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چکیده 
سبالن شرقیجنوبهاي مراتع دامنهدرهاي فیزیکی و شیمیایی خاكبررسی اثرات شدت چرا بر روي برخی مشخصهمنظوربه

نمونه خاك به 27انتخاب وسبک (آلوارس)، متوسط (آلداشین) و سنگین (اسبمرز) با شدت چرایی از بازدید صحرایی، سه منطقهپس
ها از سه عمق . نمونهبرداشت شدمتري200در طول سه ترانسکت مترمربعیهاي یک پالتمرکز روش تصادفی سیستیماتیک در 

خصوصیات خاك شامل بافت، ماده آلی، کربن انتقال ومتري خاك برداشته شد و به آزمایشگاه سانتی30-45و 15-30، صفر-15
با توجه به دانکنآزمونباهاتجزیه واریانس و مقایسه میانگیننتایج حاصل از . ندگیري شداندازهpHو ECآلی، فسفر، پتاسیم، 

ها داري نبود ولی سایر متغیراختالف معنیخاك اسیدیته وفسفربینداشت کهآناز حکایتفاکتورهاي شدت چرا و عمق خاك 
افزایش شدت چرا از میزان ماده آلی کاسته شده و کمترین میزان آن مربوط به عمقنتایج نشان داد که با . داشتندداري اختالف معنی

گیري کرد که با افزایش شدت توان چنین نتیجهمیپژوهش با توجه به نتایج این .بودمنطقه تحت چراي سنگین متريسانتی45-30
ییالقی باید شیوه مدیریتی مبتنی بر چراي متعادل و براي جلوگیري از تخریب خاك در مراتعشدهتخریبچرا ساختمان خاك دچار 

قرار گیرد.موردتوجه

.، خواص فیزیکی خاك، خواص شیمیایی خاك، شدت چراماده آلی، عمق خاك: کلیديهايواژه

مقدمه
کلسطح اراضیازدرصد30حدودطبیعیمراتع

30تا10تقریباًکه دهندمیاختصاصخودبهراجهان
مرتعیهاياکوسیستمدرجهانهايخاكآلی مادهدرصد
Risch).(استشدهذخیره et al., چراي دام در 2007

سبب بلکهشودمیگیاهدر پوششسبب تغییرتنهانهمراتع
Marriott(شودمینیزخاكتغییر خصوصیات et al.,

در مراتع رویهبینتایج نشان داده است که چراي ).2009
Azadi(ایران سبب تخریب و فرسایش خاك شده است

et al., 2009(.
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هـاي مختلـف   مطالعات فراوانی به بررسی اثـر شـدت  
ــاك     ــیمیایی خ ــی و ش ــیات فیزیک ــر خصوص ــی ب چرای

از اثر تأثیر فراوان حکایتمطالعات بیشتراند که پرداخته
بـا  طـوري  بـه . هـاي خـاك دارد  چرا بر کیفیت و ویژگـی 

از میزان نیتروژن و کـربن الـی کاسـته    افزایش شدت چرا 
شود. ولی مقدار فسفر، پتاسـیم، هـدایت الکتریکـی و    می

Fakhimi(یابـد مـی اسیدیته گل اشـباع خـاك افـزایش   

Abargouie et al., همچنین از بین عوامل خاکی .)2014
، درصـد  ریـز ودرشت هايخاکدانهدرصدسیلت،درصد

متري سانتی0- 15اي عمق ذرهآلیرطوبت اشباع و کربن 
هـاي درشـت و ریـز،    و بافت، کربن موجـود در خاکدانـه  

15- 30هدایت الکتریکی و وزن مخصوص ظاهري عمق 
بیشتري در مقابل چرا نسـبت بـه   تأثیرپذیريمتري سانتی

Bahrami(دارندهاي خاك سایر ویژگی et al., 2015.(
Gorbani) شرقی در مراتع جنوب) 2015و همکاران

سبالن به این نتیجه دست یافت کـه از بـین خصوصـیات    
(درصــد ، خــواص فیزیکــی خــاكبررســیمــوردخــاك 

رطوبت، تخلخل، وزن مخصوص ظاهري، بافت و میانگین 
و قرارگرفتـه تأثیر چرا تحتبیشتر ها)قطر وزنی خاکدانه

هـا،  ا، میانگین قطـر وزنـی خاکدانـه   با افزایش شدت چر
درصد ماده آلی، نیتروژن، فسـفر،  درصد رطوبت، تخلخل،

و با تداوم چراي کاهش یافتهاسیدیته و هدایت الکتریکی 
، توزیع مناسب اندازه ذرات در خاك کاهش یافت.شدید

نسبت بـه  است که چراي سبک و سنگینشدهمشخص
مـاده آلـی و تبـادل کـاتیونی     دارقرق باعث کاهش معنی

Teague)(شده استخاك  et al., همچنین کربن .2011
هـاي  داري تحـت شـدت  آلی و نیتروژن خاك تغییر معنی

و کـربن  نیتروژنکهطوريبهاند.مختلف چرایی نشان داده
10- 20و 0- 10عمـق خاك در مناطق چرا شـده در دو  

در عمق نیتروژنو میزان کربن و یافتهکاهشمتري سانتی

,.Hui & Guoqi(استمتر سانتی10- 20کمتر از 0- 10

2015.(
شناخت خصوصیات خـاك  لزوموتوجه به اهمیت با
ــه ــژهب ــیمیایی آن در  وی ــیات ش ــحیح ادارهخصوص ص

هـدف باتحقیقاین به این منظورهاي مرتعی، اکوسیستم
بررسی و شناخت خصوصیات فیزیکی و شـیمیایی خـاك   
ازجمله میزان ماده آلی، پتاسیم، فسفر، اسـیدیته، هـدایت   
الکتریکی و بافت خاك در سه منطقه تحت چراي سنگین، 

شـرقی سـبالن   مراتع جنوبدر قسمتی از متوسط و سبک 
.انجام شد

هامواد و روش
موردمطالعهمنطقه 

شرقی سـبالن شـامل   جنوبهاي این پژوهش در دامنه
چراي سبک (آلـوارس)، مرتـع تحـت چـراي     تحتمراتع 

متوسط (آلداشین) و مرتع تحت چراي سـنگین (اسـبمرز)  
هـاي  که تمامی ویژگـی انجام شددر حوزه درویش چاي

توپوگرافی (ارتفاع، شیب و جهت دامنه) در هر سه منطقه 
.شتندچرا باهم اختالف داعامله و تنها از نظر یکسان بود

طـول  48°08'22"تا 47°48'22"حوزه مورد مطالعه بین 
ــا و 38°06'07"شــرقی و  ــمالی 38°15'44"ت ــرض ش ع

هکتـار و  11642وسعت این حوزه آبخیز .استشدهواقع
18کیلــومتر بــوده و شــامل 43/81محــیط ایــن حــوزه 

زیرحوزه است. در حوزه مورد مطالعه، کمترین و بیشترین 
و بیشـترین  باشـد متر می4808و 1465ترتیب ارتفاع به

درصد به خود اختصاص 30- 60پراکنش را کالس شیب 
(شـکل  درصد اسـت 29داده و شیب متوسط وزنی حوزه 

تا 450حدود میانگین بارش ساالنه در این روستاها .)1
تا 5/6متر است و متوسط دماي ماهانه حدود میلی480

گراد است.درجه سانتی5/7
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نقشه منطقه مورد مطالعه-1شکل

برداريمونهروش ن
در قالب سیستماتیک-تصادفیشکلبهگیرينمونه

متر 200ترانسکت به طول سه پالت یک مترمربعی در طول 
هاي خاك، گیري ویژگیمنظور اندازهانجام شد. به

15- 30، 0-15برداري در داخل هر پالت از سه عمق نمونه
.شدبرداشت30-45و

. شداستفاده هیدرومتريروشازخاكبافتتعیینبراي
متر در داخل گل pHاز دستگاه خاك pHگیري براي اندازه

سنج در ECاز دستگاه خاكECگیريو براي اندازهاشباع
مترزیمنس بر سانتیداخل عصاره گل اشباع برحسب دسی

و میزان فسفر و پتاسیم درصد ماده آلی خاكاستفاده شد. 
گیري اندازههاي استاندارد)، به روشیلوگرمکدر گرمیلیم(

,Carter & Gregorich).(شد 2008

هادادهوتحلیلیهتجز
آزمونازاستفادهباابتدا، هادادهآوريجمعازپس

قرار بررسیموردهادادهبودناسمیرنوف نرمالکولموگراف
ازاستفادهبا،هابعد از اطمینان از نرمال بودن داده،گرفت
منظوربه.شدآزمونمدنظرهايمشخصهواریانستجزیه

آزمونازمختلفهايموقعیتدرهامشخصهمیانگینمقایسه
افزارنرماستفاده از باهادادهکلیهاستفاده گردید. دانکن
SPSSاستقرارگرفتهآنالیزمورد.

نتایج
تجزیه واریانس پارامترهاي فیزیکی و شیمیایی خـاك  

هـاي  در شـدت طبق ایـن جـدول   ارائه شد. 1در جدول 
درصد کربن آلی بررسیموردمتغیرهايازمختلف چرایی

و ماده آلی خاك، درصد رس، شـن و سـیلت همگـی در    
در سطوح عمقی مختلـف  ودار شدنددرصد معنی1سطح 

یـک از  درحالی که هیچدار شد. معنیECمیزان پتاسیم و
داري را در اثـرات متقابـل نشـان    پارامترها تفاوت معنـی 

ندادند. 
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هاي چرایی و سطوح عمقی مختلفتجزیه واریانس پارامترهاي خاك در شدت-1جدول
میانگین مربعاتدرجهمنابع تغییر

pHآزادي
EC

(ds/cm)

آلیکربن
(%)

ماده آلی
(%)

فسفر
ppm

پتاسیم
ppm

رس
(%)

شن
(%)

سیلت
(%)

05/131**56/976**87/521**44/612/002/12876**16/2**2091/0003/0شدت چرا
3/92953502/09/634/6**18/607/16**08/2**077/0*2089/0خاكعمق 

4081/0025/0104/0305/0118/207/499684/10935/55/13عمق*چراشدت
درصد1و 5احتمال داري در سطحمعنی:**و 

نتایج نشان داد که قابلیت هدایت الکتریکی در بین سه 
هاي مختلف چرایی بیشترین مقدار را در منطقه تحت شدت

منطقه با در ). 2دارد (شکل 0- 15چراي سنگین و عمق 
شدت چراي سنگین از درصد ماده آلی و کربن آلی خاك 

کمترین درصد ماده آلی و کربن آلی در کاسته شده است و
منطقه تحت چراي سنگین و بیشترین مقدار 30-45عمق 

، 3منطقه تحت چراي متوسط است (شکل 0-15در عمق 
منطقهدرتحقیق نشان داد که میزان پتاسیم این نتایج ). 4

چراي متوسط بیشترین مقدار را به خود اختصاص تحت
0-15بیشترین مقدار آن مربوط به عمق کهطوريبه،داده

موردمطالعهمطالعه بافت خاك در سه منطقه ).5(شکلاست 

نشان داد که بافت خاك در هر سه منطقه لومی رسی است 
اما درصد رس، سیلت و شن در هر سه منطقه تحت 

.را نشان دادنديداری اختالف معنیهاي مختلف چرایشدت
در مرتع تحت چراي رسدرصدباالترین میزان کهطوريبه

و )6متر) بود (شکل سانتی30-45متوسط و عمق سوم (
باالترین میزان درصد شن در مرتع تحت چراي سبک و 

) و باالترین 7متر) بود (شکل سانتی30-45عمق سوم (
چراي متوسط و عمق اول میزان درصد سیلت در مرتع تحت 

میزان فسفر و اسیدیته هیچ .)8متر) بود (شکل سانتی15-0(
داري را نشان ندادند.اختالف معنی

هاي مختلفعمقوهاي چرایی میزان درصد ماده آلی در شدت-3شکل هاي مختلفعمقهاي چرایی ومیزان هدایت الکتریکی در شدت-2شکل 
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مختلفهايعمقهاي چرایی ومیزان پتاسیم در شدت-5شکل هاي مختلفهاي چرایی و عمقمیزان درصد کربن آلی در شدت-4شکل

هاي مختلفهاي چرایی و عمقمیزان درصد شن در شدت-7شکل هاي چرایی مختلفمیزان درصد رس در شدت-6شکل 

هاي مختلفهاي چرایی و عمقمیزان درصد سیلت در شدت-8شکل 

بحث
هاي نشان داد که شدتپژوهشنتایج حاصل از این 

هاي فیزیکی و شیمیایی توانند بر شاخصمختلف چرایی می
از میزان کربن آلیخاك تأثیر بگذارند. با افزایش شدت چرا

چراي احتماالًته شده که دلیل آنسخاك کاو ماده آلی
پوشش گیاهی توسط دام و کاهش درصد پوشش گیاهی و 

همچنین کاهش بازگشت ماده آلی به خاك است. درنتیجه
ماده آلی و کربن آلی در عمق اول خاك به دلیل بودنباال

و مدفون شدن فضوالت در عمق نخست حجم زیاد الشبرگ 
هاي پایینی در عمقو عدم گسترش وسیع ریشه گیاهان 

)2015و همکاران (Gorbaniبا نتایج که؛باشدمی
در یک راستا قرار دارد. ) 2010و همکاران (Bagheriو

که میزان حاللیت و در است یاسیدیته خاك یک شاخص
دسترس قرار گرفتن عناصر غذایی ضروري براي رشد گیاه 

Seekh(دهدرا تحت تأثیر قرار می et al., علت . )2009
همبستگی تواند مربوط به دار نشدن اسیدیته خاك میمعنی
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مناطقکهآنجاازباشد.با بارندگی ي اسیدیتهبسیار باال
وآبمنطقهیکدرویکدیگر بودهکناردرموردمطالعه

یکسانسههربربارندگیتأثیرروازاین،دارندقرارهوایی
یکسان است. تقریباًاسیدیته خاك در هر سه منطقه واست

) 2011و همکاران (Ahmadiنتایج مشابهی در مطالعات
که بیان کردند هیچ تفاوت ) 2007و همکاران (Steffensو

آمدهدستبهداري از نظر اسیدیته خاك وجود ندارد معنی
در کنار دو عنصر فسفر و نیتروژن یکی دیگر پتاسیماست.

وجه به دهد. با تگیاهان را تشکیل میموردنیازاز عناصر 
اینکه میزان پتاسیم با افزایش شدت چرا بیشتر شده و در 

توان . دلیل آن را مینیز بیشترین میزان را داردالیه سطحی 
ر موجودي پتاسیم خاك از طریق تردد دام به اثر مثبت دام ب

که قسمت عمده پتاسیم دانست؛مربوط و فضوالت دامی 
وفه خورده شده توسط دام از طریق ادرار دام موجود در عل

شود و در افزایش پتاسیم در دسترس به محیط بازگردانده می
نقش دارد. همچنین به علت پایین بودن پوشش منطقهدر

، پتاسیم کمتري توسط گیاه چراي سنگینشدتدرگیاهی 
نتایج که نتیجه آن افزایش پتاسیم خاك است. شدهمصرف

که بیان ) 2013و همکاران (Amaniطالعاتاین تحقیق با م
استکردند پتاسیم موجود در عمق اول بیشتر از عمق دوم 

در یک راستا قرار دارد.
خاكجذبقابلنتایج حاصل از مطالعه درصد فسفر 

در عمق اول خاك بیشتر از دو عاملداد که مقدار این نشان
توان به این موضوع ربط داد دلیل آن را می،عمق دیگر است

تر و گوناگون خاك هاي عمیقاز الیهکه گیاهان فسفر را 
به بخش را جذب کرده و پس از خزان و پوسیده شدن آنها 

با نتایج تحقیقاتکه؛کنندمیسطحی خاك منتقل 
Gebermeskel وPieterse)2006 ( در یک راستا قرار

دارد.
شده به شوري را علت وابسته بودن خاك مراتع چرا 

سطحی خاك به علت چراي توان به تجمع نمک در الیهمی
دام و کاهش پوشش گیاهی و الشبرگ و افزایش ظرفیت 

هاي ها نسبت داد که باعث حذف گونهتبادلی در کاتیون
,.Shahabi(اندماندهباقیهاي مقاوم حساس شده و تنها گونه

& Kamaliهاي (تحقیق با یافتهاین . نتایج )2002

Erfanzade., در مناطق چرا شده ECکه میزان )2013
یابد مطابقت دارد.افزایش می
ثیرأتتوسطخاكذراتتوزیعوخاكبافتویژگی

تهویهگیاه،آبمینأتخود،رطوبتیمیزان ذخیرهبرگذاشتن
شرایطآوريفراهمدربسیار مهمنقشیکهاریشهنفوذو

تغییرکهاندکردهگزارشمحققانبیشتر.داردگیاهبرايرشد
نگهداري قابلیتمیزانرويبرخاكذراتدرصدوبافتدر

Pei(گذاردمیثیرأتآب et al., در این پژوهش ).2008
برداري درصد رس، سیلت و شن در مناطق با شدت بهره

تواند ناشی از ماده آلی و این امر میمختلف متفاوت است. 
که این موارد از برخورد مستقیم متفاوت باشدسطح پوشش 

در نتیجه ثبات ،قطرات باران با خاك جلوگیري کرده
ها در شدت چراي کم تا متوسط بیشتر خواهد بود.خاکدانه

Moradiهاي (نتایج این تحقیق با یافته et al., که )2008
درصد رس، سیلت و شن عمق سطحی بیشتر از عمق پایینی 

راستا قرار ندارد.باشد در یکمی
تغییرات پارامترهاي خاك در ها نشان داد کهبررسی

هاي مختلف ناشی از اثر هاي مختلف چرایی و عمقشدت
فیزیکی و که چراي دام خصوصیاتطوريهب،چراي دام بوده
اگر شدت چراي ودهدرا تحت تأثیر قرار میشیمیایی خاك 

مراتع در اصالحودام با روند اصولی پیش نرود امکان احیا 
هر چند نباید اثرات مثبت آینده با مشکل مواجه خواهد شد. 

هاي چراي دام از قبیل توزیع متناسب و تیمار بذر گونه
، افزایش کود دامی به مرتع و تکامل در خوراكخوشمرتعی 

این امر زمانی میسر اما اثر چراس سبک دام را فراموش کرد 
شود که بین تعداد دام و مقدار علوفه موجود در مرتع، می

براي جلوگیري از کاهش رواز اینتعادل برقرار گردد. 
حاصلخیزي خاك چراي متعادل باید مورد توجه قرار گیرد. 

هاي اجرایی با با توجه به نتیجه تحقیق الزم است بخش
تعادل بین دام، علوفه (هماهنگی تحقیقات چراي متعادل دام 

برداران ارائه را به دامداران و بهرهمرتع)ها با سایر نهادهو
عالوه بر تولید علوفه و پروتئین نمایند تا با چراي اصولی 

آید.عملبهاز تخریب خاك نیز جلوگیري نیازمورد
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Abstract
To evaluate the effects of grazing on some physical and chemical properties of soil, in the

summer rangelands of southern slopes of Sabalan, three regions with different grazing intensity
were selected after field observation and 27 soil samples were randomly taken along three 200-
m transects. Soil samples were taken from the depths of 15-0, 30-15 and 45-30 cm and
transported to laboratory and soil properties such as texture, organic matter, organic carbon,
phosphorus, potassium, EC and pH were measured. Analysis of variance and mean comparison
were made using Duncan's test. Results showed that no significant difference was found for soil
pH and phosphorus among the grazing intensity treatments and soil depths; however, significant
differences were observed for other variables. The results showed that organic matter content
decreased with increasing of grazing intensity and the lowest content was recorded for the 30-45
cm soil depth in the heavy grazing area. According to the results of this research it can be
concluded that soil structure is degraded with increased grazing intensity; therefore, a balanced
grazing need to be taken into account in summer rangelands to prevent soil degradation.

Keywords: Organic matter, soil depth, grazing intensity, soil physical properties, soil chemical
properties.


