چرای دام از طریق مصرف عناصر،  سوم این(. Gao et al, 2009)ها و بقایای گیاهی منابع مهم کربن هستند  گیاهی شود زیرا ریشه
نتایج . گذارد برگشت از طریق فضوالت احشام، توزیع مجدد و خارج سازی، روی جریان و چرخه عناصر غذایی در اکوسیستم مرتع اثر می

 . کند نتایج حاصل را تایید می( 1334)الحسینی  ، خادم(1333)چون کهندل و همکاران  محققانی
 سخت ایجاد یابد باعث افزایش حد از بیش خاک آهک اگر ولی دارد، خاک نقش اسیدیته تعدیل و خوب ساختمان ایجاد در اندازه مناسب به آهک وجود

 10/2و  01/1، 12/4ترتیب  های چرایی سبک، متوسط و سنگین به آهک موجود در این مطالعه در شدت مقدار .خواهد شد pH افزایش و خاک در الیه
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تر اضافه شده در شرایط چرای کمتر باعث  بقایای گیاهی بیش. باشد ترین در چرای متوسط می ترین مقدار مربوط به چرای سنگین و کم د که بیشبو
 . ت و در نتیجه انحالل و شستشوی این ماده را افزایش داده استآن شده اس pHافزایش مواد آلی خاک و کاهش 

بنابراین، اگر نفوذپذیری خاک زیاد . گردد های عمیق خاک منتقل می کربنات محلول تبدیل شده و به قسمت آهک توسط آب و باران به بی
در شدت چرای سنگین به علت کاهش پوشش گیاهی و افزایش تبخیر و تعرق، و نیز لگدکوبی دام . شود کربنات از محیط خارج می باشد بی

که در  باشد، در حالی خاک، کاهش منافذ خاک شده، نفوذپذیری آب کاهش یافته و قادر به خروج آهک از خاک نمیکه منجر به فشردگی 
شدت چرای سبک در اثر افزایش پوشش گیاهی و در نتیجه بهبود ساختمان خاک، کاهش آبدوی و افزایش نفوذ آب، آهک در شدت چرای 

. اند نیز نتایج مشابهی گزارش کرده( 1332)احمدی و همکاران و ( 1330)همکاران  و یآقاس. شویی کاهش یافته است کم در نتیجه عمل آب
 های با ویژگی یزد کوه پشت مراتع گیاهی پوشش بررسی روابط به متغیره چند تحلیل و تجزیه استفاده از با( 2224)همکاران  و جعفری

و  الکتریکی هدایت بافت، گیاهی های تفکیک تیپ بر موثر خاکی یاتترین خصوص مهم ها آن نتایج طبق. خاک پرداختند شیمیایی و فیزیکی
 .است خاک بوده آهک

 سبککه در چرای  بوده است 34/41و  22/24، 11/20ترتیب  بهسبک ، متوسط و سنگینهای چرایی  همچنین میزان درصد رس قابل انتشار در شدت

 .ترین مقدار را به خود اختصاص داد بیش
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