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 دهيچک
ن یجاد کند. هدف از انجام ایا مرتع یاياح یرا برا یط مناسبیتواند شرای، ممختلف مراتع ازجمله قرق و اصالح یهاتیریمد     

 اتيخصوص یبرخ یر آنها برايثأو ت و تحت چرا در مراتع استان کردستان یت مختلف قرق، اصالحیریاثر سه مد یبررس ،پژوهش
، متر 240)ک در امتداد دو ترانسکت يستماتيس-یطور تصادف، بهیک مترمربعیک در یپالت  25 ،قين تحقیانجام ا ی. برااست خاک
متر یسانت 0-15ک نمونه خاک از عمق یو در مرکز هر پالت  اجرادر هر منطقه ب( يش یدو جهت عمود و در راستاهر در متر  120

نمونه خاک از سه  75بنابراین در کل  برداشت شد. سنگریزه، درصد خاک لخت و درصد یاهيهمراه درصد الشبرگ و پوشش گبه 
 ليتحل ی. براشد تجزیهشگاه یخاک در آزما ییايميش یپارامترها یخاک، برخ یهابعد از خشک کردن نمونه .گردیدمنطقه برداشت 

ج حاصل نشان داد ینتا د.یرسون استفاده گرديپ یها از آزمون همبستگن دادهيارتباط ب یبررس یکطرفه و برایانس یوار تجزیهها از داده
، فسفر و C/Nميزان کربن، نيتروژن، نسبت که یطورهب ند،را نسبت به هم داشت یداریمعن تفاوت یمورد بررس یپارامترها یتمامکه 

در منطقه ن مقدار و یشتريب یدارا mg/kg 129و  mg/kg288، 48/9، 205/0، %94/1ر %یبا مقاد بيترتبه یپتاسيم در منطقه اصالح
و  (27/8) تهیديزان اسيکه م یدر حال .زان بودين مریکمت یدارا mg/kg 75و  mg/kg170، 7، 179/0، %25/1ر %یتحت چرا با مقاد

ارتباط مثبت  یاهين درصد پوشش گي. همچنافتیش یافزادر منطقه تحت چرا متر( یمنس بر سانتیکروزيم 174) یکیت الکتریهدا
ز ارتباط ين سنگریزه( داشت. درصد خاک لخت و یکیت الکتریته و هدایديجز اسشده خاک )به یعناصر بررس یبا تمام یداریمعن
 یصالحاعمليات ت قرق و یریگفت مدتوان میت یم از خود نشان دادند. در نهايتروژن، فسفر و پتاسيبا عناصر کربن، ن یداریمعن یمنف

 د.گذاربدر خاک گياه  یبر عناصر ضرور یداریمثبت معن هایتوانسته است اثر
 

 .یاهي، درصد پوشش گی، قرق، مراتع اصالحمراتع تحث چرا، گياه یعناصر ضرور :یدیکلهای واژه

 

 مقدمه
 یهایدشونده در سطح خشکیمنابع تجد که جزءمراتع 

بشر  یبرا یمتنوعهای استفاده ی، داراهستندجهان 
کشور را  یهایسطح خشکدرصد  70ش از يبو باشند می

addam,hMog 1998; ) به خود اختصاص داده است

2011 .,et alarnian T .)و  یعيبا پوشش طب ،ین اراضیا
 کندیمن يتأمرا  یو وحش یاهل هایدامخوراک  ،خودرو

 یهااز گونه یبيترک ،یکشاورز یهانيزمبرخالف  که

https://dx.doi.org/10.22092/ijrdr.2022.126760
mailto:k.mohammadi@uok.ac.ir


 267 2شماره  29تحقيقات مرتع و بيابان ایران جلد نشریه علمی 

 

 (.et alarnian T,. 2011) شودیممل مختلف را شا یاهيگ
از مراتع استفاده از آن به یبردارن بهرهیتریاصلدر واقع، 

ل يبه دلاز موارد،  یاريدر بسکه است عنوان چراگاه 
 ش از حديب یمجاز و چرا یبردارت نکردن حد بهرهیرعا
دچار نوسان را  یاهيگت خاک و پوششيفيت و کيکم دام،

 یهاازجمله روش (. let aArzani,. 2007) کندیم
ت یریمد به توانیم مراتع وجود دارد یکه برا یتیریمد

 اشارهشده تیریمد یو چرا یاصالحات يانجام عملقرق، 
ست از ا . قرق عبارت(,Mogaddam 1998)کرد 
 یاز مرتع که برا یا قسمتیاز ورود دام به تمام  یريجلوگ

انجام  یمختلف اهداف یو برا یا چند سال متوالیک ی
 (.& Zare Chahooki Azarnivand, 2008) شودمی

 است که، اصالح مراتع یتیریمد یهاگر از روشید یکی
، یکار، کپهیکاربوته، یبذرکار یهاپروژه یشامل اجرا

باشد یم ر موارد مربوطهیساو  یکودپاشاحداث بانکت و 
نظر  مورد ت منطقهيط و موقعیگرفتن شرابا درنظر دیکه با

ت دقت و توجه انجام یدر نهاباید ها ن پروژهی. اشودجام ان
 alet Javadi,. از دارد )ين یادیز نهیشود و به زمان و هز

ت یریمددام  یت، چرایریاز مد یگریحالت د. (2016
از مراتع، تعداد دام در  یاريدر بسمتأسفانه که شده است 

 نیندارد و ا یت آن همخوانيواحد سطح و با توجه به ظرف
 گرددیع مراتع میسر تخریب باعثموضوع 

(2008 ,Zare Chahooki Azarnivand &).  تیریمدنوع 
، یاهيزان پوشش گيدر م یاقابل مالحظه راتييتغتواند یم

در  موجود ییعناصرغذا و خاک یآل ، موادزیتوده ديتول
پوشش سطح تاج .(,.Chen et al 2202کند )جاد یخاک ا

اثر آنها در توليد الشبرگ  بسته گياهی و درختی و
ای بر روی قابل مالحظه هایتواند اثرسطحی، می

 et alHazhir ,.) خصوصيات شيميایی خاک داشته باشد

., 2022et alSamani -2021; Mohammadi). هب
 ،منطقه کاسته شود یاهيگزان پوششيهرچه از م یطورکل

 افتیخواهد ش یافزا سنگریزه اًو متعاقب درصد خاک لخت
 نخواهد بوددور از انتظار  ییزاانیايده بیآن پد یکه در پ

(2016 ,et al.oseini H-seyedMirک .)یت خاک را ميفي

 یت ذاتيفيقرار داد: ک یابیرزجهت مورد ا توان از دو
 یندهایاخاک در انجام فر یعيطب ییکه به توانا خاک،
در  متفاوت یهاتیریاز مداست و مربوط  یسازخاک
انگر يب، که خاک یایت پويفيرد. کیپذیر نميتأث مدتکوتاه

، تیریبا توجه به نوع مدو باشد یمزان سالمت خاک يم
ت يفيزان کيم یبررسمعموالً برای  دارد و رييت تغيقابل

Karlen ) رديگیقرار م مطالعهمورد  یخاک سطح ییايميش

1997 .,et al.) و  یداریپا ییمهم شناسا یهااز شاخص
خاک  یآل ا کربنیو  یآل زان مواديم ،هاتمسيسالمت اکوس

 .( et alRiahi  ;2202 .,et alChen,. 2012) است
ت بر یریاثر نوع مدمورد در  یمتعدد یهاپژوهش
ات خاک در داخل و خارج از کشور انجام شده يخصوص
ت يفير کييبر تغمؤثر  یهاهینمامورد در  یپژوهشاست. 

 یدو کاربر در یاراض یخاک در رابطه با نوع کاربر
 یآب چرا( و زراعت، قرق و تحتیعيطب) یمرتع یاراض

 ،اول در عمق نشان داد که ،ونجه و گندم(ی ،)باغ پسته
ن ييدر تع یژگین ویمهمتر تواندیم م خاکيپتاس زانيم
در  یکیت الکتریکه مقدار هدا یدر حال ،باشدت خاک يفيک

اک ت خيفين کييدر تع یتواند معرف خوبیعمق دوم، م
ج ینتان يهمچن .( et alNazari samani,. 2018) باشد
اثر چرا مورد در در مراتع استان گلستان  هاپژوهش یبرخ

نشان داده  یاهيخاک و پوشش گ یهایژگیو قرق بر و
خاک در مناطق قرق به صورت  یزان کربن آليکه م است

 ،دام بوده است یش از مراتع تحت چرايب یداریمعن
تواند به صورت یج پوشش مراتع مدرصد تا نيهمچن

تأثير  یخاک سطح یزان کربن آليم یرو یداریمعن
 ،ن راستایدر ا .(et al Tilaki-Dianati,. 2202) بگذارد

Mureithi شش منطقه  ی، بعد از بررس(2014) و همکاران
 23تا  13 یدر فاصله زمان( یو دولت ی)خصوصقرق شده 
 ییايميات شيصوصآن بر خاثرهای و  ايکنکشور سال در 

ت يتروژن و فعالي، نیزان کربن آليدند که مبيان کرخاک، 
متفاوت قرق با  یهاخاک در زمان یهاسميکروارگانيم

آنان  افت.یش یافزا یداریمناطق شاهد به صورت معن
و  یت خصوصیرینوع مد یان کردند که حتيبهمچنين 
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رات ييتغ یتواند بر رویمناطق قرق شده، م یدولت
و همکاران  Chen ات خاک اثرگذار باشد.يخصوص

اثر  ین بر رويرا در کشور چ یپژوهشز ين ،(2022)
دام دوبار در سال و چرا  یمتفاوت قرق، چرا یهاتیریمد

در دو  ات خاکيخصوص یدر مناطق حصار شده بر رو
انجام دادند.  متریسانت 100تا  30و  30عمق صفر تا 

 یو عمق یمس سطحويزان بيمکه نشان داد آنان ج ینتا
شه به ساقه آنها، ین نسبت ريو همچن یاهان مرتعيگ

تروژن و فسفر يکربن، ن یبر رو یداریمثبت معناثرهای 
ت یرینوع مدبيان کردند که ن يهمچنآنان خاک دارد. 

تواند یم ،یاهيمراتع با اثر بر تنوع و درصد پوشش گ
تراکم  ات خاک بگذارد.يرا بر خصوص یداریمعن هایاثر

 یدر راستا یخود، راه ،یاهيدر حجم پوشش گ یو انبوه
باعث  گياهیپوشش یرا انبوهیزاست، حفاظت خاک 

م بر سطح خاک يصورت مستقهباران بهای قطرهتا  شودمی
. در دنبال نداشته باشدش خاک را بهیبرخورد نکند و فرسا

خاک  یرو الب بريشدن س یجار توان گفتیواقع م
جه يش خاک و در نتیباعث فرسا ،یاهياز پوشش گ یعار

 یر عناصر ضروریتروژن و سايزان ني، میکاهش ماده آل
کردستان استان  .( et alMirzaali,. 2006) شودیم خاک

و  ددار یکیکه از لحاظ اکولوژ یگاه خاصیتوجه به جا با
، خاک ییاز تنوع آب و هوا ین به علت برخورداريهمچن

در عرصه یادیانات زمناسب، از امک ینبات یهاو پوشش
توجه  دشونده برخوردار است. بایتجد یعيمنابع طب یها

 یدام در مراتع استان کردستان امر یچرا دهینکه پدیبه ا
 یرو ، برصورت ناخودآگاههر است و بیناپذاجتناب

ت يبا توجه به اهم وو خاک اثرگذار است  یاهيپوشش گ
ر د یاهان مرتعيگ ید و زادآورينقش خاک در تول

 یالزم است تا با شناخت و بررس ،یعيطب یهاستمياکوس
بر  حت چرا(و ت یقرق، اصالح)مختلف  یهاتیریاثر مد

قرار  یابیآن را مورد ارز ،خاک ییايميش اتيخصوص یرو
مختلف  یهاتیریمدان يارتباط م افتنیبا  تیدر نها تاداد 
 یهاميتصممناسب در  یگامبتوان  ،خاک یهایژگیو و
ن یارو، ازاینبرداشت.  داریتوسعه پا یدر راستا یتیریمد

مختلف  یهاتیریمد یاحتمالتأثير  یبررس برایپژوهش 
الشبرگ و  ،یاهيپوشش گدرصد ت يمرتع بر وضع

از مراتع منطقه  یخاک در بخش ییايميش هاییژگیو
 خامسان در استان کردستان انجام شده است.

 
 هاروش مواد و
 منطقه مورد مطالعه یمعرف

 35ز خامسان در يمنطقه مورد پژوهش جزء حوزه آبخ
یاران واقع در استان کردستان ميشهرستان کام یلومتريک

مطالعه این . هکتار است 4193مساحت  یباشد که دارا
استان  یعياداره کل منابع طب یقاتيستگاه تحقیا مراتع در

در طول  . این منطقهکردستان به نام خامسان انجام شد
واقع شده  34°58′ ییايو عرض جغراف 47°05′ییايجغراف
 ،دام یتحت چراسه محدوده  یمنطقه داران یا است.

 یدامنه ارتفاع یکه داراو قرق است  یاصالح عمليات
باشد. جهت غالب منطقه یماز سطح متر  1900تا  1600

درصد  25 متوسط منطقه بيو ش است یمورد مطالعه شمال
صورت هدر منطقه ب ینزوالت جو. (3و  2، 1)شکل است 

بر اساس صورت برف است. هسرد ب یهاباران و در ماه
در  خامسان یایستگاه تحقيقات یهواشناس سایت یهاداده

ن ماه )بهمن( یسردتر یدمان يانگيم، ساله 25یک دوره 
ن ماه )مرداد( یگرمتر ین دمايانگيم ،گرادیسانت 4/2
 400 انهيسال یگبارند ينانگيو م گرادیدرجه سانت 8/24
مهيمناطق ن ءجز ،دومارتن ینماميدر اقلو  است متریليم

 شود. یمحسوب م خشک
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 (یات قرق و اصالحیدام، عمل ین پژوهش )تحت چرایدر ا یاز مناطق مورد بررس یکل یینما -1شکل 

e and improvement zoneA general scheme of study area (grazed, exclosur -Figure 1) 
 

 هایپوشش گياهی غالب منطقه متعلق به خانواده
Poaceae ،Apiaceae و Fabaceae  است. چرای بيش از

( در این "مهربان"گوسفند از نژاد  ،حد مجاز دام )دام غالب
شده منطقه موجب افزایش سرعت تخریب و فرسایش خاک 

ی شامل عمليات اصالح مجموعهاست؛ به همين دليل یک 
 جاشير اصالح بيولوژیکی )بذرپاشی با استفاده از دو گونه

(.Lindl ferulacea Prangos) گندمیو چمن ( Agropyron

Fisch. ex Link desertorum ،) کودپاشی از نوع ازته و
های فسفاته و بيومکانيکی شامل عمليات احداث بانکت

ل کوچک با شيب صفر درصد در ناحيه مورد مطالعه در سا

 1386عمليات قرق نيز در سال  اجرا شده است. 1385
در منطقه مجاور ضمن  .(3و  2)شکل  است گردیدهشروع 

دارا بودن خصوصيات اقليمی و توپوگرافی یکسان با مناطق 
صورت هتحت انجام عمليات اصالحی و قرق، چرای دام ب

وضعيت  و . توليد به روش قطع و توزیندشوآزاد انجام می
تعدیل شده تعيين  روش چهار فاکتوره ستفاده ازابا  مرتع

گيری شد. مرتع با روش ترازو اندازهو گرایش گردید 
همچنين ظرفيت چرای دام در مرتع برای یک دوره چرایی 

 است.  شدهروزه محاسبه  180
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 جاد شدهیا یهااز منطقه اصالحی و بانکت یکل یریتصو -2شکل 
ovement area and instructed contour trenchingA picture from impr -Figure 2 

 

 

 ک کرده استیکه دو منطقه را از هم تفک یدام و حصار یمنطقه قرق شده و تحت چرا -3 شکل
Figure 3- Exclosure and grazed area that separated by fencing 

 

 روش انجام پژوهش
از  یبردارنمونه، 8139بهشت و خرداد سال یدر ارد

در سه منطقه )تحت  متر(یسانت 0-15)عمق  یاک سطحخ
که در هر  یبه صورت ،انجام شد( یاصالح و چرا، قرق

 ،متری 01با فواصل  یمترمربع 1×1 پالت 25 منطقه تعداد
به  ترانسکت دودر امتداد  ،کيستماتيس-یتصادف صورتهب

 12متر،  120) بيدر جهت ش یکیمتر که  042 یکل طول
 21متر،  120) بيعمود در جهت ش یگریو د نمونه(
استقرار  به اضافه یک قطعه نمونه مشترک مرکزی نمونه(

 )شکل قطعه نمونه را تشکيل داد 25در نهایت، و  افتی

 01ها با توجه به وضعيت پوشش منطقه فاصله پالت. (4
با توجه  ها،متر از هم در نظر گرفته شد و طول ترانسکت

وسعت منطقه  و همچنينپراکنش و نوع پوشش گياهی  به
شد  لحاظ در هر جهت متر 012برداری، معرف نمونه

(, 2016; .et al, 2007; Vahidnia .et alBaghestano 

Beghestani, 2008). ییدر هر قطعه نمونه پارامترها 
، درصد خاک یاهي، درصد پوشش گدرصد الشبرگ مانند

 بنابراین با توجه به برداشت شد. سنگریزهدرصد  لخت و
ک نمونه خاک برداشت شد و ینکه در مرکز هر پالت، یا

پالت  25مار(، ينکه در هر منطقه )تیوجه به اين با تهمچن
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، یت در سه منطقه مورد بررسیبرداشت شد، پس در نها
، بعد از خاک یهانمونهبعد  شد و حاصلنمونه خاک  75

 یشناسخاکشگاه یبه آزما ،و خشک کردن یسازآماده
تجزیهبرای ع طبيعی دانشگاه کردستان دانشکده مناب

. در گردیدانتقال وتحليل خصوصيات شيميایی خاک 
تروژن کل يو بالک، ن یروش والک به یکربن آل ،شگاهیآزما

روش اولسن،  روش کجلدال، فسفر قابل جذب به به
وم توسط ياستات آمون ،روش محلول به قابل جذب ميپتاس

روش  به یکیت الکتریداته و هیديفتومتر و اسميدستگاه فل
Jafari haghighi, )شدند  یريگاندازه یومتريپتانس

3020) . 

 

 

 پژوهشطق مورد ادر من ،عمود بر هم یهاتدر طول ترانسک هاع پالتینحوه توز -4شکل 
Figure 4- Distribution of sample plots along perpendicular transects in the study areas 

 

 
ها با استفاده نرمال بودن دادهابتدا ها، دادهيل تحل برای

پس  ، آنگاهشد یرونوف بررسيسم-از آزمون کلموگروف
ها، از انسیوار یها و همگننان از نرمال بودن دادهياز اطم
مناطق  یبررس یبرا کطرفهیانس یوار زيآنال آزمون

، یاهيپوشش گن درصد يارتباط ب یبررس یو برامختلف 
 ییايميات شيبا خصوص و خاک لخت هسنگریزالشبرگ، 

ن يهمچن .استفاده شدرسون يپ یاز آزمون همبستگ خاک،
 یهایژگیاز ویک ن هر يانگيم سهیو مقا یبررسبرای 
استفاده  دانکن یهانيانگيسه میشده، از آزمون مقا یبررس
  SPSS یافزار آمارنرمها از داده ليتحلبرای . دیگرد

 استفاده شد. 25 نسخه
 

 جينتا
و ظرفيت  گرایش ،توليد، وضعيت یبررس ج حاصل ازینتا

ج یک ارائه شده است. بر اساس نتایدر جدول  چرای مرتع
عمليات قرق و انجام  1ن پژوهش، جدول یحاصل در ا

د در واحد سطح و بهبود يش تولیعمليات اصالحی باعث افزا
ش مرتع در ین گرايهمچن ت مرتع شده است.يت و ظرفيفيک

 باشد.ثابت می ق و عمليات اصالحیمار قريدو ت
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 وضعیت کمی و کیفی مناطق مورد مطالعه -1جدول 

Table1- Quantitative and qualitative status of the studied areas 

 منطقه مورد مطالعه
Studied Area 

 توليد )کيلوگرم در هکتار(

Production (kg/ha) 

 وضعيت

Status 

 گرایش

Range trend 

را )واحد دامی درهکتار(ظرفيت چ  

Grazing capacity (AUs/ha) 

 مرتع چرا شده

Grazed area 
255 

 ضعيف

Weak 

 منفی
Negative 

0.6 

 مرتع قرق

Explosure 
320 

 متوسط
Medium 

 ثابت
Steady 

0.9 

 مرتع تحت عمليات اصالحی

Improvement area 
396 

 خوب

good 

 ثابت
Steady 

1.1 

 

ها نشان داد کطرفه دادهیانس یه واریحاصل از تجز جینتا
 یشده خاک از نظر آمار یات بررسيخصوص یمامکه ت

ن یشتريبکه طوریبه (.2)جدول  داشتند یداریرات معنييتغ
 94/1) یب به مناطق اصالحيترتبه ین کربن آليانگيم

یدرصد( تعلق گرفت که اختالف معن 71/1درصد( و قرق )
درصد(  25/1) دام یامنطقه تحت چررا با  (P>0.01) یدار

از آن  حکایتن پژوهش یج اینتا(. 3و  2داشتند )جدول 
ب يترتو قرق به یدر دو منطقه اصالح تروژنيزان نيمکه  دارد

 یداریصورت معندرصد بود که به 198/0و  205/0برابر 
(P>0.05 )و  2باشد )جدول یش از منطقه تحت چرا ميب
و  خاک یابع کربن آلز، به تيتروژن نينسبت کربن به ن (.3
به  یآمار ، از نظری، در مناطق قرق و اصالحتروژنين

 بودمنطقه تحت چرا شتر از يب(P>0.01) یداریصورت معن
 (.3و  2)جدول 

نتایج این پژوهش نشان داد که ميزان پتاسيم در 
های مختلف مرتع تغييرات بيشتری داشته است، مدیریت

 288حی برابر با که ميزان آن در منطقه اصالنحویبه
( P>0.01) داریطور معنیگرم در کيلوگرم بود که بهميلی

گرم در کيلوگرم( بود، ميلی 228بيش از منطقه قرق )
 داریطور معنیهمچنين مقدار آن در منطقه قرق به

(P>0.01 )( گرم ميلی 170بيش از منطقه تحت چرای دام
( که آزمون مقایسه 2در کيلوگرم( بود )جدول 

های دانکن، آنها را در سه گروه مجزا قرار داد نگينميا
(. ميزان فسفر در سه منطقه اصالحی، قرق و 3)جدول 

گرم در کيلوگرم ميلی 75و  115، 129ترتيب تحت چرا به
( که مقدار آن در دو منطقه اصالحی و قرق 3بود )جدول 

نسبت به منطقه تحت چرا ( P>0.01) داریطور معنیبه
(. ميزان هدایت الکتریکی و 2)جدول  افزایش یافت

اسيدیته خاک نتایج مشابهی را از خود نشان دادند، 
که ميزان هر دو آنها در مناطق تحت چرا نسبت طوریبه

 داریبه دو منطقه اصالحی و قرق به صورت معنی
(P>0.01 ) (.3و  2افزایش یافت )جدول 
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 منطقهمحیطی خاک و سایر خصوصیات  های شیمیاییجدول تجزیه واریانس ویژگی -2جدول 
environmental parametersproperties and other soil Analysis of variance of chemical  -2Table 

F 

ميانگين 

 مربعات
Mean 

squre 

df متغير 
Variable 

F 
ميانگين 

 مربعات
Mean squre 

df متغير 
Variable 

 2 13247 8.24٭٭

هدایت الکتریکی 

(s/cmµ) 

EC (µs/cm) 

 2 3.01 14.65٭٭
 کربن )%(

SOC (%) 

 2 4129.3 17.45٭٭
 پوشش گياهی )%(

Plant cover (%) 
 2 0.004 4.35٭

 نيتروژن )%(

TN (%) 
 2 385 10.93٭٭

 درصد الشبرگ )%(

Litter (%) 
 2 39.78 10.13٭٭

 کربن به نيتروژن

C/N 

 2 2652.8 12.32٭٭
 خاک لخت )%(

Bare soil (%) 
 2 98885 21.19٭٭

 (mg/kgپتاسيم )

K (mg/kg) 
 2 970.1 14.35٭٭

 سنگریزه )%(

Gravel (%) 
 2 19181 16.41٭٭

 (mg/kgفسفر )

P (mg/kg) 

 2 0.737 20.23٭٭    
 اسيدیته

pH 

      74 
 کل

Total 
 درصد 95درصد و  99داری در سطح اطمينان ترتيب معنی : به*و  **

 

بيشترین درصد شرایط پوشش گياهی منطقه،  مورددر 
پوشش گياهی مربوط به منطقه اصالحی و قرق بود )به

 داریمعنی طوردرصد( که ميزان آن به 61و  64ترتيب 
(P>0.01 )( درصد( بود )جدول  41بيش از منطقه تحت چرا
تری را از نتایج متفاوت (. درصد الشبرگ سطح خاک،3و  2

منطقه قرق بيشترین ميزان آن به  کهطوریبه ،خود نشان داد
درصد(  5درصد( و کمترین آن به منطقه تحت چرا ) 9/12)

( و مقدار آن در منطقه اصالحی حالت 3)جدول  مربوط بود
درصد( داشته است که هر سه منطقه از نظر  6/8بينابينی )

داری نسبت به هم داشتند تفاوت معنی( P>0.01) آماری
درصد ه کنتایج حاصل از این پژوهش نشان داد  (.2)جدول 

خاک لخت و درصد سنگریزه در هر دو منطقه اصالحی و 
کمتر از منطقه تحت چرا ( P>0.01) داریمعنی طورقرق به

 (.3و  2بود )جدول 

های شیمیایی خاک با عوامل محیطی و ارتباط بین مشخصه
 پوشش گیاهی

نيم ماتریس ضرایب همبستگی پيرسون بين درصد 
سنگریزه با خاک لخت و  الشبرگ، پوشش گياهی،

ه شده است. ئارا 4خصوصيات بررسی شده خاک، در جدول 
جز نسبت کربن به همانگونه که در جدول مشخص است، به

نيتروژن که البته دارای همبستگی مثبتی با درصد پوشش 
سایر که طوریبهدار نبود، گياهی بود، اما ميزان آن معنی

ی، خصوصيات شيميایی خاک ازجمله نيتروژن، کربن آل
داری را با درصد پتاسيم و فسفر همبستگی مثبت معنی

که این همبستگی برای  پوشش گياهی داشتند، در حالی
ميزان اسيدیته و هدایت الکتریکی خاک با درصد پوشش 

 دار بود.گياهی منفی و معنی
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 شدهها خصوصیات شیمیایی خاک و سایر پارامترهای محیطی اندازه گیری مقایسه میانگین -3جدول 

environmental parametersproperties and other soil of chemical ange test rultiple mDuncan's  -3Table 

 خصوصيات بررسی شده

Variabales 

 کاربری

Study areas 

 تحت چرا

Grazed area 

 قرق

Explosure 

 عمليات اصالحی

Improvement area 

 کربن )%(

SOC (%) 

b(0.1±)1.25 a(0.09)±1.74 a (0.07±)1.94 

 نيتروژن )%(

TN (%) 
b (0.006±)0.179 a (0.007±)0.198 a (0.005±)0.205 

 کربن به نيتروژن

C/N 

b(0.5±)7 a(0.36±)8.64 a (0.29±)9.48 

 (mg/kgپتاسيم )

K (mg/kg) 
c(8.4±)170 b(14.8±)228 a (13.9±)288 

 (mg/kgفسفر )

P (mg/kg) 
b(15±)75 a(10.3±)115 a (.84±)129 

 اسيدیته

pH 
a(0.04±)8.27 b(0.03±)8 b (0.03±)7.49 

 (s/cmµهدایت الکتریکی )

EC (µs/cm) 
a(8.6±)174 b(6.8±)128 b(8.4±)149 

 پوشش گياهی )%(

Plant cover (%) 
b(3.4±)41 a(2.9±)61 a(2.8±)64 

 درصد الشبرگ )%(

Litter (%) 
c(0.7±)5 a(1.4±)12.9 b(1.3±)8.6 

 )%(خاک لخت 

Bare soil (%) 
a(3.7±)34.5 b(2.3±)14.5 b(2.5±)20 

 سنگریزه )%(

Gravel (%) 
a(1.48±)19.5 b(1.93±)10.8 b(1.46±)7.4 

 
ش درصد یبا افزا ، بر اساس نتایج حاصل،در واقع

کم شده  یکیت الکتریته و هدایديزان اسي، میاهيپوشش گ
را با  یداریمثبت معن یهمبستگفقط  ،الشبرگزان يم است.

 4ج حاصل در جدول ینتا. از خود نشان دادفسفر خاک 
یمعن یمنف یدرصد خاک لخت همبستگکه دهد ینشان م

م و فسفر دارد و همواره با يتروژن، پتاسيبا کربن، ن یدار
ن عناصر در خاک یزان ايش درصد خاک لخت، میافزا

 یز همبستگين سنگریزهن درصد يافته است. همچنیکاهش 
ته از یديم و اسيتروژن، پتاسيزان کربن، نيبا م یداریمعن یمنف

 خود نشان داده است.
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 داری( بین عوامل محیطی و خصوصیات خاکنتایج همبستگی پیرسون )سطح معنی -4جدول 

and soil properties parametersbetween environmental  Results of pearson correlation -4Table 

 سنگریزه 

Gravel 

)(% 

خاک 

 لخت 

Bare 

soil 

(%) 

درصد 

 الشبرگ 

Litter 

(%) 

پوشش 

گياهی 
Plant 

cover 

(%) 

هدایت 

 الکتریکی 

EC 

(µs/cm) 

 اسيدیته

pH 

 فسفر 

P 
(mg/kg) 

 پتاسيم 

K 
(mg/kg) 

کربن به 

 نيتروژن

C/N 

 کربن 

SOC 

(%) 

 نيتروژن 

TN (%) 

 

          1 
 نيتروژن 

TN (%) 

         1 **0.579 
 کربن 

C (%)SO 

        1 **0.856 0.093 

کربن به 

 نيتروژن

C/N 

       1 *0.27 **0.498 **0.54 
 پتاسيم

K (mg/kg) 

      1 0.197 **0.518 **0.421 0.021 
 فسفر 

P (mg/kg) 

     1 **0.378_  **0.339_  **0.331_  **0.313_  0.1 
 اسيدیته

pH 

    1 0.215 **0.339_  0.054 *0.249_  .170_  0.008 

هدایت 

 الکتریکی 

EC (µs/cm) 

   1 *0.241_  **0.3_  **0.313 **0.447 0.207 **0.378 **0.442 

پوشش گياهی 
Plant cover 

(%) 

  1 *0.23 0.167_  0.107_  *0.290 0.163 0.152 0.15 0.07 

درصد 

 الشبرگ 

Litter (%) 

 1 **0.589_  **0.8_  *0.29 0.15 **0.347_  **10.33_  **0.168_  **0.271_  **0.296_  

 خاک لخت 

Bare soil 

(%) 

1 *0.253 0.148_  **0.678_  0.059_  
**_ 

0.368 
0.207_  **0.395_  0.195_  **0.352_  **0.395_  

 سنگریزه 

Gravel (%) 

 

 بحث
 یهاتیرین پژوهش، اعمال مدیج حاصل در ایبر اساس نتا

بر  یمتفاوت هایرا، اثرو تحت چ یاصالحعمليات  مختلف قرق،
 ،گذاشته است و کيفيت مرتع خاک ییايميات شيخصوص

ميزان توليد مرتع )کيلوگرم در هکتار( و ظرفيت چرا که طوریبه

همچنين وضعيت  .ه استای افزایش یافتطور قابل مالحظهبه
قرق و اصالحی از حالت ضعيف به متوسط  مراتع تحت عمليات

آنها نيز از منفی به ثابت تغيير نمود و خوب تغيير کرد و گرایش 
طور مشخص بر خصوصيات خاک، پس از این مواد، به که همه

et alTilaki -Dianati ,.) سال اثرگذار بوده است 12گذشت 
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., 2022et al; Chen 2202) .تروژن يو ن یزان درصد کربن آليم
نسبت به  یداریمعنطور به یخاک در دو منطقه قرق و اصالح

بود که  یرات به شکليين تغیافت. ایش یت چرا افزاحت منطقه
ن آن در منطقه یو کمتر یزان آن در منطقه اصالحين میشتريب

یم خاک را یژگیون دو یش ایافزاالبته  دست آمد.تحت چرا به
دام نسبت  یو عدم چرا یاهيتوان به دو عامل درصد پوشش گ

al etEbrahimi  ;2202 .,et al Tilaki-Dianati,. 2016; ) داد

2., 202et alChen ). اثرهای  یاهان مرتعيگ درصد پوشش
 تروژن و فسفر خاک دارد.يکربن، ن یرا بر رو یداریمثبت معن

به مرتع  یفرصت مناسبعمالً ، یات قرق و اصالحيبا انجام عمل
ومس يط خود و نوع و درصد پوشش و بیشود تا شرایداده م
گذشت ن خود، بعد از یه امستقر را بهبود ببخشد ک یهاگونه

ش یافزامتعاقباً زه سطح خاک و یرش الشهیچند سال باعث افزا
 etEbrahimi گردد )یتروژن ميو بعد از آن ن یزان کربن آليم

2., 202et alChen  ;2016 .,al.) دو  توان گفتیم ،در واقع
 یهاشهیر یاهان دارايو گ یاهياد الشبرگ گیفاکتور حجم ز

محسوب در خاک  یآل ن موادين منابع تأمیتراز مهم ،انبوه
تروژن يدار مقدار کربن و پس از آن نیش معنیکه افزا شوندمی

مار تحت چرا يرا نسبت به ت یمار قرق و اصالحيخاک در دو ت
ن ید به ایباالبته  .(et al Derner,. 1997) به دنبال داشته است

ز عوامل تواند ای، خود مدام یعدم چراکه کرد نکته اشاره 
ش یباعث افزا، یقرق و اصالحدر دو منطقه  باشد که یاصل

 آنها در واحد سطح شده است زیتوده و یاهيپوشش گ
(2016 .,et aloseini H-seyedMir  .,let a Tilaki-Dianati

ک شاخص در یعنوان به ،تروژنينسبت کربن به نالبته . (202;2
al., et Gholz مطرح است ) یاهيگ یایه بقایسرعت تجز

 ،دا کندين شاخص کاهش پیهر چه مقدار ا ،(. در واقع2000
ج یباشد. بر اساس نتایم یه مواد آلیشتر تجزيانگر سرعت بینما

به  یمار قرق و اصالحيتروژن در دو تين به نبزان کريحاصل، م
یت چرا بوده است و محشتر از منطقه تيب یداریصورت معن

را کاهش داده است.  ن شاخصیزان ايدام م یتوان گفت چرا
خاک حاصل از  یخوردگهمتوان در بهیرا مموضوع ن یعلت ا

( 3 تردد دام و حجم کم الشبرگ موجود در سطح خاک )جدول
شتر کربن يکاهش ب باعثکه خود  در منطقه تحت چرا دانست

 .(2007et allabadi Shek ,.) شده استتروژن ينسبت به ن یآل
( 2008و همکاران ) Gyamiه ازجمل یگریالبته پژوهشگران د

مورد ن یرا در ا یج مشابهی( نتا1998و همکاران ) araDormو 
 اند. دست آوردهبه

را از  یداریتفاوت معن ،م در هر سه منطقهيزان پتاسيم
ن مقدار و یشتريب یدارا یخود نشان داد و منطقه اصالح

زان را به خود اختصاص داد. ين میمنطقه تحت چرا کمتر
تواند به برداشت یدام م یچراتحت م در منطقه ياسکاهش پت

سطح  یدگيتوسط دام، کوب یاهيش از اندازه پوشش گيب
 یشستشو ،آن ید رواناب و در پيجه توليخاک و در نت

(.  et alEbrahimi,. 2016) م خاک مربوط باشديپتاس
 یاهان سطحيو برداشت گ ییش، آبشویل فرساياز قب یموارد

 استم از بدنه خاک يپتاسخاک از عوامل خروج 
(2006 ,Salardini )دام و کاهش قابل  یکه با توجه به چرا

، ش خاک لختیزه و افزایر، الشهیاهيتوجه درصد پوشش گ
وجود ، در منطقه تحت چرا یسطح یزدگرونيو ب سنگریزه

به  یعيم در منطقه چرا طبيدر کاهش پتاسیندهایی افرن يچن
مار يز متذکر شد که در تيکته را نن نید ایالبته با رسد.ینظر م

ق احداث بانکت یاهان از طريات استقرار گي، عملیاصالح
 ییکودها از ،آنها رشد و نمو بهتر برایانجام شده است که 

علت  موضوعن يهم که شده استکود پتاسه استفاده  مانند
مار ينسبت به تمار يتن یام در يپتاس قابل مالحظه باال رفتن

تروژن يار مهم بعد از نياز عناصر بس یکیسفر ف باشد.یقرق م
شود یاه جذب ميگ فسفات توسط یونهایصورت که به است

د دام و یشد ی، چرایورزات خاکيملعطور معمول بهو 
رفت آن در خاک رتواند باعث هدیم یاهيبرداشت پوشش گ

توانند یاهان ميگ ،انجام شده یهاو بر اساس پژوهش شود
مختلف خاک جذب کنند و پس از  فسفر را از اعماق

، فسفر جذب شده به داخل خاک ییهوا یهادن انداميپوس
ج بهیبر اساس نتا (. et alEbrahimi,. 2016) دشومیآزاد 

ت چرا زان فسفر در منطقه تحيق، مين تحقیدست آمده در ا
اما همواره  گر بودیمار ديکمتر از دو ت یداریبه صورت معن

وجود داشت. دو  یدر منطقه اصالحزان فسفر ين میشتريب
ثير أتتواند یط ميمح یفاکتور درصد رطوبت خاک و دما
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توان گفت یشدن داشته باشد که م یدر روند معدن یادیز
ن يزان فسفر در مناطق تحت چرا همياز علل کاهش م یکی

در  .(et aloseini H-seyedMir,. 6120) بوده است موضوع
با  ،یدام و منطقه اصالح یامناطق قرق با توجه به عدم چر

، یبذرکارازجمله  یتیریمد اتيعمل یکسریتوجه به انجام 
زان فسفر خاک به يفسفاته، م یو استفاده از کودها یکارکپه

 et Ebrahimi) افته استیش یافزا یاصورت قابل مالحظه

2016 .,al). 
یمو شود یمهم خاک محسوب م یته از فاکتورهایدياس

ج بهی. بر اساس نتاکندت خاک به ما کمک يفيک نييتواند در تب
داشته  یار کميرات بسييته هر چند تغیديزان اسيدست آمده، م

دار ین تفاوت را معنیانس ایز واريج حاصل از آنالیاما نتا ،است
زان يدام را با حداکثر م ینشان داده است و منطقه تحت چرا

ته در یديش اسیافزا گر جدا کرده است.یمار دياز دو ت تهیدياس
زان کربناتيم ناد بودیل زيتوان به دلیمنطقه تحت چرا را م

دام باعث  یدر واقع چرا ه دانست.ين ناحیخاک در ا یها
ش یآن، افزا یریخاک و کاهش نفوذپذ یدگيش کوبیافزا

ها در خاک ت باعث تجمع کربناتیو در نها یش سطحیفرسا
ز ين یگریرش ددر گزا (.Islam et al., 2018شود )یم یسطح

که درصد پوشش  ه استشدان يو ب آمد دستبه یج مشابهینتا
ته یديزان اسيتفاوت در م یاز عوامل اصل ،دام یو چرا یاهيگ
و همکاران  Ebrahimiالبته  .( 2019et al.Sadeghi ,) باشدیم
شتر يدام ب یمناطق تحت چرا ته را دریديش اسیافزا ،(2016)

بيان کردند که ه در منطقه ربط دادند و چرا کنند یهارار دامبه اد
ته خاک را یديتواند مقدار اسیم ز اوره موجود در ادراريدروليه

ت یزان هدايدست آمده مج بهیبر اساس نتاش دهد. یافزا
ش يب یداریدام به صورت معن یدر منطقه تحت چرا یکیالکتر

و الشبرگ  یاهيگش پوششیافزاالبته گر بود. یمار دياز دو ت
زان يشود تا می، باعث میآن در منطقه قرق و اصالح صل ازحا
زان يجه ميدر نت ،ابدین مناطق کاهش یر از سطح خاک در ايتبخ
مارها، کمتر از منطقه تحت چرا ين تیدر ا یکیت الکتریهدا

ق، با ين تحقیمورد پژوهش در ا یباشد. اما در منطقه تحت چرا
 یهان ادرار دامو همچني یاهيش چرا و برداشت پوشش گیافزا

هدایت ش یافزا یتواند از علل اصلیچرا کننده در منطقه، م

 Niknahad et al., 2017; Sadeghi)محسوب شود  یالکتریک

, .et alEbrahimi , 2019; Bakhshi et al., 2019; .et al

Chaneton & Lavada, 19962016; .) س یج ماترینتا
ن يب یداریبت معنمث ینشان داد که همبستگرسون يپ یهمبستگ

خاک  یو عناصر اصل یو درصد کربن آل یاهيدرصد پوشش گ
درصد پوشش  ادیازدم و فسفر( وجود دارد و با يتروژن، پتاسي)ن
ج یج حاصل با نتایابد که نتاییش میز افزايزان آنها ني، میاهيگ

Chen ( و2022و همکاران )ahmoudabadi M  و همکاران
 ،خاک یو عناصر اصل یان کربن آلزيکنند میمبيان ( که 2015)

 ،شودیاد میخاک ز یو عمق یومس سطحيش بیبا افزا
ج ینتا یکیت الکتریته و هدایديزان اسيدارد. البته م یهمخوان

با  یداریمعن یمنف یهمبستگ یدادند و دارارا نشان  یعکس
 یاهيش درصد پوشش گیکه با افزابودند  یاهيدرصد پوشش گ

 کاهشل يدل توان بهیرا مموضوع ن یدا کردند که ايکاهش پ
فرج ولخل کاهشن يخاک و همچن یو سطح رطوبت یمواد آل
 et Sadeghi  2017; .,et alNiknahad) مرتبط دانست خاک

2019 .,et al, 2019; Bakhshi .al .)یج حاصل نشان مینتا
با  یردایمثبت معن یهمبستگ یزه دارایردهد که درصد الشه

اد سطح یاز وابسته بودن زحکایت ه خود زان فسفر است کيم
ق یو بازگشت آن به سطح خاک از طر یزان کربن آليفسفر به م

 et alJafari. ;2004 ,)دارد  یاهيهوموس و پوشش گ

2006 ,Salardini.) سنگریزهش درصد خاک لخت و یافزا ،
و عناصر  یبا درصد کربن آل یداریمعن یمنف یهمبستگ یدارا
دهنده که خود نشاناست م و فسفر( ي، پتاستروژنيخاک )ن یاصل

ومس آنها در يزان بيو م یاهيار مهم حضور پوشش گياثر بس
 al etChen,. باشد )ین عناصر میسطح و عمق خاک بر وجود ا

افته و سطوح یش یش افزایفرسامتعاقباً که با کاهش آن،  (2202
 ییايميابد و بر عناصر شییش میافزاسنگریزه ن و يلخت زم

 ،یه بر پژوهش کنونيو با تک یطورکلبهگذارد. یمتأثير اک خ
تواند بر یم یت مراتع به خوبیرینوع مدکه کرد بيان توان یم
زه، یردرصد الشهمانند  یعوامل وخاک  ییايميش یهایژگیو

هر چند که قرق باشد. گذار تأثيرو درصد خاک لخت  سنگریزه
 ری)نسبت به سا نهیمناسب و کم هز یتیریمد یهااز روش یکی

 یاصالح یهاوهي، اما استفاده از شاست (یاصالح یهاروش
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به ؛بخشدبط مرتع را بهبود یشرا یتواند در مدت زمان کمتریم
که همچنان بر کنترل دام و عدم حضور آن در منطقه، تا  یشرط
و  یطيط محینان کامل نسبت به بهبود شرايکه اطم یزمان

با  ،قيتحقاین در  شود.يد تأک، گرددمرتع حاصل  یپوشش
 یارات قابل مالحظهييتغ ،سال 12به مدت  ات قرقيعمل یاجرا
( 1رسد با دو روش ینظر مده شد و بهیزان عناصر خاک ديدر م

 یهاتيدام در منطقه با توجه به ظرفيين تعداد کنترل و تع
( استفاده 2دام و  یموجود در هر مرتع و البته کنترل فصل چرا

 که یمناطق یبرا یاصالحعمليات قرق و  یتیریمد یهااز روش
تواند در یم ،دارند ميترمبرای  یادوره یهااز به استراحتين

داشته باشد که خود  ییبسزاتأثير و بهبود عناصر خاک  یابیباز
ش یدر هکتار و افزا یاهيد علوفه گيتواند بر تولیت میدر نها

 داشته باشد.  ییادار بودن مراتع نقش بسزید و البته پايتول
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             Abstract 

Different rangeland management measures such as fencing and improvement can provide the 

potential for their restoration. This study aimed to investigate the effect of a range of rangeland 

management measures including fencing, remediation, and grazing on some soil properties in 

the rangelands of Kurdistan province. We established 25 plots of 1×1 m2 each along two 

transects with 240 m length (120 m perpendicular to the slope and 120 m parallel to the slope). 

At each plot center, soil samples (0-15 cm depth) were taken, together with other attributes 

comprising litter, vegetation, bare soil, and gravel percentages. This resulted in 75 soil samples 

from three study areas. Furthermore, some chemical soil properties were analyzed in the 

laboratory after drying and preparing the soil samples. We used one-way analysis of variance 

(ANOVA) to analyze the data, as well as Pearson correlation to study the relationship between 

the parameters. Results revealed statistically significant differences in some soil properties 

amongst the study areas. In addition, the amount of soil carbon (1.94%), nitrogen (0.205%), C/N 

ratio (9.48), phosphorus (288mg/kg) and potassium (129 mg/kg) showed the highest rates in the 

improvement area, whereas all those parameters including carbon (1.25%), nitrogen (0.179%), 

C/N ratio (7), phosphorus (170mg/kg) and potassium (75 mg/kg) showed the lowest rate across 

the grazing rangeland. Further, pH (8.27) and EC (174 µs/cm) showed the highest levels in the 

grazing area. The results of the Pearson correlation showed that the percentage of vegetation 

was significantly and positively related to all soil properties except pH and Ec. In addition, bare 

soil and gravel percentages indicated a significant negative relationship with soil carbon, 

nitrogen, phosphorus, and potassium. We conclude that fencing and rangeland remediation 

treatments can enable significant positive effects on soil nutrients that are essential for plants. 
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