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چکیده
کمبود مواد غذایی، نشود این سرمایه ارزشمند حفظ اگر ،رشد و نمو گیاه و ایجاد پوشش گیاهی بودهبراي خاك جایگاه مناسبی 

هاي فیزیکی و شیمیایی برخی از ویژگیاین تحقیق تغییرپذیريدر. خواهد داشتدنبالبهفرسایش خاك و تخریب منابع طبیعی را 
چراي سبک چند (، مناطق مرجع دامییچراهاي مختلف و مدیریت) حداقل، متوسط و حداکثر(هاي مختلف گیاهی در پوششخاك

در نقاط مطالعاتی . استشدهیبررستان مازندران در مرتع ییالقی نشو اس) چراي سنگین(و بحرانی ) چراي متوسط(، کلید )رأس دام
دوانی گیاهان مرتعی است، برداشت شد و به آزمایشگاه منتقل متري خاك که عمق مؤثر ریشهسانتی30تا 0هاي خاك از عمق نمونه

، اسیدیته، )درصد رس، سیلت و شن(سپس در آزمایشگاه پارامترهاي جرم مخصوص ظاهري، جرم مخصوص حقیقی، بافت خاك . شد
، سدیم، کلسیم و جذبقابلهدایت الکتریکی، درصد آهک، درصد ماده آلی، درصد رطوبت اشباع، نیتروژن کل، فسفر کل، پتاسیم 

بعد از . گردیدگیري حمل در منطقه اندازهسنج قابلهمچنین مقاومت مکانیکی خاك سطحی توسط مقاومت. گیري شدمنیزیم اندازه
هاي خاك انجام هاي چرایی دام بر ویژگیهاي مختلف گیاهی و شدتآنالیزهاي آماري براي توصیف اثر پوششها،سازي دادهنرمال

ي آماري نشان داد هالیوتحلهیتجزنتایج . ها، مقایسه میانگین به روش دانکن انجام شدداري تجزیه واریانس دادهدر صورت معنی. شد
ی، پتاسیم، اسیدیته، هدایت الکتریکی، آهک، کلسیم، جرم ماده آلداري بر پارامترهاي هاي مختلف چرایی اثر معنیمدیریتکه 

ماده هاي مختلف گیاهی نیز تنها بر پارامترهاي سیلت، پوشش. مخصوص ظاهري، رطوبت پیشین خاك و مقاومت خاك سطحی دارند
.اندداشتهداري ی، اسیدیته و هدایت الکتریکی، رطوبت پیشین خاك و کلسیم اثر معنیآل

.هاي چرایی، مرتع نشوهاي خاك، شدتتغییرپذیري، ویژگی: ي کلیديهاواژه

مقدمه
خصوصیات خاك به طور پیوسته در زمان و مکان تغییر 

Rogerio(کندمی et al., ناهمگنی ممکن است در ). 2006
حتی در یک تیپ) اجتماع(یا کوچک ) ناحیه(مقیاس بزرگ 

Du feng(یکسان خاك یا در یک اجتماع مشابه باشد  et

al., تغییرات مکانی و زمانی در خصوصیات باوجود). 2008
يهاخاك در پوششخاك، آگاهی از چگونگی تغییرات 

و حفاظت ییانتخاب مناطق مناسب چرابراي یاهیمختلف گ

خاكهدررفتکاهش يز برایک حوزه آبخیاز منابع 
ت مکانی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی تغییرا.ستضروری
اي از عوامل مجموعهریتأثهاي اکوسیستم مرتعی تحت خاك

فیزیکی و زیستی شامل توپوگرافی، پوشش گیاهی، 
هاي هاي مختلف چرا و مدیریتمیکروکلیماي خاك، سیستم

Chaneton(گوناگون مراتع است  & Avado, 1996 .(
گر یرطوبت خاك و دشتر با یز بینیاهیپراکنش پوشش گ

در ... خصوصیات خاك مانند تهویه خاك، بافت، عمق و 
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ارتباط است و خصوصیات خاك در رابطه با پوشش گیاهی 
باعث تنوع گیاهی و پراکنش جغرافیایی گسترده گیاهان 

,Burke(شودمی کوبیدگی خاك در اثر چراي شدید ). 2001
ه دام موجب توزیع مکانی همگن خصوصیات خاك شده ک

و وخاكآبهدررفتخاك به يریپذبیآسموجب افزایش 
از وسرانجام کاهش ذخیره آب در دسترس گیاه شده

سطح خاك کاسته، ذخیره کربن آلی را در خاك برگالش
قدرت تولید مرتع را کاهش در نهایتقرار داده و ریتأثتحت 

Zhao(دهد می et al., 2007 .(
Conant وPaustian)2002 (خاك را ماده آلیکاهش

.اندکردهف مرتع گزارش یت ضعیرید و مدیشديدر اثر چرا
Zhao تغییرپذیري مکانی خصوصیات ) 2007(و همکاران

از شدت چراي دام را در متأثرفیزیکی و مکانیکی خاك 
از این حکایتنتایج این تحقیق اندکردهمغولستان بررسی 

اك که چراي دام، موجب کاهش محتواي آب خداشت
)SWC(کربن آلی خاك و)SOC (با توجه به مطالعات .شد

ات خاك در یو اثبات ارتباط بین گیاه و خصوصشدهانجام
، آگاهی از تغییرپذیري یمرتعویژهبهمختلف يهاستمیاکوس

.ضروریستيهاي کاربردخاك براي استفادهاتیخصوص
از خاك عمل یک سپر حفاظتیعنوانبهیاهیپوشش گ

حجم رواناب را وباعث استحکام تراکم خاك شده ،کندمی
و طبق کاهد یميادیب خاك تا حد زیکاهش داده و از تخر

يهاتیبا فعالیاهیکاهش پوشش گبا یقیتحقيهاافتهی
چسبندگی ذرات کاهشمثل چراي شدید منجر به یانسان

Singer(خاك شده  & Bissonnais, و با کاهش ) 1998
الشبرگ و قرار دادن سطح خاك در پوشش گیاهی و حجم 

در اثر ب و فشرده کردن خاك یمعرض فرسایش و تخر
Mahdavi(لگدکوبی  et al, Zhaoو 2007 et al., و )2007

کاهش مقاومت خاك سطحی نسبت به فرسایش شده 
)Arzani & Abedi, خطر هرزآب و فرسایش و ) 2006

Singer(دهد خاك را افزایش می & Bissonnais, ؛ 1998
Snyman & duPreez, Sadeghi؛ و2005 et al., 2010(.

مطالعات زیادي تحت شرایط مختلف محیطی کهازآنجایی
اثرات مثبت پوشش گیاهی در کاهش فرسایش آبی و 

گفت توانمیبنابراین اند، هدررفت خاك را نشان داده
استفاده از پوشش ،کاهش رواناب و فرسایش خاكمنظوربه
يادیمطالعات ز.استیا، روش مناسبیمناسب و پایاهیگ

ات یدام بر خصوصییمختلف چراهايشدتاثر هزمیندر
تأثیراست که اغلب به شدهانجامخاك ییایمیو شیکیزیف

يو زادآوریاهین دام بر کاهش پوشش گیسنگيچرا
ته خاك،یدیش اسیخاك، افزاماده آلی، کاهش یاهیگ

خاك در اثر ی، فشردگيش جرم مخصوص ظاهریافزا
خاك اشاره داشتند یوبترطيدام و کاهش محتوایلگدکوب

)Javadi et al., ,Mirzaail؛ 2005 Moradi؛ 2004 et al.,

Jalilvand؛ 2008 et al., Chaichi؛2007 et al, ؛2004
Bagheri et al., Kohandel؛2010 et al., و 2009

Steffens et al., زمینهدرن امر لزوم مطالعه یهم). 2008
دامییمختلف چرايهاتیریبا مدات خاكیارتباط خصوص

تا در دهدیرا نشان میاهیر مختلف پوشش گیادقمو
ن مطالعه یا. ردیقرار بگمورد توجهشتر یبیتیریمديهابرنامه

هايویژگیاز يتعداديریرپذییتغیبررسمنظوربهز ین
ر مختلف تاج یمقادتأثیرتحت خاك ییایمیو شیکیزیف

یالقییتع در مرییچرامختلف يهاتیریمدویاهیپوشش گ
.استشدهانجامنشو 

هامواد و روش
موردمطالعهمنطقه -

ه ینشو با پوشش اولیالقییدر مراتع موردمطالعهمنطقه 
یلیمراتع تبديتنک و در حال حاضر با کاربريهاجنگل

ن طول جغرافیایی یبو ان یکیلومتري شهر رو40در 
–36˚22׳4״و عرض جغرافیایی 50˚8׳00״–50˚8׳17״
1700با متوسط ارتفاع يدر زون البرز مرکز36˚21׳49״

ایستگاههايدادهاساسبر. استشدهواقعا یمتر از سطح در
253میانگین بارندگی ساالنه )1998- 2014(کجور
و اقلیم منطقه بر اساس روش آمبرژه سرد مترمیلی

ن حداقل و حداکثر درجه حرارت یانگیم. استیکوهستان
متوسط . است4/28و -1/4مردادماهو ماهديماهانه در 

. استگرادسانتیدرجه 17/12درجه حرارت ساالنه 
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ییبوده و دوره چراو بز گوسفند ،گاوعمدتاًمنطقه يهادام
در . ابدییل مهر ادامه میو تا اواشدهشروعن یل فروردیاز اوا

منطقه و شدهذخیرهها از علوفه ز دامیفصول سرد سال ن
مختلفهايشدت. کنندمیه یتغذشدهخریداريعلوفه 
وباالساختاروگیاهیترکیبگیاهی،پوششدام،چرایی

عمدتاًبحرانی،منطقهگیاهیپوششودادهتغییررازیرزمین
Eryngium(زولنگمانندمضرومهاجمهايگونه

caeruleum M.Bieb(،برهگوش)Phlomis sp.(و
Verbascum(خرگوشک sp (هايگونههمچنین. استبوده
Stachys(استاکیس byzantina K.Koch (گاوزبانو

)Borago officinalis L. (ترکیباتبودندارادلیلبه
ازکمترآسیبباعثدارگلهايساقهتولیدوشیمیایی

وکیفیتبحرانی؛نقطهازفاصلهبا. استشدهدامچراي
باگیاهیترکیبویافتهافزایشگیاهیپوششمرغوبیت

باکه طوريبه. یافتبهبودمرغوبهايگونهسهمافزایش
ابتداچرا،فشارکاهشودامآبشخواروآغلازشدندور
انگشتپنجمثلهرزهايعلفونامرغوبهايگونه

)Potentilla reptans L. (پنیركو)Malva neglecta

Wallr. (فشارتدریجیکاهشدلیلبهازآنپسوظاهرشده
Trifolium(سفیدشبدرمانندبیشترباکیفیتهايگونهچرا،

repens L.(،قرمزشبدر)Trifolium pratense L.(،جو
Hordeum bulbosum(پیازدار L.(،علف باغی

)(Dactylis glomerata L.علف گوسفنديو)Festuca

ovina L. (مرجعمنطقهگیاهیپوششالبته . یافتافزایش
علف باغیهايگونهازبیشتريدرصدوتراکمبانیز

)(Dactylis glomerata L.علف گوسفنديو)Festuca

ovina L. (استبوده.
روش تحقیق-
برداري نمونه-

مختلف يهاتیریمدبا ک منطقه یيریگنمونهبراي 
يچرابا (د یمنطقه کل،)سبکيبا چرا(منطقه مرجع :ییچرا

,Moghaddam) (نیسنگيبا چرا(یمنطقه بحرانو )متوسط

حداقل، متوسط (یاهیتاج پوشش گر مختلفیو مقاد)2001
ح است منطقه یالزم به توض. بود، انتخاب شد) و حداکثر

همواره است و اله دوسمدتکوتاهقرق يمرجع دارا
شده یبا چند رأس دام اداره میمرتع خصوصصورتبه

شده گذارينامسبک ين منطقه با چرایل این دلیهماست، به 
شدهمشخص ،شدهانجامتحقیقاتسابقهبهتوجهبا. است
حداکثرچرافشاریاهاداماستقرارمناطقاطرافدرکهاست
ازشویمدورشعاعیصورتبهناحیهاینازچههرواست

ثابتچرافشارايمحدودهتاوشدهکاستهچراشدت
تریننزدیکچرایی،فشارهايمحدودهتعیینبراي. شودمی

یکدرکهآغلاطراف. شدانتخابمرجعمنطقهبهآغل
) شدیدچرايبا(بحرانیمنطقهعنوانبهداشتندقرارمکان

وشش هاي چرایی، پمدیریتاز هریکدر داخل .شدانتخاب
برداري شده نیز با استفاده از پالت یک نقاط نمونهیاهیگ

، 33-0یاهیپوشش گيدر سه کالس با درصدهامترمربعی 
پوشش عنوانبهب یترتدرصد به100- 67و 33-67

.شديبندحداقل، متوسط و حداکثر طبقه
تصادفیطرحقالبدربردارينمونهتحقیقایندر

صورتبهبه این صورت که نمونه اول . شداجراسیستماتیک
سلولیشبکهقالبها درتصادفی برداشته شد و بقیه نمونه

. مترمربعی در طول ترانسکت برداشت شد30×30منظم
. استبودهمترمربعییکهايپالتنیزبردارينمونهواحد

م، خاك و یاقل(ک یط اکولوژیشرانظرازن مناطق یا
ییت چرایریفاکتور مددو همگن بودند و تنها در ) یتوپوگراف
نقطه 110در . اختالف داشتندباهمر تاج پوشش یو مقاد
از خاكيهانمونه، مترمربعی1يهاو در پالتبردارينمونه
یدوانشهیمتري خاك که عمق مؤثر رسانتی30تا 0عمق 

شدتتعیینبراي.، برداشت شداستموجود یاهان مرتعیگ
دستگاه نفوذسنجازدام،توسطخاكفشردگی

)Penetrometer(ساخت شرکت ایجکلکمپحملقابل
)Eijkelkamp(5گیري مقاومت هلند که توان اندازه

. )2شکل (شد ستفادهاز سطح خاك را دارد، امترمیلی
بار 5، مترمربعیهاي یک از پالتهریک، در منظوربدین

دستگاه مقاومت خاك سطحی در نقاط مختلف توسط 
گیري شد و میانگین آن در اندازهحملقابلسنج نفوذ

.ها لحاظ گردیدتحلیل
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و بحرانی) تفکیک شده از منطقه مرجع با حصارکشی(به ترتیب از راست به چپ، مناطق مرجع، کلید -1شکل 

خاكهايویژگیگیري اندازه-
هاي خاك پس از خشک شدن در هواي آزاد، از نمونه

هايآزمایشسپس . عبور داده شدندمتريمیلیالک دو 
بافت خاك از روش . شدانجام آنهامختلف بر روي 

Jacob(هیدرومتري  & Clarke, ته در گل یدی، اس)2002
متر و هدایت الکتریکی به روش عصاره pHاشباع با الکترود 

,McLean(سنج ECاشباع با  ن خاك یشی، رطوبت پ)1982
Foltz)(ن یبا استفاده از روش توز and Copeland, 2009 ،

,Nelson & Sommers(بالك -یاز روش والکلیکربن آل

در کربن آلیز با ضرب عدد ینیو درصد ماده آل) 1982
,Nelson & Sommers(دست آمد به72/1عدد  1982 .(

آهک با روش تیتراسیون با سود یک درصد نرمال 

)Nelson, & Bremner)نیتروژن به روش کجلدال ،)1982

Mulvaney, فسفر در عصاره خاك به روش اولسن ،(1982
Olsen(با دستگاه اسپکتروفتومتر  & Sommers, 1982( ،

وم یم بعد از استخراج با استات آمونیو سدجذبقابلم یپتاس
جرم مخصوص .شديریگاندازه7ته یدینرمال با اس1

Jacob(برداري سیلندرهاي نمونهکارگیريبهبا يظاهر &

Clarke, حقیقی خاك از روش جرم مخصوص، )2002
Jacob(پیکنومتر  & Clarke, ز به یم نیزیم و منی، کلس)2002

EDTALanyonون با محلول یتراسیروش ت & Heald,

حملقابلسنج نفوذتوسط یو مقاومت خاك سطح) (1982
.گیري شدنداندازه

در تحقیقمورداستفادهنفوذسنج دستگاه -2شکل
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هادادهوتحلیلتجزیه-
هریکیاهیو پوشش گییت چرایرین اثر مدییتعيبرا

دار شدن یدر صورت معن،خاكهايویژگیدر سه سطح بر 
ن به روش دانکن استفاده یانگیسات میمقاانس، یز واریآنال

SPSSافزار از نرميآماريزهایانجام آناليبرا.دیگرد

.استفاده شد16نسخه 

جینتا
و یکیزیات فیبر خصوصیاهیر مختلف پوشش گیاثر مقاد

خاكییایمیش
ر ینشان داد که مقاد) 1جدول(ها انس دادهیز واریآنال

درصد (خاك هايمؤلفهیبر برخپوشش گیاهیمختلف 
، رطوبت یکیت الکتریته، هدایدی، اسیلت، درصد ماده آلیس

به که طوريبه. داشتنديداریاثر معن) میخاك و کلسیقبل
ر مختلف یدار مقادیاثرات معنين برایانگیسات میمقا

اشاره شده 2خاك در جدول يبر پارامترهایاهیپوشش گ
.است

ات خاكیبر خصوصیاهیر مختلف پوشش گیانس اثر مقادیز واریج آنالینتا-1جدول 
یاهیمختلف پوشش گيهادرصدیعوامل خاک

ns338/0)درصد(شن
594/4* )درصد(لتیس

ns298/1)درصد(رس
635/3* )درصد(ماده آلی

ns131/1)درصد(کل تروژنین
ns061/0)ونیلیقسمت در م(کل فسفر
ns163/2)ونیلیقسمت در م(جذبقابلمیپتاس

157/3* تهیدیاس
941/2* )متریمنس بر سانتیکرو زیم(یکیت الکتریهدا

ns171/1)درصد(آهک
ns586/0)متر مکعبیگرم بر سانت(يجرم مخصوص ظاهر

ns541/0)متر مکعبیگرم بر سانت(یقیجرم مخصوص حق
931/2* )درصد(خاكنیشیپرطوبت 

665/4* )تریواالنت بر لیاکیلیم(میکلس
ns725/0)ونیلیقسمت در م(میسد
ns490/0)تریواالنت بر لیاکیلیم(میزیمن

%1دار در سطح یمعنکامالًو%5دار در سطح ی، معنهادار نبودن اختالفیدهنده معننشانبیترتبه**: و * ،nsعالئمبوده و Fر یاعداد جدول مقاد
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یاهیمختلف گيهادر پوشش) نیانگیم±ار یاشتباه مع(خاك ییایمیو شیکیزیات فیرات خصوصییتغ-2جدول 
حداکثرپوشش گیاهیمتوسطگیاهیپوشش حداقلپوشش گیاهیریمتغ

)نیانگیم±ار یاشتباه مع()      نیانگیم±ار یاشتباه مع()نیانگیم±ار یاشتباه مع(
a03679/1±8738/52a13652/1±0496/54a17198/1±3200/54شن

a14373/1±2185/27ab83431/0±7808/24b72248/0±9388/22لتیس
a28450/1±9077/19a98527/0±1696/21a17726/1±7412/22رس

b10306/0±0938/2a07862/0±3840/2a10584/0±4818/2ماده آلی
a01313/0±0608/0a00409/0±0448/0a00746/0±0529/0تروژنین

a85764/0±0123/8a81735/0±4368/8a76950/0±3482/8فسفر
a501/26±70/289a87385/15±76/327a25212/16±814/350میپتاس

b17577/0±7685/6b10465/0±7632/6a12157/0±1641/7تهیدیاس
b69436/45±00/505ab45270/20±08/554a11606/30±88/615یکیت الکتریهدا

a04232/1±4769/3a61666/0±1920/4a63240/0±2000/5آهک
a05095/0±6146/1a03539/0±5676/1a04793/0±5412/1يجرم مخصوص ظاهر

a04807/0±5000/2a03644/0±4536/2a06763/0±4176/2یقیجرم مخصوص حق
b04021/2±1769/19a87230/1±1400/25a36215/1±4176/25ن خاك یشیرطوبت پ

b61769/0±6000/3ab35220/0±3760/4a40507/0±6235/5میکلس
a10271/21±40/228a99651/14±04/204a84830/16±77/227میسد

a63408/0±2000/4a36396/0±0560/4a45843/0±5529/3میزیمن
).آزمون دانکن، در سطح احتمال پنج درصد(ستهان میانگینیدار در مقایسه بیوجود اختالف معندهندهنشانردیف در هر غیرمشابهحروف 

آزمون دانکن وسیلهبهها نیانگیسه میمقا:ماده آلی-
ن و پوشش حداکثر یحداقل کمتریاهینشان داد که پوشش گ

ن ین اختالف بیهمچن. خاك را دارندماده آلین مقدار یشتریب
يآمارنظرازش گیاهیپوشمتوسط و حداکثر يهاپوشش

.دار نبوده استیدرصد معن5در سطح 
آزمون دانکن وسیلهبهها نیانگیسه میمقا:تهیدیاس-

ن و پوشش حداکثر یمتوسط کمتریاهینشان داد که پوشش گ
ن ین اختالف بیهمچن. ته خاك را دارندیدین مقدار اسیشتریب

يآمارنظرازپوشش گیاهیمتوسط و حداقل يهاپوشش
.دار نبوده استیدرصد معن5در سطح 

تأثیرن یانگیسه میج آزمون مقاینتا:یکیت الکتریهدا-
خاك به یکیت الکتریبر هدایاهیر مختلف پوشش گیمقاد

یاهیر متوسط پوشش گین مقادیروش دانکن نشان داد که ب

خاك اختالف یکیت الکتریمقدار هدانظرازگر یبا دو نوع د
ر حداقل و حداکثر ین مقادیاما ب. وجود ندارديدار آماریمعن

خاك اختالف یکیت الکتریهدانظرازیاهیپوشش گ
که طوريبه. درصد وجود دارد5در سطح يدار آماریمعن

ز در یخاك نیکیت الکترین مقدار هداین و کمتریشتریب
.حداکثر و حداقل وجود داشتیاهیگيهاپوشش

ها نیانگیسه میمقا:)درصد(ن خاك یشیرطوبت پ-
حداقل یاهیآزمون دانکن نشان داد که پوشش گوسیلهبه

خاك ین مقدار رطوبت قبلیشترین و پوشش حداکثر بیکمتر
متوسط و حداکثر يهان پوششین اختالف بیهمچن. را دارند

درصد 5خاك، در سطح یرطوبت قبلنظرازپوشش گیاهی
.دار نبوده استیمعن

ر یمقادتأثیرن یانگیسه میآزمون مقاج ینتا:میکلس-
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م خاك به روش دانکن نشان یبر کلسیاهیمختلف پوشش گ
ازگر یبا دو نوع دیاهیر متوسط پوشش گین مقادیداد که ب

. وجود ندارديدار آماریم خاك اختالف معنیمقدار کلسنظر
م یکلسنظرازیاهیر حداقل و حداکثر پوشش گین مقادیاما ب

.وجود دارديدار آمارینخاك اختالف مع
یکیزیات فیدام بر خصوصییمختلف چرايهااثر شدت

خاكییایمیو ش
يهاشدتنشان داد که ) 3جدول(ها انس دادهیز واریآنال

درصد ماده (خاك هايمؤلفهاغلببر دامییمختلف چرا
درصد ، یکیالکترتیته، هدایدیاس، جذبقابلم یپتاس، یآل

و میکلس، خاكیرطوبت قبل، يآهک، جرم مخصوص ظاهر
به که طوريبه. داشتنديداریاثر معن) یمقاومت خاك سطح

مختلف يهاشدتدار یاثرات معنين برایانگیسات میمقا
اشاره شده 4خاك در جدول يبر پارامترهاچرایی دام

.است

ات خاكیدام بر خصوصییچرايهاتیریانس اثر مدیز واریج آنالینتا-3جدول 
دامییچرايهاتیریمدیعوامل خاک

ns637/0)درصد(شن 
ns190/4)درصد(لت یس

ns730/2)درصد(رس 
837/4* )درصد(ماده آلی

ns827/0)درصد(تروژن کل ین
ns358/2)ونیلیقسمت در م(فسفر کل 

889/7**)ونیلیقسمت در م(جذبقابلم یپتاس
777/22**تهیدیاس

876/4* )متریمنس بر سانتیکرو زیم(یکیت الکتریهدا
903/3*)درصد(آهک 

285/5**)متر مکعبیگرم بر سانت(يجرم مخصوص ظاهر
ns185/2)متر مکعبیگرم بر سانت(یقیجرم مخصوص حق

218/12**)درصد(ن خاك یشیرطوبت پ
865/9**)تریواالنت بر لیاکیلیم(م یکلس
ns237/2)ونیلیقسمت در م(م یسد
)تریواالنت بر لیاکیلیم(م یزیمن

)مربعمترسانتیلوگرم بر یک(مقاومت به نفوذ 
ns276/0

* *235/20
%1دار در سطح یمعنکامالًو%5دار در سطح ی، معنهادار نبودن اختالفیدهنده معننشانبیترتبه**: و * ،nsعالئمبوده و Fر یاعداد جدول مقاد
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دامییمختلف چرايهاتیریدر مد) نیانگیم±ار یاشتباه مع(خاك ییایمیو شیکیزیات فیرات خصوصییتغ-4جدول 

ریمتغ
سبکيچرامتوسطيچرانیسنگيچرا

)نیانگیم±ار یاشتباه مع()           نیانگیم±ار یاشتباه مع()نیانگیم±ار یاشتباه مع(
a8367/0±0471/53a7904/0±300/54a6008/0±9152/53شن

a5953/0±6533/26a5906/0±3400/25a6013/0±2325/24لتیس
a8637/0±6129/21a6826/0±4675/21a5692/0±4315/19رس

b0672/0±1415/2a0652/0±4313/2ab0693/0±3096/2ماده آلی
a0066/0±0512/0a0041/0±0475/0a0076/0±0593/0تروژنین

a7428/0±3143/9a5717/0±8612/8a5980/0±3533/7فسفر
a9490/30±68/394b1173/9±53/322b8554/12±10/294میپتاس

a0895/0±0379/7a0671/0±9962/6b0922/0±3234/6تهیدیاس
a9245/31±23/614a1155/15±04/589b9264/28±03/508یکیت الکتریهدا

a5637/0±3429/4a4276/0±6125/4b4846/0±8318/2آهک
a0346/0±9568/1ab0285/0±8902/1b0282/0±8048/1يجرم مخصوص ظاهر

a0382/0±4654/2a0331/0±4117/2a0296/0±5079/2یقیجرم مخصوص حق
b5650/1±1192/19a1398/1±1092/27a1922/1±9492/25ن خاكیشیرطوبت پ

a61769/0±8000/4a2686/0±9417/4b3278/0±2242/3میکلس
a4267/13±68/232a3169/11±92/204a2441/12±28/193میسد

a3687/0±8429/3a2571/0±6125/3a2972/0±8909/3میزیمن
a0720/0±0939/4b0810/0±3930/3b0964/0±3415/3مقاومت به نفوذ

).آزمون دانکن، در سطح احتمال پنج درصد(ستهان میانگینیدار در مقایسه بیوجود اختالف معندهندهنشانردیف در هر غیرمشابهحروف 

آزمون دانکن وسیلهبهها نیانگیسه میمقا:ماده آلی-
و منطقه ن یکمترنیسنگيبا چرایمنطقه بحراننشان داد که 

.خاك را دارندماده آلین مقدار یشتریمتوسط بيبا چرا
يهاشدتتأثیرن یانگیسه میج آزمون مقاینتا:میپتاس-
با یمنطقه بحرانخاك نشان داد که میپتاسبر دامییچرا
اختالف م را داشته و ین مقدار پتاسیشترین بیسنگيچرا
مناطق ن یاما ب.د و مرجع داردیبا مناطق کليدار آماریمعن

يدار آماریاختالف معنم خاكیپتاسنظرازدیمرجع و کل
. داردنوجود 
يهاشدتتأثیرن یانگیسه میج آزمون مقاینتا:تهیدیاس-
ته خاك نشان داد که منطقه مرجع با یدیدام بر اسییچرا
ته را داشته و اختالف یدین مقدار اسیسبک، کمتريچرا

یمنطقه بحران. داردید و بحرانیبا مناطق کليدار آماریمعن
.ته را داشته استیدین مقدار اسیشتریز بین

تأثیرن یانگیسه میج آزمون مقاینتا:یکیت الکتریهدا-
خاك نشان داد که یکیت الکتریهدادام بر ییچرايهاشدت

یکیت الکتریهدان مقدار یسبک، کمتريمنطقه مرجع با چرا
ید و بحرانیبا مناطق کليدار آماریرا داشته و اختالف معن

را یکیت الکتریهدان مقدار یشتریز بینیمنطقه بحران. دارد
.داشته است

ها نیانگیسه میمقا: )درصد(ن خاك یشیپرطوبت-
ن یکمتر،یمنطقه بحرانآزمون دانکن نشان داد که وسیلهبه

. خاك را دارددرصد رطوبت اشباعمقدار 
تأثیرن یانگیسه میج آزمون مقاینتا:و آهکمیکلس-
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خاك نشان داد که و آهک م یدام بر کلسییچرايهاشدت
را م و آهکیکلسن مقدار یسبک، کمتريمنطقه مرجع با چرا

ید و بحرانیبا مناطق کليآماردار یداشته و اختالف معن
.دارد

وسیلهبهها نیانگیسه میمقا: يجرم مخصوص ظاهر-
ن یسنگيبا چرایآزمون دانکن نشان داد که منطقه بحران

ن مقدار جرم مخصوص ین و منطقه مرجع کمتریشتریب
.خاك را دارنديظاهر
آزمون وسیلهبهها نیانگیسه میمقا: به نفوذمقاومت -

ن و یشترین بیسنگيبا چرایدانکن نشان داد که منطقه بحران
یخاك سطحمکانیکی مقاومت ن مقدار یمنطقه مرجع کمتر

. را دارند

بحث 
و یکیزیات فیبر خصوصیاهیر مختلف پوشش گیاثر مقاد

خاكییایمیش
یش رطوبت در خاك در پیاز افزاحکایتق یج تحقینتا

ش پوشش یچون افزا. استداشتهیاهیش پوشش گیافزا
سطح خاك و کاهش ر از یموجب کاهش تبخیاهیگ

مناطق با پوشش . شودیرطوبت از سطح خاك مهدررفت
Javadi. خاك هستندماده آلین مقدار یشتریبيحداکثر دارا

ر یکه در زهاییخاكز معتقدندین) 2005(و همکاران 
مقدار يدارامعموالًشه فراوان هستند، یبا ریاهیپوشش گ

.تروژن هستندیو نیمواد آليشتریب
یاهیم خاك در مناطق با پوشش گیمقدار کلسبیشترین 

در تغییرقابلفاکتور مهمترینم، یکلس.استبودهحداکثر 
مواد يهاگر فرمیگذاشته و دتأثیرpHيخاك است که رو

Hardtle(کندمیرا کنترل ییغذا et al., 2003 .(Vaezi و
در استحکام و Ca+2ون یبه نقش کات) 2010(همکاران 

از هدررفت خاك اشاره يریها و جلوگخاکدانهيداریپا
ش یم موجب افزایش کلسیز افزایق نین تحقیدر ا. اندکرده

.شده استیکیت الکتریهدامتقابالًته و یدیاس
یکیزیات فیدام بر خصوصییمختلف چرايهااثر شدت

خاكییایمیو ش

بر يداریمعنتأثیردام يچراکه ق نشان داد یج تحقینتا
و Moradiقیتحقج ینتامطابقکه بافت خاك نداشته است 

که معتقدند است) 2004(Mirzaaliو ) 2008(همکاران 
از سنگ متأثرخاك بوده ویذاتهايویژگیبافت خاك از 

. مادر است
اهان، سطح یدام منجر به کاهش گيش شدت چرایافزا

ک کود یعنوانبهکه خود یاهیمانده گیاه و مقدار باقیقه گی
تأثیرلگدکوبی دام عالوهبه. شودی، مکندمیعمل یاهیگ

Hamza(شدیدي در فشردگی خاك دارد  & Anderson,

يبا چرایمنطقه بحرانکه ق نشان داد یتحقاین ج ینتا).2005
خاك را به ين مقدار جرم مخصوص ظاهریشترین بیسنگ

يش چراید و مرجع دارد که علت آن افزاینسبت مناطق کل
با خاك و یه سطحیبا خرد کردن الدام بوده که 

. اندخاك شدهفشرده شدناد موجب یزيهایلگدکوب
یکیدرولوژیموجب واکنش هتواندمیامر ن یکه اطوريبه

ش خاك در منطقه یش رواناب و فرسایع خاك و افزایسر
دام یز لگدکوبین) 2008(و همکاران Moradi. گرددیبحران

ش جرم مخصوص یرا علل افزاماده آلیو عدم وجود 
ق ین تحقیج ایاند که مطابق نتاخاك عنوان کردهيظاهر
پوشش ز کاهشین) 2007(و همکاران Jalilvand.است

دام يش شدت چرایخاك با افزایدگیش کوبیو افزایاهیگ
.اندعنوان کردهيمخصوص ظاهرش جرم یرا عامل افزا

)Steffens et al., ش جرم مخصوص یز افزاین) 2008
چرا عنوان اثربردام یش لگدکوبیافزادرنتیجهرا يظاهر
. اندکرده

مایع وهاي مناسب بین فازهاي جامد،تحفظ نسبالبته 
فعالیت تحت ها این نسبت.اي داردخاك اهمیت ویژهازگ

فاز جامد داميش شدت چرایبا افزا. کندمیر ییتغانسانی 
و فاز گازي آن کاهش یافتهافزایشخاك در حجم معین 

تخریب ساختمان دهندهنشانهاي شاخصازجمله. یابدمی
تراکم خاك افزایش چگالی . استفیزیکی خاك، تراکم خاك 

یا کاهش ) جرم فاز جامد به حجم کل(ظاهري خاك 
ا افزایش مقاومت یخاك اثرات تراکم مهمترین. استتخلخل 

مکانیکی خاك، کاهش قابلیت نفوذ ریشه، کاهش رشد و 
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اهان به آب و یگیتوسعه ریشه گیاهان و کاهش دسترس
لگدکوبی دام و فشرده شدن خاك موجب . استنیتروژن 

مکانیکی خاك سطحی یا افزایش مقاومت افزایش مقاومت 
نیز هاخاكنفوذپذیري این . خاك در مقابل نفوذ شده است

و Chaichi.که ناشی از تخلخل کم استاستبسیار کم 
شان افزایش مقاومت اتنیز در تحقیق) 2004(همکاران 

.مکانیکی خاك را در منطقه بحرانی نشان دادند
پوشش ن موجب کاهش یسنگيش تعداد دام و چرایافزا

قرار گرفتن یعوامل خارجو در معرض ، لخت شدن یاهیگ
یرطوبتيسطح خاك و کاهش محتوار از یسطح خاك، تبخ
و همکاران Baghriجیج مطابق نتاین نتایا. خاك شده است

)2010( ،Moradi و همکاران)2005( ،Chaichi و
.است) 2007(و همکاران Zhaoو )2004(همکاران 
Stoddert ن اثر یاولکه ان کردند یز بین) 1975(و همکاران

یاز فشردگیناش،آب در خاكيریکاهش نفوذپذ،چرا
.ستیاهیخاك و کاهش پوشش گ

اد یل برداشت زیدلش شدت چرا و بهیبا افزاکه طوريبه
مادهبازگشتکاهشدرنتیجهو توسط دام یاهیپوشش گ

افت، یکاهش يداریمعنطوربهماده آلیزان یمخاك، بهآلی
خاك را ماده آلین یشتریمتوسط بياما مناطق با چرا

و همکاران Jalilvandجیمطابق نتاج ین نتایا. داشتند
همکاران وZhao؛ )2002(Paustianو Conant؛ )2007(
.است) 2008(و همکاران Steffensو) 2007(

د و یباالتر از مناطق کلیم خاك در منطقه بحرانیپتاس
گر یبا دو منطقه ديداریاختالف معنيمرجع بوده و دارا

و کمتر مصرف شدن یفضوالت دامتواندمیعلل آن . است
در یاهین بودن درصد پوشش گییل پایم خاك به دلیپتاس

و Javadiق یج تحقیج مطابق نتاین نتایا.باشدیمنطقه بحران
.است) 2009(و همکاران Kohandelو )2005(همکاران، 

ته خاك در منطقه مرجع یدیاسکه ق نشان داد یج تحقینتا
ن مقدار یشتریبیبحرانن مقدار خود را داشته و منطقه یکمتر

ق مطابق ین تحقیج ایته خاك را داشته است که نتایدیاس
و Javadiو)2007(و همکاران Jalilvandق یج تحقینتا

Paustianو Dormaar.بوده است)2005(همکاران 

ش شدتیبا افزاش کربنات در سطح خاك یافزا) 1998(
.دانندیته میدیش اسیرا علت افزادام يچرا

ر و تعرق رطوبت یش تبخیچرا باعث افزایند افربنابراین 
Steffens(از خاك  et al., به علت لخت شدن سطح ) 2008

رسد با کاهش رطوبت خاك، یخاك شده است و به نظر م
.استشده یکیت الکتریهدامتعاقباًخاك و يموجب شور

Mirzaali)2004(شیافزاز به ینEC ر یغخاك در منطقه
. اشاره کردندبا خاك لخت نسبت به منطقه قرق قرق 

متوسط يز در منطقه چرایم خاك نیر آهک و کلسیمقاد
ن مقدار یو منطقه مرجع کمترن مقدار خود قرار داشتیباالتر

,Clary). م را داشته استیآهک و کلس معتقد است(1995
است شتریبدر منطقه مرجع که مقدار آن ماده آلییوقت

،شودیدر خاك ماسیدکربنیکد ید، منجر به تولشویه میتجز
که در ید دائم آن در خاکیتولیاست، ولیفید ضعیاساگرچه

اد است، باعث حل شدن آهک و یشه زیآن تراکم ر
خارج شدن آهک از البته . شودیآن از خاك ميشستشو
.استز یته خاك نیدیبر کاهش اسیلیخاك، دل

گر در مداخلهعوامل از یکییاهیتفاوت پوشش گ
يهاو در کنار آن شدتبوده خاك اتیرات خصوصییتغ

و یاهیب گی، ترکیاهیپوشش گز یدام نییمختلف چرا
یکه در برخر داده است،ییرا تغزیرزمینساختار باال و 

با توجه به .اندهم بودهيرات در راستایین تغیموارد ا
ات خاك از منطقه مرجع به سمت یاد خصوصیرات زییتغ

رات ییو تغب ساختمان خاكیدر جهت تخریمنطقه بحران
و شدهکنترلییچرايهاستمیرسد اعمال سیبه نظر ممضر،

یط کوهستانیشراباوجودزودرس و مفرط، يز از چرایپره
مراتع یعیطبيایاحيمناسب برایمنطقه و وجود بارندگ

يهاشدتتأثیرن مطالعه به یاهرچند.از استینیعیطب
منطقه نپرداخته است، اما یاهیدام بر پوشش گییچرا
يهاگونهعمدتاً، یمنطقه بحرانیاهیپوشش گيهالکه

Eryngium caeruleum)زولنگمانندمهاجمو خاردار

M.Bieb.) استاکیس و(Stachys byzantina K.Koch)

ن یدر اد دام یشدياز چرایکه ناش) 4و 3شکل (بوده 
مدیریتباگفت توانمیان یدر پابنابراین . بوده استمنطقه 
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منابع قابلیتبهتوجهباییچرات اصول صحیح یو رعا
ضمن توانیممیهر منطقهگیاهیپوششوخاكآب،یاتیح

از ین علوفه و نیتأماز مراتع ش مراتع، یت و گرایبهبود وضع

یاتیو استفاده مستمر ضمن حفظ منابع حکردهینیپروتئ
.مراتع داشت

Eryngium caeruleum-3شکل M.Bieb.4شکل-Stachys byzantina K.Koch
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Abstract
Soil is a suitable bed for plant growth and development of vegetation, so that if it is not
conserved, it will result in the nutrient deficiency, soil erosion and degradation of
natural resources. In this research, the spatial variability of some chemical and physical
properties of soil was investigated in different vegetation covers (minimum, moderate
and maximum) and different grazing intensities including reference area (light grazing),
key area (moderate grazing) and critical area (heavy grazing) in the winter rangelands of
Nasho, Mazandaran province. Soil samples were collected from 0-30 cm depth
according to a systematic grid (30×30 m) and then transferred to the laboratory. Soil
chemical and physical properties including acidity (pH), Electrical Conductivity (EC),
caco3, bulk density, particle density, total phosphorus, total nitrogen, available
potassium, organic matter, initial moisture content, percentage of clay, silt and sand,
sodium, calcium, and magnesium were measured in laboratory. In addition, soil surface
resistance was measured in the field with a portable penetrometer. The results of
statistical analysis showed that different grazing intensities had significant effects on
organic matter, available potassium, pH, EC, caco3, calcium, bulk density, initial
moisture content, and surface resistance of soil. Different vegetation covers had
significant effects on silt percentage, organic matter, pH, EC, calcium and initial
moisture content of soil.

Keywords: Grazing intensities, Nasho rangeland, soil properties, variability.


