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 چکیده
های ساختاری و نحوه مديريت بر ويژگيناشي از اثرهای های مرتعي است و ارزيابي های اکوسيستمخاک از مهمترين مؤلفه     

برداری صحيح از مراتع باشد. اين مطالعه با هدف بررسي های اصالح و بهرهبرنامهمؤثری برای تواند راهنمای ، ميعملکردی اکوسيستم

خشک در منطقه نيمه شيميايي خاک وي استراحتي بر برخي خصوصيات فيزيک -ساله( و چرای تناوبي 33قرق بلندمدت )تأثير 

. برای انجام اين تحقيق، در هر منطقه شش شدان انجام ايستگاه تحقيقات شهيد حمزوی حنا واقع در شهرستان سميرم استان اصفه

سپس در هر پالت، دو  سيستماتيک مستقر گرديد. –مترمربعي بصورت تصادفي 5متری و در هر ترانسکت سه پالت  711ترانسکت 

ه خاک برداشت نمون 15متری و در مجموع تعداد سانتي 71-31و  1-71نقطه رأس و مرکز پالت( از دو عمق  4نمونه مرکب خاک )

درصد  شد. سپس عوامل اسيديته، هدايت الکتريکي، کربنات کلسيم، ماده آلي، فسفر قابل جذب، ازت کل، پتاسيم، کلسيم، منيزيم،

منظور مقايسه رطوبت اشباع، ظرفيت تبادل کاتيوني، درصد ذرات رس، سيلت، شن و شن خيلي ريز در آزمايشگاه تعيين شد. به

نتايج نشان داد که چرای  مستقل استفاده گرديد. tاستراحتي، از آزمون  -دو منطقه قرق و چرای تناوبي ميانگين خصوصيات خاک

 %2داری )استراحتي تأثير معني -های مورد مطالعه خاک در اين مراتع شده است. چرای تناوبياستراحتي باعث بهبود ويژگي -تناوبي

 =αمنيزيم، درصد ذرات سيلت، شن و شن خيلي ريز  اسيديته، درصد رطوبت اشباع،جز گيری شده به( بر تمام خصوصيات اندازه

های چرايي، عالوه بر استراحتي و استفاده از سيستم -چرای تناوبيطور کلي نتايج حاصل از اين تحقيق نشان داد که به داشته است.

 .کردتر عمل شک نسبت به قرق بلندمدت موفقخکاهش هزينه و کسب رضايت دامداران، در حفظ و سالمت اکوسيستم مناطق نيمه

 

 استراحتي، سيستم چرايي، قرق، مراتع حنا. -شيميايي خاک، چرای تناوبي وي خصوصيات فيزيکهای کلیدی: واژه

 

 مقدمه
 و منابع تعيهای مرحاضر تخريب اکوسيستمدر حال 

نظران اين صاحب ون امتخصصموجود در آن بسياری از 
 هاای روشايجااد   است و سبب کشيدهعلم را به چالش 

وضاعيت کناوني    اجرايي و مديريتي متعددی برای بهبود
مطالعاه خااک و    هاست کاه شده است. در اين ميان سال

عضاو اصالي    گيااه و عنوان بستر روياش  تغييرات آن به
اتخاذ . است بوده ای برخورداراکوسيستم از اهميت ويژه
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افازايش   منظورروش مناسب و اعمال مديريت صحيح به
داشاتن   سطح توليد و احياای پوشاش گيااهي مساتلزم    

 هاای آن لفاه ؤو م اطالعات و دانش کافي از گياه، خاک
بخش مهماي از سااختار   و از آنجايي که خاک  باشدمي

مطالعه  ، بنابرايندهدمي را تشکيل مرتعي هایاکوسيستم
 Mirza) است ای برخوردارو شناخت آن از اهميت ويژه

., 2006et alAli ). های روش مرتعيهای اکوسيستم در
ترين داليال  و چرای شديد دام از اصلي داریغلط مرتع

 Warren) پوشش گياهي ذکر شده است تخريب خاک و

., 2001et al) .تع را موجب ااين عوامل کاهش توليد مر
مشاخ  آب و هاوايي،    در هار منطقاه   شده است؛ زيرا

علوفه  برای توليد قابليتخاک عامل اوليه تعيين  شرايط
 (. 2001et alFuhlendorf ,.) در هر نوع آب و هواست
خشک در مناطق نيمه 5177در سال  پژوهش انجام شده

باعث  ،دام استراحتي -تناوبياتيوپي نشان داد که چرای 
دار عناصر غاذايي خااک، بيومااس ساطح     افزايش معني

زمين و پوشش يقه نسبت به منطقه تحت چرای سانگين  
است. همچنين در منطقه تحت چرای سنگين، درصد شده 

Tessema ) دار بودسطح خاک لخت دارای افزايش معني

2011 et al.,). Ahmadi Fasihi  ( 5171و همکااران )
آبخيز گنبد در استان همدان با هادف بررساي   در حوزه 

خيری( بار  أنوع مديريت مرتع )چرای مستمر و چرای تا 
خصوصيات فيزيکي و شيميايي خاک و نيز شناساايي و  

کاه  هاای مرتعاي   اکوسيستم معرفي خصوصياتي از خاک
باشد، مي نوع مديريت چراتأثير کيفيت خاک و شاخ  

هاای فيزيکاي   ها نشان داد که شاخ پرداختند. بررسي
ثير ماديريت  أهای شيميايي خاک تخاک بهتر از شاخ 
عالوه بر اين خصوصيات شيميايي ؛ دهدچرا را نشان مي

پتاسايم   ازجمله مقدار ماده آلي، درصد نيتارونن کال و  
از چرای مساتمر   بيشتر خيری أقابل استفاده در چرای ت

در بررسي واکانش   (8115و همکاران ) Shifang .است
دام و  تحت چرای مستمرخاک و گياهان علفي چندساله 

به اين نتيجه رسيدند که باين   استراحتي -چرای تناوبي 

و نفوذپذيری خااک   کربن آلي خاک، درصد نيترونن کل
و چرای تنااوبي   داری وجود داردمعنيدو منطقه تفاوت 

استراحتي باعث بهبود خصوصيات فيزيکاي و شايميايي   
 Abbasvand و Shafagh Kolvanagh .شده است خاک

واقاع   های منطقه مرجعکه خاک کردندگزارش  (5174)
از پوشش گيااهي باااليي برخاوردار     که در مراتع تبريز
های منطقه چرا شاده دارای مااده   خاک بودند، نسبت به

و پتاسايم قابال جاذب بيشاتر و      آلي، ازت کال، فسافر  
بودند. نتيجه اين تحقياق  سطحي  اسيديته کمتری در اُفق
مدت به دليل بارنادگي  قرق کوتاه مشخ  کرد که اعمال
منطقه در بهبود وضاعيت خااک    و اقليم مناسب حاکم بر
در  Abdullah (5171) و Dhaou. بسيار مفيد بوده است

 کاه در منطقاه قارق    تحقيق خود به اين نتيجاه رسايدند  
ساديم،   پتاسايم،  نيتارونن، )افزايش مواد غذايي خااک  

بود که درصاد   و اين در حالي اتفاق افتاده است (منيزيم
منطقاه برابار    ماده آلي، غلظت کلسيم و اسايديته در دو 

نتايج  .نداشت داری بر فسفربوده و چرای دام تأثير معني
سطحي در منطقه  توان به تخريب خاکبدست آمده را مي
در بررساي   Ayan (5177) و Mut .چرا شده نسبت داد

کاه  شادند   دو تيمار چرا و قرق بر خاک متوجه هایاثر
 قابال  نسبت به قرق دارای فسافر شده  خاک منطقه چرا

و همکاران  Heidarian Aghakhani .بودبيشتری  جذب
شدت چرای دام بر پوشش گياهي  با بررسي اثر (5171)

بجنورد به ايان نتيجاه دسات     و خاک در مراتع سيساب
ميزان ماده آلي، نيتروزن  يافتند که افزايش شدت چرا از
خااک   (EC) الکتريکاي  کل، فسفر قابل جذب و هدايت
 .ه اسات دداافازايش  را  (pH)کاسته ولي مقدار اسيديته 

ثير عمليات اصالحي أتعيين ميزان ت تحقيق،اين هدف از 
بر خصوصيات فيزيکي  استراحتي -تناوبيو چرای  قرق

انجاام  باشاد. در ايان تحقياق، باا     و شيميايي خاک ماي 
کاه  اسات  بررسي اين موضوع های الزم سعي در بررسي

 در مقايسه باا سيساتم چارای   آيا اجرای قرق بلندمدت 
تواناد بار   خشک ماي در مناطق نيمهاستراحتي  –تناوبي
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ثير مثبات  أت خاک مراتعشيميايي  و فيزيکيخصوصيات 
  بگذارد؟

 

 هامواد و روش

 معرفی منطقه مورد مطالعه

طبيعاي   ايستگاه تحقيقاات مناابع  منطقه مورد مطالعه 
ع شهرستان سميرم در شهيد حمزوی، واقع در حنا از تواب

محصاور شاده    7355باشد که از سال مي استان اصفهان
منطقه مورد مطالعه حد فاصل بين طول جغرافيايي  است.

و  31°1'و عاارج جغرافيااايي شاارقي 72°43'و 74°27’
سميرم واقاع  شمالي در چهل کيلومتری شهرستان  3°73'

نشاان داده   7موقعيت منطقه بار روی شاکل    .شده است
اقليم منطقه براساس آمار ايستگاه هواشناسي  شده است.

حنااا کااه در فاصااله ده کيلااومتری ايسااتگاه قاارار دارد 
خشک تعيين براساس روش دومارتن گسترش يافته نيمه

. استماه ترين ماه سال تير و سردترين ماه، دیشد. گرم
گاراد و  درجاه ساانتي   -31دمای مطلق منطقاه  حداقل 

گراد و متوسط دمای منطقاه  درجه سانتي 41حداکثر آن 
 51بر اسااس دوره آمااری    گراد است.درجه سانتي 77

اين  باشد.متر ميميلي 375ساله، بارندگي متوسط ساالنه 
 .ای اسات دامناه  اراضي شامل واحد فيزياوگرافي دشات  

 مطالعاات  باشد کاه مي هکتار 211ايستگاه  کل مساحت
 (هکتاری 754 قطعه سه)هکتاری  315 هایمحدودهدر 
سااله   33هکتااری قارق    4و  استراحتي -تناوبي چرای
طول دوره استراحت در هر قطعاه ياک فصال     .شداجرا 

 .اسات چرايي و طول دوره تناوب در هر قطعه ساه مااه   
منطقاه  گياهاان  کال   ميزان درصد تاج پوشاش و تولياد  

رعايات سيساتم   ، باه دليال   اساتراحتي  -تنااوبي چرای 
رعايت ظرفيات چراياي    ،، پراکنش يکنواخت دامچرايي
 همچناين افزايش يافته است.  زني مناسبو جست مجاز

 33) مدت دامبه دليل عدم چرای طوالنيدر منطقه قرق 
دنبال آن تراکم و به سال( زادآوری گياهان افزايش يافته

زناي  ولي به علت عدم جسات  گياهي افزايش يافته است

کاهش يافتاه  و توليد گياهان درصد تاج پوشش مناسب 
 (.7است )جدول 

 

 تحقیق روش

ثير قرق بلندمدت بر خصوصيات أمنظور بررسي تبه
فيزيکي و شيميايي خاک، در هريک از دو منطقه قرق 

هايي که از استراحتي، محدوده -بلندمدت و چرای تناوبي
شناسي دارای شرايط بلندی، اقليم و زمينهای پستي و جنبه

نظر نوع مديريت تفاوت داشتند،  يکساني بودند و تنها از
برداری از خاک دو منطقه، شش نمونه مشخ  گرديد. برای

ترانسکت )تعداد سه ترانسکت در جهت شيب و سه 
متر در  711ترانسکت عمود بر شيب عمومي منطقه( به طول 

مستقر شد  سيستماتيک -هر منطقه به صورت تصادفي
(Arzani & Abedi, 2015) مترمربعي  5. سپس سه پالت

در ابتدا، وسط و انتهای هر ترانسکت مستقر گرديد. در هر 
نمونه  2متری، سانتي 31-71و  71-1پالت برای دو عمق 
نمونه از  7نمونه مربوط به رأس پالت و  4خاک برداشت )
عنوان دو نمونه مرکب بهها مخلوط و نمونهبعد مرکز پالت( و 

تعيين  برایشاهد خاک سطحي و عمقي هر پالت 
شيميايي خاک به آزمايشگاه منتقل  وي خصوصيات فيزيک

ها پس از خشک شدن در سايه در آزمايشگاه، نمونه .شد
متری الک شدند. با الک دو ميلي)هواخشک( و کوبيده شدن، 

متر در گل اشباع و   pHاسيديته خاک با استفاده از دستگاه
هدايت الکتريکي عصاره اشباع خاک به وسيله دستگاه 

گيری شد. درصد کربنات کلسيم سنج الکتريکي اندازههدايت
خاک به روش تيتراسيون با سود، ظرفيت تبادل کاتيوني به 
روش استات سديم و آمونيوم، غلظت يون پتاسيم محلول به 

ه روش اولسون، روش فليم فوتومتری، فسفر قابل جذب ب
کلسيم و منيزيم به روش تيتراسيون، درصد رطوبت اشباع 
خاک به روش وزني، درصد ازت کل به روش کجلدال و 

گيری شدند درصد ماده آلي خاک به روش والکي بلک اندازه
., 1994)et al(Weaver  برای تعيين بافت خاک، از روش .

 12/1لک هيدرومتری و درصد شن خيلي ريز با استفاده از ا
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 & Shafagh Kolvanagh)گيری گرديد متر اندازهميلي

Abbasvand, 2014 .)هر  های خاکمنظور مقايسه ويژگيبه
 t از آزمون استراحتي -چرای تناوبيقرق با منطقه  عمق

ها توسط وتحليل آماری دادهتجزيه استفاده شد. مستقل
 & Valizade) شد انجام Minitab 16افزار نرم

Moghadam, 2009). 
 

 استراحتی -تناوبیپوشش گیاهی دو منطقه قرق و چرای  محیطی و پارامترهایبرخی  -1 جدول

 استراحتي -تناوبيچرای  قرق متغيرها

 Eurotia ceratoides –Bromus tomentellus  Stipa  –Eurotia ceratoides تيپ غالب گياهي )بر اساس نمود ظاهری(

barbata 
 متوسط فقير وضعيت مرتع )روش چهار فاکتوری(

 ثابت منفي اساس ترازوی گرايش(گرايش مرتع )بر 

 45/52 31/78 (%تاج پوشش گياهي )

 53/321 5/781 )کيلوگرم در هکتار( کل توليد

 15/5 15/3 تراکم )پايه در مترمربع(

 22/5 87/2 (%الشبرگ )

 5 1 )%( گياهان کامفيت

 71 51 گياهان تروفيت )%(

 75 78 گياهان نئوفيت )%(

 52 22 )%(کريپتوفيت گياهان همي

 1 7/4 )%( هافورب

 37 75/21 گندميان )%(

 55 18/38 ها )%(ایبوته

 *315 4 مساحت قطعات )هکتار(

 گوسفند و بز گوسفند و بز دام غالب منطقه

 درصد 5کمتر از  درصد 5کمتر از  شيب )درصد(

 5311 5311 ارتفاع متوسط از سطح دريا )متر(

 

هکتاری تفکيک شده بود و چون مديريت چرا در هر سه قطعه  754استراحتي، خود به سه قطعه  -منطقه چرای تناوبي :*
 -عنوان منطقه چرای تناوبيها بهو نتايج نمونه شدبرداری انجام سيستماتيک نمونه -تصادفي يکسان بود، بنابراين به صورت

 استراحتي لحاظ گرديد.
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                    منطقه قرق بلندمدت -استراحتی                              ب -ناوبیمنطقه چرای ت -الف               

 

 طبیعی حنا در شهرستان سمیرم اصفهان موقعیت جغرافیایی ایستگاه تحقیقات منابع -1شکل 
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 نتایج
مطالعه بافت خاک در هر دو منطقه قرق و چرای 

سطح  در یدارتفاوت معني نشان داد که استراحتي -تناوبي
اطق از نظر بافت خاک وجود ندارد اين من درصد بين 2
(12/1 <P.)  طبق نتايج بدست آمده، بين مقادير رس در

 71- 31) و عمقي متر(سانتي 1- 17) خاک سطحي

 داری وجود دارددو منطقه، تفاوت معني متر(سانتي
(12/1>P) مانند ولي از لحاظ ساير خصوصيات بافت خاک 

درصد سيلت، شن و شن خيلي ريز بين دو افق سطحي و 
بافت . نشدداری مشاهده ، تفاوت معنيعمقي خاک دو منطقه

 سيلتي يرس يخاک در هر دو منطقه مورد مطالعه، لوم
Silty clay loam)( (.5 جدول) است 

 

 استراحتی -های دو منطقه قرق و چرای تناوبیمقادیر خصوصیات فیزیکی خاک -2جدول 

 خصوصيات
 قرق

 -چرای تناوبي

 pمقدار  استراحتي
 قرق

 -چرای تناوبي

 pمقدار  استراحتي

Cm 71-1 Cm 71-1 Cm 31-71 Cm 31-71 

 *1/13 55/34 ± 23/2 55/31 ± 31/2 *1/13 83/53 ± 55/4 55/35 ± 23/4  (%)رس 

 1/33ns 58/2 ± 21/22 83/4 ± 71/28 1/52ns 45/53 ± 73/2 75/57 ± 53/4  (%)سيلت 

 1/34ns 31/1 ± 27/3 85/1 ± 55/3 1/55ns 18/5 ± 21/1 72/3 ± 51/1 (%)شن 

 1/71ns 85/1 ± 55/3 82/7 ± 33/4 1/15ns 35/3 ± 58/1 7/3 ± 25/1 (%)شن خيلي ريز 

 باشد.درصد مي 2دار در سطح اطمينان عدم تفاوت معني :nsدار و دهنده تفاوت معنينشان: *

 

مستقل مربوط به خصوصيات شيميايي  tنتايج آزمون 
 -تناوبيخاک سطحي و عمقي دو منطقه قرق و چرای 

بر اساس  آورده شده است. 5، در جدول استراحتي
عمقي دو  داری بين خاک سطحي وتفاوت معني ،نتايج

، منيزيم و درصد رطوبت منطقه از لحاظ ميزان اسيديته
. مقدار ماده آلي، (5)جدول  وجود ندارد اشباع خاک

ظرفيت تبادل کلسيم، منيزيم، ، فسفر قابل جذب، کل ازت
و هدايت الکتريکي خاک سطحي  ، کربنات کلسيمکاتيوني

بيش از خاک سطحي استراحتي  -تناوبيمنطقه چرای 
خاک درصد رطوبت اشباع، از نظر  ، امااست منطقه قرق

 -تناوبيسطحي منطقه قرق نسبت به منطقه چرای 
بين خاک سطحي دو  همچنين بيشتر است.استراحتي 

 منطقه از لحاظ مقادير کربنات کلسيم، ماده آلي، فسفر
، پتاسيم ، ظرفيت تبادل کاتيوني،کل ، ازتقابل جذب
داری وجود دارد ريکي تفاوت معنيتو هدايت الک کلسيم
(12/ >P.)  استراحتي  -تناوبيخاک عمقي منطقه چرای

 ازتکربنات کلسيم، مانند از لحاظ خصوصيات شيميايي 
و ظرفيت تبادل کاتيوني بيشتر از  قابل جذب ، فسفرکل

بين دو منطقه تفاوت  واست خاک عمقي منطقه قرق 
  داری وجود دارد.معني
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 استراحتی -تناوبیدو منطقه قرق و چرای های مقادیر خصوصیات شیمیایی خاک -3ل جدو

 خصوصيات
 استراحتي -تناوبيچرای  قرق

 p مقدار
 استراحتي -تناوبيچرای  قرق

 pمقدار 
Cm 71-1 Cm 71-1 Cm 31-71 Cm 31-71 

 ns7/1 15 /1 ± 71/1 12/1 ± 1/1 ns53/1  51/1 ± 13/1 58/1 ± 12/1  اسيديته

 ns55/1 44/1 ± 15/1 43/1 ± 71/1 11/1* 24/1 ± 18/1 42/1 ± 18/1  هدايت الکتريکي

 11/1* 85/33 ± 85/3 51/57 ± 43/2 11/1* 8/53 ± 55/3 41/71 ± 17/4 (%) کربنات کلسيم

 11/1* 75/7 ± 35/1 83/1 ± 31/1 11/1* 54/7 ± 33/1 72/7 ± 58/1 (%) ماده آلي

 ppm( 58/5 ± 43/75 57/4 ± 17/53 *11/1 83/5 ± 24/73 18/2 ± 4/72 ns78/1( قابل جذب فسفر

 17/1* 52/1 ± 12/1 5/1 ± 15/1 11/1* 34/1 ± 15/1 51/1 ± 15/1 (%) کل ازت

 83/4 ± 32/53 43/2 ± 14/31 *11/1 34/2 ± 22/31 75/4 ± 48/37 ns25/1 (ppm) پتاسيم

 ns35/1 73/5 ± 84/33 32/5 ± 33/38 ns77/1 13/35 ± 14/7 23/38 ± 13/1 (%) رطوبت اشباع

 12/5 ± 58/5 2/5 ± 34/8 *11/1 58/5 ± 22/1 22/7 ± 18/5  ns55/1 (meq/l) کلسيم

 74/3 ± 51/1 53/5 ± 83/1 ns78/1 81/5 ± 44/5 53/3 ± 77/1 ns45/1 (meq/l) منيزيم

 کاتيونيظرفيت تبادل 
soil)(meq/100g  

12/7 ± 41/52 7/7 ± 755/53 *11/1 77/7 ± 5/53 13/7 ± 37/31 *11/1 

 باشد.درصد مي 2در سطح اطمينان دار معنيعدم تفاوت  :nsدار و معني تفاوت دهندهنشان: *

 
 بحث

ثير قرق بر روی بافت خاک به اين دليل است که أعدم ت
ثر از سنگ مادر و أبوده و متهای ذاتي خاک گيژبافت از وي

ثيری بر بافت أشرايط اقليمي است و چرای دام و قرق ت
گذارد. در اثر عمليات اصالحي قرق مقدار ذرات خاک نمي

افزايش  خاک شن و سيلت کمتر تغيير کرده، اما مقدار رس
( در 5115و همکاران ) Mirza Aliداری يافته است. معني

در اثر تغيير مديريت چرا از  مطالعات خود مشاهده کردند که
که با نتايج اين تحقيق است کاسته شده  خاک ميزان رس

توان اين طور بيان را مي همخواني دارد. علت اين موضوع
به دليل لگدکوبي استراحتي  -تناوبي کرد که در منطقه چرای
تخريب شده و اجزای  ساختمان خاک خاک توسط دام،

گسيخته و ذرات رس توسط  ها از همدهنده خاکدانهتشکيل
 -تناوبي فرسايش آبي و بادی از منطقه چرایيند افر

ديگر پوشش گياهي و  سویاند و از منتقل شدهاستراحتي 

نخورده محيط قرق باعث به تله انداختن ذرات سطح دست
و  های سطحيميزان رس خاک روازاينريز گرديده است. 

استراحتي  -تناوبيمنطقه قرق بيشتر از منطقه چرای  عمقي
در محيط چرای نفوذپذيری خاک ديگر،  سویاز  باشد.مي
در اثر تردد و تخريب ساختمان خاک استراحتي  -تناوبي

کاهش يافته است که اين امر منجر به افزايش فرسايش 
اسيديته . شده استذرات رس  انتقالسطحي و در نهايت 

 ريق کهخاک همبستگي بسيار قوی با بارندگي دارد، بدين ط
خشک قليايي و خنثي و مناطق خشک و نيمه هایخاک

های مناطق مرطوب اسيدی هستند. از آنجايي که بيشتر خاک
مناطق مورد مطالعه در کنار يکديگر بوده و در يک منطقه 

ثير بارندگي بر هر دو أرو تازاين ،آب و هوايي قرار دارند
واد ديگر اسيديته خاک به م سویمنطقه يکسان است. از 

مادری خاک نيز بستگي دارد و با توجه به اينکه دو منطقه 
مواد مادری يکساني دارند، بنابراين ميزان اسيديته نيز يکسان 
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و همکاران  Hosseinzadehهای اين نتيجه با يافته .است
عصاره اشباع خاک ( مطابقت دارد. هدايت الکتريکي 5111)

درصد نسبت  8/74استراحتي  -تناوبيمنطقه چرای  سطحي
 -تناوبيبه سايت قرق افزايش يافته است. در منطقه چرای 

و رعايت  ي، به دليل استفاده از سيستم چراياستراحتي
زني گياهان بهتر شکل گرفته و ظرفيت چرايي مجاز، جست

منطقه افزايش  صد تاج پوشش و توليد گياهانردنبال آن دبه
 زايش پوشش گياهي ورسد افبنابراين به نظر مييافته است. 

اضافه شدن الشبرگ در خاک سطحي سبب افزايش ميزان 
 شده و موجب افزايش هدايت الکتريکيه شدامالح در خاک 

 -تناوبيچرای همچنين .  et al.,(Hante (2005 باشد
آهک خاک در عمق سطحي نسبت  افزايش سبباستراحتي 
گرديده است و با افزايش عمق خاک، ميانگين  قرقبه منطقه 

آهک در هر دو منطقه افزايش يافته است. برای توضيح اين 
تر در پروفيل خاک، هرچه به پايين که امر عنوان شده است

رويم )عمق بيشتر( در اثر پديده کربناته شدن، ميزان آهک مي
در منطقه  سوی. از (Mut & Ayan, 2011) يابدافزايش مي

، به دليل لگدکوبي خاک توسط دام، استراحتي -تناوبيی چرا
 کردهرو آب نفوذ نفوذپذيری خاک مرتع کاهش يافته، از اين

 کردهبه دليل افزايش آب نفوذ  ليبه داخل خاک کمتر بوده و
و آبشويي، مقدار آهک در منطقه قرق شده کاهش يافته 

 ( نيز به اين نتيجه دست5177و همکاران ) Tessemaاست. 
 -تناوبييافتند. افزايش ماده آلي خاک در منطقه چرای 

توان به دليل چرای اصولي دانست که باعث را مياستراحتي 
دنبال آن توليد و درصد است و بهه شدزني گياهان جست

دام  وجودتاج پوشش گياهي افزايش يافته است. همچنين 
 در منطقه عالوه بر مخلوط کردن الشبرگ با خاک، با افزودن

است. ه شدفضوالت باعث افزايش درصد ماده آلي خاک 
خاک سطحي هر دو منطقه دارای ماده آلي باالتری نسبت به 

، زيرا حجم زياد الشبرگ در اين عمق باشدميخاک عمقي 
 -تناوبياست. بين خاک سطحي دو منطقه قرق و چرای 

تفاوت  قابل جذب ، از لحاظ مقدار فسفراستراحتي
گرديد ولي بين افق عمقي دو منطقه داری مشاهده معني

داری وجود ندارد. دليل اين امر اين است که تفاوت معني
خاک به صورت ترکيب با  قابل جذب قسمت عمده فسفر
های سرشار از ماده آلي، دارای خاک روازاين ،مواد آلي بوده

 et al.,Kumbasli ) بيشتری هستند قابل جذب فسفر

خاک کاسته شده کل در منطقه قرق از ميزان ازت  (.2010
است و اين تغييرات روندی مشابه تغييرات ماده آلي خاک را 

عالوه بر اين، ميزان ماده آلي خاک، فسفر قابل جذب . دارد
هايي که خاک. ديابميعمق کاهش افزايش و ازت کل با 

پوشش گياهان با ريشه فراوان هستند، معموال دارای  تحت
 & Dhaou) ر بيشتری مواد آلي و ازت هستندمقدا

Abdullah, 2010.) تناوبي بنابراين در منطقه چرای- 
، به دليل باال بودن مقدار پوشش گياهي و همچنين استراحتي

حجم زياد گياهان لگوم، ازت خاک در اين منطقه بيشتر از 
 -تناوبي. همچنين در منطقه چرای استمنطقه قرق 
دام و افزودن فضوالت دامي به  ودوجبه دليل استراحتي 

علت پايين يابد و بهخاک، مقدار پتاسيم خاک افزايش مي
کمتر مصرف  بودن تراکم گياهي در اين منطقه، پتاسيم

شود و اين عامل نيز باعث افزايش پتاسيم خاک در منطقه مي
ای در مطالعه( 5111و همکاران ) Hosseinzadehشود. مي

شهر انجام دادند اسبوکالی قائم –بخارکالکه در مراتع ييالقي 
خاک در  معلوم شد که اثر چرای دام بر مقدار پتاسيم

درصد رطوبت های مختلف چرايي متفاوت است. موقعيت
اشباع خاک بيانگر توان خاک در نگهداری رطوبت خاک به 
مدت طوالني و در اختيار داشتن آن در مواقع خشک است 

ذرات ريز خاک و ماده آلي آن در  طور مستقيم با ميزانو به
در دو منطقه مورد . et al., (Tessema (2011ارتباط است 

، بنابراين از داردمطالعه، عمق اول خاک بيشترين ماده آلي را 
باالترين ميزان درصد رطوبت اشباع برخوردار است و عمق 
دوم در هريک از مناطق مورد مطالعه، دارای کمترين ميزان 

باشد. ميزان کلسيم و منيزيم، تابع اقليم، مي رطوبت اشباع
سنگ مادر و بافت خاک است. از آنجا که اين دو منطقه از 
لحاظ اقليمي در يک محدوده قرار دارند و سنگ مادر و 
بافت خاک دو منطقه يکسان است، بنابراين تفاوت 
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مشاهده و کلسيم  از لحاظ منيزيم داری بين دو منطقهمعني
طقه از لحاظ ظرفيت تبادل کاتيوني با خاک دو من .نشد

داری دارند و مقدار آن در منطقه چرای يکديگر تفاوت معني
باشد که نشانگر مديريت بيشتر مياستراحتي  -تناوبي
تر در اين منطقه است. ظرفيت تبادل کاتيوني به مناسب
ماده آلي و مقدار ذرات رس در خاک بستگي  همانندعواملي 
( به اين نتيجه رسيدند 5112همکاران )و  Mirkhaniدارد. 
ها و مواد آلي خاک به علت دارا بودن سطح ويژه که رس

زياد و باردار بودن، نقش مهمي در ظرفيت تبادل کاتيوني 
دارند و با افزايش رس و ماده آلي خاک، مقدار ظرفيت 

يابد که با نتايج اين تحقيق مطابقت تبادل کاتيوني افزايش مي
خشک انجام تايج اين تحقيق که در مراتع نيمهن مقايسهدارد. 
نشان  در مراتع خشک،محققان  ساير است با نتايج شده
خشک به دليل در منطقه نيمه بلندمدتدهد که قرق مي

آب و هوايي  هاینوسانتر پوشش گياهي و تغييرات سريع
و چرای  مناسب نيست ،کمتر و همچنين بارندگي بيشتر

های چرايي و قرق استفاده از سيستم ،کنترل شده دام
پوشش  و اصالح احياء در بهتری ثيرأت تواندمدت ميکوتاه
 نتايج مطالعه کهدر صورتي ؛باشد داشتهمراتع گياهي 

Baghestani Maybodi ( در مراتع 5115و همکاران )
 منطقهمدت در اين که قرق کوتاه نشان داد استان يزد خشک
 تغييراتو  اقليمي، بارندگي اندکزياد های نوسانبه دليل 
 تواندنمي خشکمناطق نيمهنسبت به پوشش گياهي  کندتر
و بايد در  داشته باشداصالح مراتع  احياء و بسزايي درثير أت

توان طور کلي ميبه اين مناطق قرق بلندمدت اعمال گردد.
نتيجه گرفت که برای مديريت پايدار مراتع منطقه، توجه به 

اری و حفظ شدت چرای متعادل همراه با داصول مرتع
های چرايي ضروريست. در مناطق رعايت سيستم

اقليمي و شرايط سخت محيطي  هاینوسانخشک به دليل نيمه
زني عمل آيد، زيرا جستدت جلوگيری بهبايد از قرق بلندم

 ديگر سویاز  شود.و توليد گياهي با اختالل رو به رو مي
توسعه و تکامل خاک دارد. پوشش گياهي رابطه مستقيم با 

 عنوان يک عامل خاکساز در مناطقپوشش گياهي به

. بنابراين با حفظ پوشش دارد خشک نقش بسزايينيمه
عالوه بر  توان خاک منطقه را از تخريب حفظ کرد.گياهي مي

 ،سويياز  و استمستلزم صرف هزينه  اين، مديريت قرق
به دليل مقاومت  ،قرق بلندمدت در مراتع امکان اجرای
و استراحتي  -تناوبيچرای  بنابراين وجود ندارد. دامداران

عالوه بر کاهش هزينه و های چرايي، استفاده از سيستم
در حفظ و سالمت اکوسيستم مناطق  رضايت دامداران،کسب 
کند. با ميتر عمل خشک نسبت به قرق بلندمدت موفقنيمه

توصيه در منطقه توجه به موارد ذکر شده، قرق بلندمدت 
گردد با توجه به پيشنهاد مي آيندهدر مطالعات  .شودنمي

شرايط  از اينکه دو منطقه در مجاورت يکديگر قرار دارند و
، بنابراين برخوردار هستندشناسي يکساني اقليمي و زمين

دليل عدم تفاوت به پارامترهای اسيديته، کلسيم و منيزيم 
گيری نگردد تا از صرف زمان و اندازهدار دو منطقه، معني
شود عواملي همچنين توصيه مي .آيد عملجلوگيری بههزينه 
ها که وزن مخصوص ظاهری خاک و پايداری خاکدانهمانند 

بررسي باشد بيانگر ميزان کوبيدگي و نفوذپذيری خاک مي
 .شود
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Abstract 
     Soil serves as an important rangeland ecosystem component and evaluating the effects of 

management practices on structure and function of range ecosystems can assist managers to 

select the best option in their reclamation plans. This study aimed to compare the effects of 

long-term exclosure (33 years) and rest-rotation grazing system on some soil physicochemical 

properties in semi-arid rangelands of Hamzavi research station, Hanna- Semirom in Isfahan 

province. Six transects were established in each area and three plots of 2m2 were placed along 

each transect randomly and 72 soil samples were collected from five points of the plot at the soil 

depth of 0-10 and 10-30 cm. Soil properties such as pH, EC, CaCO3, organic carbon, absorbable 

phosphor, total nitrogen, K, Ca, Mg, soil saturated percentage, cation exchange capacity, soil 

clay, silt, sand, and fine sand contents were measured in the soil laboratory. Independent t-test 

was used to compare soil properties in both areas. Results revealed that soil properties were 

more appropriate in areas under long-term rest-rotation grazing system compared with exclosure 

area. According to the results, most soil properties were differed significantly (α = 5%) due to 

rest-rotation grazing system in both areas, except pH, Mg, soil saturated percentage, silt, sand, 

and fine sand contents. This study showed that rest-rotational grazing systems can maintain 

ecosystem health condition in semi-arid area as well as decrease the costs of animal husbandry 

and is a more appropriate management option for ranchers compared with long-term grazing 

exclosure. 

 

Keywords: Soil physicochemical properties, rest-rotation grazing, grazing system, exclosur, 

Hanna rangelands.  

 

 

 


