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 .98 -117 (:1) 6مجله كشاورزي بوم شناختي.  .خاك و پوشش گياهي مرتع )بررسي موردي: مخمل كوه، استان لرستان( شيميايي هاي

 قابليت و پايداري بر كه دارد وجود خاك و گياه ، دام فعال هايعامل ميان در تنگاتنگي ارتباط مرتعي هاي بوم در زيست: هدف و سابقه

 پوشش نوع و تراكم آن درنتيجه و شيميايي خيزيحاصل در موثر هايعامل ترينمهم از خاك شيميايي هاي يويژگ. است موثر توليد

 و يمياييش فيزيكي، هايويژگي مانند خاك كيفي هاي شاخص برخي بر دام چراي تأثير. روندمي شماربه مرتعي هايبوم زيست گياهي

...(  و اييغذ عناصر غلظت ظاهري، مخصوص جرم آلي،مواد درصد ميكروبي، هاييتفعال همچون تاثيرپذيرتر هايمشخصه شامل) زيستي

 هايگيويژ برخي تغييرپذيري بررسي پژوهش، اين از هدف. است شده گزارش مختلف زماني هايفاصله در مرتعي هاي بوم زيست در

 يمارهايت تحت منطقه سه گياهي پوشش و...(  و رطوبت درصد و كلسيم كربنات جذب، قابل پتاسيم و فسفر غلظت ،EC، pH) شيميايي

 .بود( مرجع) قرق و( كليد) متوسط ،(بحراني) شديد چراي

متر سانتي 30-15و  15-0و در نمونه هاي خاك دو عمق منطقه مخمل كوه در شمال شهرستان خرم آباد اين بررسي در  :هاروش و مواد

. شد جامان( مرجع) شده قرق منطقه و( كليدي) متعارف چراي ،(بحراني) شديد چراي مختلف، چرايي هايشدت براي شاخص مناطق در

. شد انجام ماه رشهريو از و تكرار 5 در و هكتاري يك واحدهاي از ماهه 4 فاصله زماني در سال دو در زماني نوبت 5 در برداري نمونه

 و گيري ندازها خاك جذب قابل پتاسيم و فسفر ، كل يتروژنن ، آلي ماده ميزان و اشباع عصاره در الكتريكي هدايت ، pH تغييرپذيري

 خاك درصد يشي،شكل رو تفكيك به گياهان پوشش تاج درصد تعيين با نوبت، سه در و پالت روش از استفاده با منطقه هر در. شد مقايسه

 .شد اجرا تصادفي كامال طرح قالب در فاكتوريل صورت به آزمايش. پذيرفت انجام پالت هر درون در الشبرگ درصد و لخت

( بر مواد آلي، p>01/0نتايج نشان داد كه تأثير منطقه )شدت چرا( و زمان نمونه برداري )تغييرپذيري فصلي ( در سطح ): بحث نتایج و 

 ماده ،(25/8 به 35/8 از) pHنيتروژن كل، فسفر قابل جذب و واكنش خاك معني دار بود. بيشترين تأثير چراي دام در كاهش ويژگي هاي 

غالب در  تيپ گياهي پوشش بررسي در. شد مشاهده اول سال ماه شهريور در( %15/0 به %18/0 از) كل نيتروژن و( %4/2 به %3 از) آلي

 Poa) يمنطقه بحران ي( و براbulbusa, Avena sp Poa). يديدر منطقه كل ،(Poa pratensis, Hordeum fragileمنطقه مرجع )

bulbusa40 ترتيب به قرق و كليد بحراني، مناطق گياهي پوشش درصد. نشد مشاهده ايبوته رويشي شكل مرجع منطقه در. باشدي( م، 

 ..داد نشان كاهش قرق به نسبت %5/24 بحراني منطقه در كه بود %53 و 44
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شترين ار مي دهد. بي: تفاوت در شدت چراي دام درصد پوشش گياهي و شكل رويشي گياهان يك مرتع را تحت تاثير قرگیرينتیجه

مشاهده  ايدرصد پوشش گياهي در منطقه قرق و كمترين آن در منطقه بحراني مشاهده شد. در منطقه قرق )مرجع( شكل رويشي بوته

مراه با هاي نشد. همچنين سير كاهشي )نزولي( تراكم پوشش گياهي، كاهش درصد پوشش گندميان و افزايش درصد پوشش گياهان بوته

فر و پتاسيم آلي و رطوبت  خاك همراه با كاهش غلظت عناصر قابل دسترس فسر چراي دام مشاهده شد. كاهش محتواي موادافزايش فشا

جاد شده به خيزي خاك گشت. تغييرپذيري ايو در نتيجه موجب كاهش حاصلمشاهده هاي مراتع مورد بررسي در اثر چراي دام در خاك

ك سانتي متري خا 0-15ه خاك سطحي و همچنين تراكم بيشتر ريشه گياهان در عمق علت نهشت مواد دفعي، افزودن الشبرگ ب

ب تسريع در مشهودتر به نظر مي رسيد. كاهش بيش از ده درصد پوشش گياهي و درنتيجه آن ماده آلي ناشي از شدت چرا مي تواند سب

 د.د قرار مي دهنترل چرا و پوشش گياهي را مورد تاكيفرسايش ، هجوم گياهان ناخواسته و مهاجم شود كه نياز به مديريت مناسب در ك

 .مرتع قرق، منطقه كليد، منطقه بحراني، دام، منطقه چراي خاك، شيميايي هايويژگي هاي كلیدي:واژه

 

 مقدمه
ز اجزاء اصلي تشكيل دهنده يك خاك، گياه و دام ا

نظام )اكوسيستم( مرتعي بوده و ارتباط تنگاتنگي با بوم

ند؛ به طوري كه تغيير در هركدام بر اجزاي يكديگر دار

 هاي مرتعي بخشبومديگر نيز تاثير گذار مي باشد. زيست

( را اشغال كرده اند %40اي از زمين )درحدود گسترده

Wang and Fang, 2009) .) بنابراين تعيين چهارچوب

اصولي و منطقي چراي دام در مراتع امري ضروري براي 

مار شاستفاده مستمر از اين منابع به تامين توسعه پايدار و 

ميليون راس دام موجود در استان  2مي رود. حدود 

ه لرستان، بيش از ظرفيت مراتع از اين منابع استفاده كرد

كه عامل بسيار مهمي در به هم خوردن پايداري زيست 

بوم مراتع منطقه به شمار آمده و در دراز مدت عواقبي 

دست رفتن خاك  همچون كاهش توليد به علت از

خيز منطقه بر اثر فرسايش و تخريب در پي خواهد حاصل

 .داشت

 تأثير چراي دام بر برخي شاخص هاي كيفي خاك مانند

شامل هاي فيزيكي، شيميايي و زيستي )ويژگي

هاي ميكروبي، تاثيرپذيرتر همچون فعاليت هايمشخصه

آلي، جرم مخصوص ظاهري، غلظت عناصر درصد مواد

..( در زيست بوم هاي مرتعي در فاصله زماني غذايي و .

گزارش  و جهان مختلف سال توسط برخي محققان ايران

اغلب آنان تداوم چراي دام را عامل مهمي بر . شده است

تغييرپذيري منفي در غلظت عناصر غذايي، مواد آلي 

خاك، نيتروژن كل، فسفر قابل جذب، پتاسيم قابل جذب، 

ي و پوشش گياهي دانسته كه اسيديته و هدايت هيدروليك

بازگوي تخريب بيشتر، فرسايش خاك و به خطر انداختن 

 ;Farazmand et al., 2009)زيست بوم مرتعي مي باشند. 

Kohandel et al., 2007; Camping et al., 2002; 
(McSherry and Ritchie, 2013; . 

Faryabi et al. (2011) پوشش  تركيب با بررسي تغيير

بهره برداري )چراي شديد  شدت سه طقي تحتمنا گياهي

 در )بحراني(، چراي متعارف )كليد( و  قرق شده )مرجع(

همجوار شهرستان بافت  مناطق و خَبر ملي مراتع پارك

 به بحراني منطقه واقع در استان كرمان دريافتند كه در

به  گياهي تاج پوشش فصل، از خارج و مفرط چراي علت

 كاسته گياهان خوشخوراكي انميز از و يافت كاهش شدت

  .شد

Johnston et al. (1971) اند كه چراي بلند گزارش كرده

خاك را از سياه  Aتواند رنگ افق  مدت و سنگين دام مي

، سبب هد)تحت چراي سبك( به قهوه اي تيره تغيير د

كاهش درصد مواد آلي خاك، فسفر كل ورطوبت خاك 

 7/5خاك برابر  pHخاك را نيز افزايش دهد ) pHشود و 

تحت چراي سنگين(. همچنين  2/6تحت چراي سبك و

اند كه پوشش گياهي غالب تحت ايشان گزارش كرده

چراي سنگين با پوشش گياهي تحت چراي سبك متفاوت 

ها و  پهن برگ است و با افزايش شدت چرا بر ميزان

 شود.اي ها افزوده شده و رشد ريشه ها نيز محدود ميبوته

(1972)  Smoliak et al.  تأثير سه شدت چراي دام را بر

سال تحت تاثير چرا بررسي كردند.  19خاك مراتع پس از 

تركيب جامعه گياهي در اين مدت تحت تاثير چرا تغيير و 

افزايش شدت چراي دام سبب جايگزيني گونه هاي با 

ريشه كم عمق به جاي گونه هاي با ريشه هاي عميق شد. 

خيز رفتن اليه سطحي و حاصل علت اين موضوع، از بين
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برده  نشان دادند خاك مي باشد. به طوركلي، محققان نام

كه پوشش گندميان همبستگي منفي با درصد پوشش 

علفي و همبستگي مثبت با درصد مواد آلي و نيتروژن كل 

هاي خاك تحت چراي سنگين در خاك داشته و ويژگي

مقايسه با خاك مناطق با چراي سبك، به سمت 

يكروكليماي )خرداقليم( خشك تر تغيير حالت داده م

 است.

 Thurow et al. (1986) در پژوهشي كه در ايستگاه

آزمايشي اراضي كشاورزي تگزاس انجام داد، نتيجه گرفت 

كه در قرق شمار كل گونه ها و همچنين گونه هاي پهن 

 .Naeth et al (1991) برگ بيشتر از مناطق تحت چراست.

 ر چراي بلند مدت بر الشبرگ و مواد آليبا بررسي تأثي

 م در آلبرتا بيان داشتند كه چراي سنگين و زود هنگام دا 

 تأثير منفي و زيانباري بر الشبرگ خاك دارد.

(2014)  Raiesi and Riahi  با بررسي مراتع رشته كوه

زاگرس در مركز ايران مشاهده كردند كه ذخيره كربن آلي 

دن و زيست توده ميكروبي خاك و كيفيت آن )معدني ش

كربن آلي و ترشح آنزيم هايي كه بر چرخه زيستي كربن 

تاثير گذار هستند( در زيست بوم هاي مرتعي در اثر 

افزايش چراي سنگين )به طور خاص در مناطق خشك و 

نيمه خشك با محتواي كربن آلي كم( تغيير مي كند. 

ربن ميزان كمناطق قرق نتايج آنان نشان مي دهد كه در 

 ( در مقايسه با مراتع%19( و نيتروژن كل خاك )%17آلي )

  با چراي سنگين افزايش مي يابند.

Sheidai Karkaj et al. (2012)  با بررسي تأثير دام بر

هاي خاك در مراتع ييالقي چهارباغ استان گلستان ويژگي

مشاهده كردند كه در منطقه كليدي )چراي متوسط( اگر 

هاي اين خاك ط باشد ويژگيشدت چرا در حد متوس

شود و نسبت به بحراني كمتر دچار تزلزل كيفيت مي

 .Salarian et alتواند توليد پايداري داشته باشد. مي

نشان دادند كه قرق موجب افزايش معني دار در  (2012)

توليد گندميان و توليد كل گونه ها شد. انجام قرق مراتع 

اي پوشش گياهي هدر حدود يك دهه برخي تغييرپذيري

 را در اين نواحي رويشي در پي داشت.

 et al. (2014) Krzic ي طوالني مدت تأثير در يك بررس

هاي خاك و پوشش گياهان علفي در كلمبيا چرا بر ويژگي

مشاهده كردند كه جرم مخصوص ظاهري و مقاومت 

سختي و تراكم مكانيكي خاك )به عنوان شاخصي از 

 از چرا نشده مي باشد. ( در قطعه چرا شده بيشخاك

Ritchie (2014)  شاهده كرد كه در مناطق تحت تاثير م

چرا با كاهش سطح برگ و ريزوم ميزان كربن آلي كمتري 

وارد خاك مي شود. اين دو شاخص به ميزان تثبيت كربن 

تاريخي تحقيقات علم مرتعداري  بستگي دارند. به طور

ل مديريت هاي طورعمده با تمركز بر بررسي تأثير اعمابه

مختلف چراي دام بر توليد علوفه، توليددام و تركيب 

جامعه گياهي صورت گرفته و توجه كمتري به پاسخ 

هاي شيميايي و پويايي ويژه ويژگيشاخص سطح خاك به

عناصرغذايي به طور داده برداري هاي پيوسته و متوالي 

هاي بيش از حد، موجب تضعيف برداريبهرهشده است. 

حفاظت  هايچالشيكي از  امروزهكشور شده است و مراتع 

بيش از دو برابر ظرفيت عرصه از مراتع كشور، حضور دام 

همچنين،  .((Anonymous, 2016 است مراتعهاي طبيعي 

با توجه به مطالب يادشده مي توان گفت چرا به ويژه 

هاي شيميايي چراي سنگين موجب تغيير در برخي ويژگي

ي، پتاسيم و فسفر قابل جذب، نيتروژن خاك )مانند مواد آل

شود و براي كل، غلظت ديگر عناصر غذايي و ...( مي

نظام مرتعي در هر منطقه بايد اين مديريت يك بوم

هاي ناخواسته شاخص ها را براي جلوگيري از تغييرپذيري

، 1شناخت. بنابراين، اين بررسي تالشي در جهت پايش

-و برخي از ويژگي هيهاي پوشش گيامقايسه تغييرپذيري

خيزي خاك در سه منطقه با هاي شيميايي مهم حاصل

 و بحراني( است. كليدي تيمارهاي چرايي متفاوت )مرجع،

 هامواد و روش
منطقه مخمل كوه در شمال شهرستان خرم آباد در استان 

 48″و 48° 15′ 32″ جغرافيايي هايلرستان و بين طول

 35′11″و  33° 30′ 41″عرض جغرافيايي و  °48 ′15

اين منطقه از شمال به روستاي تنگ  .ه استواقع شد °33

شبيخون از جنوب به پادگان مالك اشتر از شرق به كوه 

شيرچغا و از غرب به جاده آسفالته خرم آباد به الشتر 

محدود شده و فاصله تقريبي آن از شهر هاي خرم آباد و 

در سال  كيلومتر مي باشد. 35و  8الشتر به ترتيب حدود 

تحت نظارت اداره منابع طبيعي شهرستان خرم آباد  1375

هكتار از اراضي اين منطقه به منظور ايجاد پارك  475

جنگلي حصاركشي شد و از تعليف دام در آن جلوگيري 

شده است. نزديك ترين ايستگاه هواشناسي به منطقه در 

كيلومتري جنوب منطقه در شهر خرم آباد و در ارتفاع  8
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ساله اخير  20متري از سطح دريا واقع شده و آمار  1125

اين ايستگاه در اين تحقيق استفاده شده است. براساس 

گزارش اداره سينوپتيك ايستگاه هواشناسي )روش آمبرژه( 

باشد. تشكيالت داراي اقليم نيمه مرطوب و معتدل مي

زمين شناسي منطقه كه قسمتي از زاگرس چين خورده 

از و تا پليوسن ادامه دارد. باتوجه به است از كرتاسه آغ

هايي كه در منطقه انجام پذيرفت، از نظر بررسي

باشد كه فيزيوگرافي نيز كل منطقه شامل سه واحد مي

 هاي بادبزني شكل اند از: آبرفتعبارت

 ايدامنه، دشت(Gravelly Alluvial Fan)دار سنگريزه

(Piedmont Plain)  اراضي پست ،Low Land)) هر سه .

منطقه انتخاب شده براي تحقيق جزء واحد دشت آبرفتي 

هاي بزرگ و باشند. اين واحد شامل دشتاي ميدامنه

كوچكي است كه در اثر انتقال و ته نشت شدن ذرات 

نسبت مسطح منتقل شده از ارتفاعات در قسمت هاي به

نسبت تشكيل شده و داراي خاك تكامل يافته با بافتي به

هاي انجام گرفته و نقشه باشند. پايه بررسيسنگين مي 

ها و تراس هاي قابليت اراضي منطقه خاك واحد فالت

بااليي منطقه )كه مناطق تحت بررسي از ميان اين واحد 

در روش طبقه بندي آمريكايي جزء فاميل  اند(انتخاب شده

Fine, Mixed, Thermic از تحت گروه Typic 

Calcixerept ي سول است از رده اينسپت و(Keys to soil 

Taxonomy 11th edition 2010) خاك با مشخصات .

اي اي تا قهوهمتر، رنگ قهوهسانتي 120عمقي بيش از 

اي و ميزان باشد. ساختمان دانه( مي4/4YR5/7تيره )

درصد براي  18و  19، 23) ميانگين نسبت زيادي آهك به

 30-0در عمق  مناطق بحراني ، مرجع و كليدي(

هاي زيرين قابل ديدن بود.پس از متر كه در اليهسانتي

هاي چرايي مختلف، بازديد، مناطق شاخص براي شدت

منطقه تحت چراي شديد )بحراني(، منطقه با چراي 

 متعارف )كليدي( و منطقه قرق شده )مرجع( تعيين شدند

Sheidai Karkaj et al., 2012)) مناطق انتخاب شده به .

ين شرايط قرار داشتند. معيار انتخاب سال در ا 12مدت 

اين مناطق پيشينه بهره برداري از هر منطقه با اطالعات 

كارشناسان منابع طبيعي شهرستان خرم آباد و همچنين 

وضعيت ظاهري عمومي از لحاظ پوشش گياهي بود. 

هاي انتخاب شده پيش از اعمال شدت هاي چرا، محدوده

انتخاب مناطق سعي بر در  اند.تيپ گياهي يكساني داشته

هاي ي جهات و صفات همانند ويژگياين بود كه از همه

توپوگرافي )تندي شيب، جهت شيب و ارتفاع( همسان و 

تنها عامل متفاوت در آنها اعمال تيمارهاي چرايي و 

باشد. هر سه منطقه پيشينه بهره برداري هر منطقه مي

حدود  هكتار در ارتفاعي 5اي حدود انتخابي با گستره

متر از سطح دريا با جهت شيب شرق به غرب و  1400

انتخاب شد. منطقه  %30تا  %20همچنين تندي شيب 

از يك مرتع كه براي مدت بخشي مرجع عبارت است 

گياهي آن حفظ مانده و پوششطوالني دست نخورده باقي

شده باشد. منطقه كليدي نيز به قسمتي از يك مرتع كه از 

غل و روستا فاصله متوسطي داشته، قابل منابع آب، جاده، آ

دسترس دام بوده و پوشش گياهي آن در حد معقول 

منطقه بحراني نيز عبارت  شود.برداري شده، اطالق ميبهره

هايي از يك مرتع كه پوشش گياهي و خاك است از قسمت

برداري مفرط تخريب شده باشد. هر كدام از آن بر اثر بهره

تاري تقسيم و در هر منطقه از دو هك 1تكرار  5مناطق به 

 برداريمتري نمونهسانتي15-30متري وسانتي 0-15عمق 

 systematicسيستماتيك -صورت تصادفيبه از خاك

random) sampling )هاي فلزي )با قطر با استفاده از لوله

متر( انجام گرفت. سانتي 50متر و ارتفاع سانتي 5

هاي وجه به تغييرپذيريها با تبرداري براي بررسينمونه

 زمان 5دما، بارندگي و حضور دام در منطقه و در 

ارديبهشت، شهريور و دي ماه سال اول، ارديبهشت و 

ماهه و  4رعايت فاصله و با  شهريور سال دوم

هاي هاي فصلي آب و هوا  بين زمانتغييرپذيري

 گيري پوششبرداري صورت پذيرفت. براي اندازهنمونه

ا توجه به شكل رويشي، پراكنش، اندازه تاج، گياهي نيز ب

هاي صورت گرفته از پوشش گياهي منطقه و بررسي

پالت به صورت  15مربعي استفاده شد. هاي يك مترپالت

تصادفي در جهت عمود بر شيب در هر منطقه پياده شد. 

درون هر پالت درصد تاج پوشش گياهان به تفكيك شكل 

الشبرگ تعيين شد. رويشي، درصد خاك لخت و درصد 

اين عمل در سه نوبت اوايل ارديبهشت، شهريور و دي ماه 

برداري انجام گرفته براي سال اول و همزمان با نمونه

تجزيه خاك مناطق صورت پذيرفت. درضمن در نوبت 

ارديبهشت سال اول در درون هر پالت نام گياهان موجود 

انجام  هاي خاك براينمونه نيز پس از شناسايي ثبت شد.

خيزي هاي فيزيكي، شيميايي و حاصلگيري ويژگياندازه

به آزمايشگاه گروه مهندسي علوم خاك دانشگاه تهران 

 منتقل شدند. درصد كربنات كلسيم معادل 
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(Loeppert et al., 1996 و بافت خاك )1986)) Gee and 

Bauder برداري ارديبهشت سال اول، رطوبت تنها در نمونه

سه نمونه برداري آغازين و واكنش خاك  خاك )وزني( در

(pH در عصاره اشباع )(Thomas., 1996 قابليت هدايت ،)

(، .EC( )Rhoades., 1996الكتريكي در عصاره اشباع )

آلي، درصد نيتروژن كل، غلظت فسفر قابل  درصد ماده

( Page, 1982جذب )روش اولسن( و پتاسيم قابل جذب )

يك طرح كامال تصادفي با  تعيين شد. اين آزمايش در قالب

ها شامل زمان )ارديبهشت، آرايش فاكتوريل اجرا شد. عامل

شهريور و دي ماه سال اول، ارديبهشت و شهريور سال 

و  15-0( و عمق )قرق، كليدي و بحرانيدوم(، منطقه )

باشد. نرم افزار هاي آماري متر( ميسانتي 15-30

Genstat ،SPSS  ها استفاده تحليل داده  وبراي تجزيه

ميانگين  ترسيم شدند.  Excel 2010شدند و نمودار ها با

( و با %1و  5ها به روش دانكن )تأثير اصلي و متقابل عامل

 مقايسه شد. MSTATCكمك نرم افزار 

 نتایج و بحث

به دست آمده از پالت گذاري براي پوشش  اطالعات

گياهي مناطق تحت بررسي بر پايه درصد هر گروه در 

مرجع، كليدي و بحراني در سه زمان اندازه گيري  مناطق

 (1)شكل  در سال اول مورد مقايسه قرار گرفته است

درجه  4/16ساله اخير ميانگين دماي منطقه  20آمارهاي 

درجه  6/28سلسيوس بوده و گرم ترين ماه سال مرداد با 

درجه سلسيوس و  6/27سلسيوس بوده و پس از آن تير با 

رجه سلسيوس گرم ترين ماه هاي سال د 5/25شهريور با 

 5هستند. همچنين دي ماه با ميانگين دماي ماهيانه 

 4/5درجه سلسيوس سردترين ماه سال بوده و بهمن با 

درجه سلسيوس نيز از ماه  7/7درجه سلسيوس و آذر با 

ساله  20(. با توجه به آمار 2هاي سرد سال هستند )شكل 

ين بارندگي اين ايستگاه هواشناسي خرم آباد ميانگ

ميلي متر بوده كه اين بارش ها بيشتر به  521شهرستان 

هاي جوي ماهيانه صورت باران مي باشد. بيشترين بارش

در ماه هاي آذر، دي، بهمن و اسفند باريدن گرفته و به 

طور كلي ميانگين بارندگي در فصل زمستان بيشتر از بهار 

 . نگين در فصلو در بهار بيشتر از پاييز بوده و اين ميا
 

 

 

 

 

 موقعیت جغرافیایي منطقه مورد بررسي. -1شکل 
Fig. 1- Location of the study area  
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تابستان نزديك به صفر مي رسد. ميزان بارندگي هاي 

 ايموجود در منطقه بيشتر تحت تاثير آب و هواي مديترانه

 هاي وارد شده از جهت غرب و جنوب غرب مي باشدو ابر

 (.2)شكل 

مناطق از نظر درصد پوشش تاجي گياهان زنده به ترتيب 

( بحراني بود )شكل %40) <( كليدي%44) <( مرجع53%)

3.) 

فهرست فلورستيك موجود در مناطق سه گانه مرجع، 

كليدي و بحراني مورد شناسايي در ارديبهشت ماه سال 

تيپ غالب در  باشند.قابل مشاهده مي 1اول در جدول 

(، در Poa pratensis, Hordeum fragileمرجع )منطقه 

( و براي منطقه bulbusa, Avena sp Poaمنطقه كليدي ).

باشد. در منطقه مرجع شكل ( ميPoa bulbusa) بحراني

 2(. در جدول 1اي مشاهده نشد )جدولرويشي بوته

گذاري مناطق تحت بررسي اطالعات به دست آمده از پالت

مرجع، كليدي و بحراني در سه به صورت درصد در مناطق 

زمان  ارديبهشت، شهريور و دي ماه سال اول ارائه شده 

است. به طور كلي در هر سه منطقه مرجع، كليدي و 

بحراني درصد قابل توجهي از پوشش گياهي را گندميان 

 تشكيل مي دهد.
 

 

 

 .خرم آباد اشناسيسال اخیر ایستگاه هو 20هاي میزان دما و بارندگي در تغییرپذیري -2شکل 

Fig 2- Changes in temperature and rainfall during 20 years at Khorramabad meteorological station. 
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 مقایسه درصد پوشش تاجي گیاهان تحت سه تیمار چرایي متفاوت. -3شکل 

Fig. 3- Comparing of plant canopy cover percentage under the three different grazing treatments 
 

 .شکل رویشي و زیستي گیاهان در سه منطقه -1جدول 

Table 1. Biologic and growing form of plants in the three areas. 

   منطقه مرجع         
Reference area 

 منطقه كلیدي
 Key area 

 منطقه بحراني
 Critical area 

 انگندمي

 Grass 
 گندميان

Grass 
 گندميان

 Grass 
Bromus sp., Poa pratensis., Hordeum 

fragile., Phleum sp., Secale motanum. 

Melica Jacquemonti. 

Avena sp., Poa bulbusa., Hordeum 

fragile., Melica Jacquemonti 
Poa bulbusa., Hordeum fragile., 

Melica Jacquemonti., Bromus repents. 

 پهن برگان

 Forbs 
 پهن برگان

 Forbs 
 پهن برگان

 Forbs 
Trifolium sp., Salvia sp., Centaurea 

sp., Lactuca sp., Stachys sp., 

Carthamus sp. 

Echinops sp., Carthamus sp., Lactuca 

sp., Salvia sp. Achilla sp. 

Arum sp., Echinops sp., Carthamus 

sp., Achillea sp. 

 ايبوته 

 Shrubs 
 ايبوته

 Shrubs 
Grindelia sp. Nepeta sp., Thymus sp., Centaurea 

 ،  Poa pratensis, Hordeum fragile:(Dominante type of  reference area ) منطقه مرجع تيپ غالب

 ، Poa Bulbusa, Avena sp: (Dominante type of  key area) كليدي منطقه غالب تيپ

 Poa Bulbusa : (Dominante type of critical area) بحراني منطقه غالب تيپ

 

دهد كه وضعيت بر مي آيد نشان مي 3آنچه از جدول 

مناطق تحت تاثير چرا  بر درصد رس و شن به طور معني 

گذار بوده است. در حالي كه درصد ( اثرp<01/0داري )

يافته  ( تغييرp<05/0سيلت بيشتر تحت تاثير عمق )

دهد كه در مجموع پوشش گياهي نشان مي 4است. جدول 

سطحي )گندميان، پهن برگان، بوته اي، الشبرگ و خاك 

( تحت تاثير p<01/0لخت( مناطق به طور معني دار )

زمان قرار گرفته است. پوشش گياهي الشبرگ و خاك 

مناطق به طور معني  ×لخت تحت تاثير برهمكنش زمان 

 ير كرده است.( تغيp<01/0دار )

سال تا حدودي سبب بازيابي مرتع و  12قرق به مدت 

احياء پوشش گياهي گشته است. اين مسئله حتي در تنوع 

خورد. منطقه اي بيشتر اين منطقه به چشم ميگونه

بحراني به علت فشار بيشتر چراي دام پوشش كمتري 

دارد. هر چند نزديكي ميانگين مناطق كليدي و بحراني 

اي موجود در بب وجود درصد باالي گياهان بوتهنيز به س

به علت اينكه تراكم  (.2جدول منطقه بحراني مي باشد )

درعمل نقشي در تعليف دام و همچنين  محدود آن

محافظت از منطقه تحت پوشش گياهي خود نداشته، 

بنابراين ارزش كمي دارند. در هر سه منطقه تغييرپذيري 
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برداري هاي نمونهزماندرصد پوشش گياهي زنده در طي 

كه علت آن  از يك روند كاهشي همسان پيروي كرده

نزديك شدن به پايان دوره رشد فيزيولوژيك ساالنه 

باشد. تغييرپذيري و كاهش درصد پوشش گياهان مي

گياهي زنده با اعمال تيمار چراي متوسط و كاهش بيشتر 

آن در منطقه بحراني نسبت به مرجع سبب شده و با 
 

 اول. سال بحراني و كلیدي مرجع، مناطق سطحي پوشش درصد -2ل جدو

Table 2 . Percentage of surface cover of reference, key and critical areas in the first year. 

 وضعیت پوشش سطحي گیاه 
The surface cover plant condition 

 

 منطقه

Area 

 

 زمان 

Time  گندمیان 

Grass 
 پهن برگان

Forbs 
 بوته اي

  Shrubs 
 الشبرگ 

Litter 
 خاك لخت

Bare soil 
  Reference مرجع 4.2 29.2 0 18.4 48.2

 ارديبهشت
Ordibehesht 

 Key كليدي 13.8 27.6 6.4 15.2 37
 Critical بحراني 17.6 24.4 12.4 13.6 32

  Reference مرجع 10.8 36 0 11.6 41.6

 شهريور 
Shahrivar 

  Keyكليدي 23.6 31.6 5.4 9 30.4

 Critical بحراني 31.8 29.8 8.6 5.2 24.6
 دي             Reference مرجع 23 38.2 0 6.8 32

Day  
 Key كليدي 47.8 24.6 5.6 5 17
  Critical بحراني 53.2 23.2 6.6 2 15

 

  تجزیه واریانس درصد ذرات تشکیل دهنده خاك )میانگین مربعات(. -3جدول 

Table 3 . Analysis of variance of percentage of  soil particles (Mean Square). 

 رس

)%( 

Clay(%)  

 سیلت

)%( 

Silt(%) 

 شن

)%( 

Sand(%) 

 آزادي درجه

df 

 منابع تغییرات
S.O.V 

**25.2 ns2.1 **41.7 2  منطقه 

Area 
26.13ns 22.53* 0.13ns 1 عمق 

Depth 

3.4ns 3.033ns 0.53ns 2 عمق ×قه منط 

Area × Depth 

 خطا 24 2.59 3.9 8.9

Error 

 باشد.مي و غير معني دار  05/0،  01/0ي داري در سطح نمع به ترتيب  ns، * و  **

,**  *  and ns are significant at 0.01, 0.05 level and non-significant respectively. 

 

 ت(.تجزیه واریانس پوشش گیاهي )میانگین مربعا -4جدول

Table 4 . Analysis of variance of plant cover (Mean Square). 

 منابع تغییرات

S.O.V 

 درجه آزادي

df 

 گندمیان 

Grass 
 پهن برگان

Forbs 
 بوته اي

  Shrubs 
 الشبرگ 

Litter 
 خاك لخت

Bare soil 
       

Area 

 منطقه 

2 1134.07** 106.7** 324.6** 305.86** 1862.15** 

Time  

 مانز

2 1199.27** 477.08** 19.4* 115.4** 3358.8** 

  زمان ×منطقه 

Area× Time 

4 7.53ns 2.156ns 12.7ns 59.067** 116.6** 

 خطا

 Error 
36 10.25 8.101 2.6 4.9 6.04 
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كاهش پوشش گياهي بر درصد خاك لخت افزوده شود. 

اين امر سبب خطر جدي در پايداري خاك و تعادل 

هاي متمادي منطقه شود. پس از سالعي ميبوم مرتزيست

داري بحراني نسبت به منطقه كليدي به صورت معني

(05/0 (p<اي و داراي پوشش بيشتري از گياهان بوته

اي منطقه كليدي نيز بيشتر از مرجع بود. پوشش بوته

منطقه مرجع نسبت به منطقه كليدي درصد پوشش 

نطقه كليدي نيز بيشتري از گياهان پهن برگ را داشته و م

درصد بيشتري از پهن برگان را نسبت به بحراني داشت 

(. در مورد الشبرگ سطحي هر دو عامل زمان، 2)جدول

منطقه همگي معني دار  ×منطقه و تأثير متقابل زمان 

(01/0>p نتايج گوياي اين مطلب است 4( بود )جدول .)

كه در مجموع الشبرگ گياهي در منطقه مرجع به طور 

بيشتر از دو منطقه ديگر و در ( p<05/0 ) داريمعني

(. 2منطقه كليدي بيشتر از منطقه بحراني بود )جدول 

علت اين امر به بيشتر بودن درصد پوشش گياهي زنده در 

به كامل پوشش گياهي منطقه مرجع و برگشت نزديك

باشد. الشبرگ سطحي در مراتع زنده به سطح خاك مي

و به همراه ريشه گياهان منبع اهميت بسيار بااليي داشته 

 Fageria andرود)شمار ميمهم تامين ماده آلي خاك به

Moreira., 2011) همچنين الشبرگ با تعديل دماي خاك .

و افزايش قابليت نگهداري آب در خاك سبب فعاليت بهتر 

ها چرخه بهتر شود. در مجموع اين عاملريزجانداران مي

رند. در مورد شكل رويشي دامواد مغذي در خاك را در پي

گياهان نتايج نشانگر اين مطلب است كه در مجموع اعمال 

سال تيمارهاي چرايي قرق، متوسط و شديد سبب  12

شده كه در هر دو تيمار تحت چراي متوسط و سنگين 

درصد پوشش گندميان و پهن برگان نسبت به تيمار قرق 

در  اي افزوده شود.شده كمتر و بر درصد گياهان بوته

مقايسه بين دو تيمار نيز منطقه تحت چراي سنگين 

اي را داشت. در اين منطقه درصد بيشتري از گياهان بوته

برگان كمتري است. به نظر شكل رويشي گندميان و پهن

اي با افزايش تراكم رسد كه افزايش درصد گياهان بوتهمي

دام صورت پذيرفته است. در واقع، كمتر شدن توان 

ياهان چرا شده و همچنين كاهش سطح زادآوري گ

شدن ها و كمترفتوسنتزكننده آنها به علت كاهش برگ

توان رقابت در به دست آوردن منابع غذايي در برابر 

ها باشد. ايهاي مهاجم و نداشتن خوشخوراكي بوتهگونه

 نتايج به دست آمده در اين بخش همخوان بر نتايج

et al. (1997)  Derner ( 2001و)et al.   Reeder  مي

در مورد خاك لخت هر دو عامل زمان، منطقه و  باشد.

شده است p) <01/0دار )ها نيز معنيتأثير متقابل آن

(. روند كاهش دو نوع شكل رويشي گندميان و 4)جدول 

پهن برگان در هر سه منطقه مشابه هم است و ترتيب 

باشد. دي مي <شهريور <ها به صورت ارديبهشتميانگين

اي هاي مربوط به پوشش گياهان بوتهر حالي كه دادهد

 داري درصد پوشش ارديبهشت ماه به صورت معني

 گياهي بيشتري از دو زمان ديگر داشته است.

 et al. (2009) Farazmand  نشان دادند كه چراي بيش از

عناصر غذايي غلظت حد با ايجاد تغييرپذيري منفي در 

نظام مرتعي را به هم مخاك و پوشش گياهي پايداري بو

مي زنند. كه با نتايج اين پژوهش همخواني دارد. در دو 

منطقه كليدي و بحراني به علت حضور دام اين روند 

كاهشي سرعت بيشتري به خود گرفته است. در مجموع 

برگان در درون قرق دو شكل رويشي گندميان و پهن

اكم دام  با افزايش تر نسبت به بيرون از آن افزايش يافته و

افزايش بيشتري پيدا كرده است كه اين عامل به همراه 

كاهش كلي درصد پوشش گياهي و افزايش درصد خاك 

لخت در بلند مدت سبب بيابان زايي در منطقه مي شود. 

 قرق اعمال Sheidai Karkaj et al., (2012)به گزارش 

 بر حاكم مناسب اقليم و بارندگي دليل به سال ده از بيش

 در مقايسه را خاك هايويژگي برخي است توانسته ،منطقه

 ميزان كهطوريبه بخشد بهبود متوسط چراي موقعيت با

 را عمق دو هر اسيديته و اول عمق ظاهري مخصوص وزن

 تغييري و داده افزايش را اول عمق رطوبت درصد و كاهش

 موقعيت از چشمپوشي است. با نداشته خاك ذرات درصد بر

 شدن اضافه از ناشي استثنايي، شرايط شتندا دليل به آغل

 حضور ميزان و دام تراكم چه هر آن، در فضوالت زياد حجم

 مخصوص وزن افزايش سبب باشد بيشتر عرصه در دام

 شود. مي اول عمق رطوبت نگهداري كاهش و ظاهري

 هاي دام يهمه تمركز دليل به روستا حريم كهطوريبه

 .است گشته خاك فيتكي تنزل كاهش دچار بيشتر منطقه

نتايج نشان داد كه اختالف بين هر سه منطقه در ميزان 

( بوده و منطقه بحراني >05/0pخاك لخت معني دار )

بيشترين درصد خاك لخت را داشته، پس از آن منطقه 

كليدي و سپس منطقه مرجع  قرار دارند. اختالف بين هر 

دار و ترتيب سه زمان در مورد درصد خاك لخت معني

باشد ارديبهشت مي <شهريور <ها به صورت ديزمان
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 Reeder and Schuman(. اين نتايج با نتايج 2)جدول

همخواني دارد. بررسي    Faryabi et al. (2011)و  (2001)

نتايج بافت خاك نشان از اين مطلب داشت كه اگرچه همه 

هاي به دست آمده داراي بافت همسان لوم رسي نمونه

(Clay Loam) دند، اما تجزيه واريانس درصد شن، رس و بو

ها نشان داد كه در مورد شن عامل منطقه، در سيلت نمونه

دار بود ( معني>01/0pمورد سيلت عامل عمق در سطح )

(. درصد شن در منطقه بحراني از دو منطقه 3)جدول 

با  30-15ديگر بيشتر بود. درصد سيلت خاك در عمق 

داري بيشتر از سيلت در به صورت معني 72/41ميانگين 

(. تأثير 5باشد )جدول مي 99/39با ميانگين  0-15عمق 

 دار چراي دام بر تغيير درصد اجزاي خاك با نتايجمعني

 Sheidai Karkaj et al., (2012) .همخواني دارد 

بحراني  <كليدي <محتواي رطوبتي خاك به ترتيب مرجع

 <ديبهشتار <باشد. محتواي رطوبتي به ترتيب در ديمي

متر سانتي 15-30به نسبت  0-15شهريور بود. عمق 

(. اين نتايج با 4حاوي رطوبت كمتري بوده است )شكل

 .Azarnivand et alو et al. (2002)   Sanadgolنتايج

همخواني دارد. چرا و لگدكوبي دام بر خاك   (2011)

سطحي اثرگذار بوده، باعث فشردگي و افزايش مقاومت 

دهد با افزايش شدت چرا از تراكم نشان مي شود. نتايجمي

هاي متراكم خود نقش مهمي در گندميان كه با ريشه

نمايند، كاسته افزايش قابليت نگهداشت آب خاك ايفا مي

 .شده است

 علت ديگر نيز با افزايش شدت چرا هر چند تغييري در نوع

بافت خاك مناطق تحت بررسي روي نداده، اما درصد رس 

و به  (p<05/0مرجع به صورت معني دار )خاك منطقه 

بيشتر از منطقه بحراني بوده است. محققان  %3ميزان 

ترين عامل تفاوت در محتواي رطوبت خاك را كاهش مهم

محتواي مواد آلي ناشي از حضور دام و افزايش شدت چرا 

هاي كسب داده. (Abril and Bucher, 1999)دانند مي

آباد يستگاه هواشناسي خرمسال ميزان بارش ا 20شده از 

 3/60دهند كه ميانگين بارندگي براي ارديبهشت نشان مي

 8/74به صفر و در دي ماه برابر متر، شهريور نزديكميلي

 0-15آلي در عمق باشد. محتواي مادهمتر ميميلي

( >05/0pدار ) متر سطح خاك به صورت معنيسانتي

 د.باشمتري خاك ميسانتي 30-15بيشتر از 

نتايج تجزيه واريانس برخي خصوصيات خاك به شرح زير 

 ( بيان شد:7و  6)جداول 

 

 

 .متريسانتي 30-15و  0-15مقایسه درصد اجزاي بافت خاك در عمق  -5جدول 

Table 5 . Comparing of percentage of soil particles at depths 0-15 and 15-30(cm). 
 

 متر(عمق نمونه برداري )سانتي

Sampling depth (cm) 
 شدت چرا

Grazing rate 

 درصد ذرات معدني تشکیل دهنده خاك

Percentage of the constituent mineral particles of the soil 
   (cmعمق )

15-30 0-15   
37.1a 33.9a مرجع 

Reference 
 

 رس

Clay 34.6a 35a  كليديKey 
33.3a 31.5a بحراني Critical 
39.8a 42.4a مرجع 

Reference 
 

 

 سيلت
  Silt 

40.9a 41.3a كليدي 
Key  

39.6a 41a بحراني 
 Critical 

23.1b 23.9b مرجع 
 Reference 

 شن
 Sand 

24.5b 23.7b  كليدي Key  
27.1a 27.5a بحراني 

 Critical 
 

 .مقايسه ميانگين در هريك از درصد ذرات معدني تشكيل دهنده خاك صورت گرفته است

Comparing of mean was taken in percentage of each of constituent mineral particles soil. 
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 سه زمان در سال اول بررسي و میانگین درصد رطوبت خاك سه منطقه تحت تیمارهاي چرایي متفاوت -4شکل 

 .متريسانتي 30-15متري )ب( عمق سانتي 0-15)الف( عمق   

Fig. 4- Average soil moisture percentage under different grazing treatments in the three areas and three 

time in the first year of study (a) Depth 0-15 (cm) (b) Depth  15-30 (cm). 

 
  .تجزیه واریانس رطوبت خاك )میانگین مربعات( -6جدول

Table 6. Variance analysis of soil moisture (Mean Square).  

 رطوبت خاك 
Soil moisture 

 آزادي درجه

df 

 منابع تغییرات

S.O.V 
 منطقه 2 *125.4

  Area 
 زمان 2 **2773.4

 Time 
 عمق 1 **84.8

 Depth 
 زمان×  منطقه   4 **33.1

  Area × Time 
1.7ns 2  عمق ×منطقه 

Area× Depth 
 عمق ×زمان 2 **9.5

  Time × Depth 
 منطقه ×عمق ×زمان 4 **1.6

 Time × Depth × Area 
 خطا 68 0.56

   Error 
 

 

 

به نظر مي رسد چون اليه سطحي خاك در مجاورت با 

هواي آزاد قرار داشته و همچنين لگدكوبي دام در مناطق 

چرا شده سبب به هم خوردن سطح خاك و افزايش سطح 

 تماس خاك سطحي با محيط اطراف شده و سطح خاك

حاوي درصد رطوبت كمتري مي باشد. تاثير اين عامل در 

نتايج منطقه كليدي بسيار مشهود است، در حالي كه در 

ارديبهشت ماه عمق دوم منطقه كليدي و مرجع تفاوت 

دار با هم ندارند اما اين تفاوت در عمق اول معني دار معني
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داري تواند به همين علت باشد. تفاوت معنيگشته كه مي

سه منطقه در عمق دوم )بر خالف عمق اول( ديده بين 

نشده است، در صورت نبود عامل بارندگي، بر هم خوردن 

تواند خاك سطحي توسط دام تحت تيمارهاي چرا شده مي

اي در محتواي رطوبتي خاك باشد. اين عامل تعيين كننده

 .Naeth et al و Mapfumo et al. (2002)نتايج با نتايج 

 ي دارد.همخوان (1991)

 <( 33/8به ترتيب در منطقه بحراني ) pHتغييرپذيري 

دهنده باشد كه نشان( مي25/8مرجع ) <( 28/8كليدي )

باشد خاك  pHاثر كاهشي قرق و افزايشي حضور دام بر 

آلي ترين داليل آن افزايش تجزيه مواد(. از مهم5)شكل 

جانداران خاكزي به علت بهبود شرايط رشد توسط ريز

باشد. محصول تجزيه مواد آلي توليد اسيدهاي آلي و مي

معدني است. تداوم توليد اين مواد موجب انحالل و افزايش 

هاي قليايي و به تبع آن احتمال قابليت آبشويي كاتيون

 Dormaar et al., (1998) باشد.خاك مي pHدارد كاهش 

خاك مرتع تحت چرا را نتيجه كمتر شدن  pHافزايش 

افزايش سرعت فرسايش سطحي و در  پوشش گياهي،

دانند. ها به سطح خاك مينتيجه نزديكي بيشتر كربنات

 pHسانتي متر با ميانگين  15-30عامل مستقل عمق 

متر سانتي 0-15داري بزرگتر از عمق ( به طور معني32/8)

عمق  ×( است. با بررسي تأثير متقابل منطقه 26/8)

 0-15مق اول )مشاهده گشت كه تفاوت ها تنها در ع

. اين موضوع نشانگر بود ( p<05/0متر(  معني دار ) سانتي

منطقه قرق به علت  pHهاي يادشده در كاهش اثرگذاري

فعال تر ريشه و بيشتر بودن مواد آلي  ، وحضور بيشتر

باشد. همچنين تفاوت بين دو متر ميسانتي 0-15عمق 

. اين ( بودp<05/0دار )عمق تنها در منطقه مرجع معني

امر نيز به دليل افزايش پوشش گياهي در اثر قرق كردن 

منطقه و درپي آن افزايش تراكم ريشه گياهان در عمق 

  (.5باشد )شكلاول اين منطقه مي

et al. (2013)   Concostrina-Zubiri  بررسي در مراتع با

هاي مركزي مكزيك نشان دادند كه تفاوت در ويژگي

زيستي خاك و تاثير متفاوت آن بر غلظت -شيميايي

 شود.مي pHها موجب تفاوت در ها و آنيونكاتيون

خاك مناطق تحت بررسي  ECدار نبود تفاوت معني

سال اعمال 12نشانگر اين مطلب است كه احتمال دارد 

تفاوت تأثير شايان توجهي بر غلظت تيمارهاي چرايي م

هاي محلول خاك در اين مناطق نداشته است نمك

 تفاوت  dS m276/0=EC -1 (. عمق اول با 6)جدول

 

 خاك )میانگین مربعات(.  هايتجزیه واریانس ویژگي -7جدول 
Table 7. Variance analysis of soil properties (Mean Square).    

 هدایت الکتریکي
Electrical 

conductivity (dS 

m-1) 

 اسیدیته
pH 

پتاسیم قابل 

 جذب
Absorbable 
potassium 

 فسفر قابل جذب
Absorbable 

phosphorus 

 نیتروژن كل

Total 

nitrogen 

ماده آلي 

 خاك
Soil 

organic 

matter 

درجه 

 آزادي
df 

 منابع تغییرات
S.O.V 

ns0.00016 **0.092 **13544.4 **50.7 **0.006 **5.32 2 منطقه 
  Area 

**0.02 **0.064 ns294.4 **2.07 **0.003 **2.8 4 زمان 
 Time 

**0.017 **0.11 **23784.1 ns0.57 **0.038 **12.05 1 عمق 
 Depth 

 زمان×  منطقه 8 0.042** 0.00007* 0.86* 349.5** 0.0012* 0.00023*

 Time  × Area  
ns0.00028 0.0012* **3719.9 ns0.032 **70.000 0.12* 2   عمق ×منطقه 

depth  × Area 
ns0.0011 ns0.006 ns151 *1.19 **0.00024 ns0.038 4 عمق ×زمان 

depth  × Time 
ns0.00018 ns0.0015 ns289.9 ns0.5 **0.00022 *0.059 8 منطقه ×عمق ×زمان 

depth×Area × 
Time 

  خطا 116 0.02 0.00003 0.277 424.9 0.008 0.00077
Error 
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هاي شیمیایي خاك سه منطقه تحت تیمارهاي چرایي متفاوت پنج زمان در سال روند تغییرپذیري برخي ویژگي -5شکل 

 شهریور سال دوم(eاردیبهشت سال دوم  -dدي سال اول  -cشهریور سال اول  -bاردیبهشت سال اول  -aاول و دوم )

 .متريسانتي 0-30در عمق  pHمتري همراه با تغییرپذیري سانتي 15-30متري)ب( عمق سانتي 0-15 )الف( عمق  .بررسي

Fig. 5- Changes in some soil chemical properties under different grazing treatments in three areas and at 

five times over two years of study (a) Depth 0-15 (cm) (b) Depth  15-30 (cm). 
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 دارد. اندازه dS m 255/0=EC-1م با داري با عمق دومعني

دهنده برداري نشانگيري فصلي و تفاوت بين فصول نمونه

بيش از هر عامل  ECاين مطلب است  كه تغييرپذيري 

اندازه ECديگر تحت كنترل بارندگي و دما بوده است. 

سال اول و دوم بيشتر از زمان  ماه گيري شده در شهريور

( 6طور كه از شكل )همان  (.6باشند )شكلهاي ديگر مي

 15 -0آيد هدايت الكتريكي در سال اول و عمق بر مي

 <كليدي <متري در سه منطقه به صورت بحرانيسانتي

مرجع بود كه با نتايج كاهش درصد رطوبت در اين ماه ها 

  Nemoto and Panchaban (1991)همخواني دارد. 

 يگياه پوشش شرايط چراي شديد در كه كردند گزارش

 لگدكوبي شدتبه يكساله علفي هايپوشش و يافته كاهش

 خشك فصل در خاك سطح نمك تجمع افزايش سبب و دام

حضور غير  .است شده باراني فصل در خاك آبشويي و

يكنواخت و ناهمگون دام و تمركز بيشتر فضوالت در 

مناطقي همانند سايه درختان و محل عبور و مرور منطقه 

ه كه در عين بيشتر بودن تحت بررسي ما سبب شد

 در منطقه بحراني تفاوت اين منطقه با مناطق ECميانگين 

 دار نشود. كليدي و مرجع معني

 داردهنده تفاوت معنينتايج مواد آلي نشان

 (05/0> (pعمق مي باشد×منطقه، زمان، عمق، منطقه 

دار عمق و نوع خاك بر ميزان مواد (. تأثير معني7)جدول 

در مديريت هاي مختلف  et al. (2014) Orgillآلي توسط 

خيزي خاك از نقش مواد مادري، منطقه، عمق و حاصل

هاي مهم و اثرگذار در برخي مراتع استراليا گزارش عامل

آلي در سه منطقه به صورت مرجع شده است. ترتيب مواد

( %512/1بحراني ) <( %911/1كليدي ) <( 159/2%)

داشتن تراكم بيشتر پوشش باشد. منطقه مرجع به علت مي

برگان گياهي، درصد بيشتر پوشش گندميان نسبت به پهن

ها داراي حجم و توزيع بيشتر ريشه و همچنين ايو بوته

بيشتر بودن الشبرگ ورودي خاك كه پس از ريشه 

آلي خاك در مراتع كننده مادهترين منبع تأمينمهم

در دي ماه آيد، داراي مواد آلي بيشتري است. شمار ميبه

آلي وجود داشت. كاهش دما سال اول بيشترين ميزان ماده

شمار در فصول سرد عامل محدودكننده فعاليت زيستي به

رود و در نتيجه ميزان تجزيه ماده آلي كاهش مي يابد. مي

آلي با ميانگين متر ميزان مادهسانتي 0-15در عمق 

 15-30با عمق  >p) 05/0(داري اختالف معني 144/2%

(. اين 5داشته است )شكل  %577/1متر با ميانگين سانتي

تفاوت ممكن است ناشي از تراكم بيشتر ريشه، فعاليت 

زيستي و وجود الشبرگ در خاك سطحي با توجه به نتايج 

باشد. تغييرپذيري فصلي در عمق درصد پوشش گياهي 

گيرد. دو متر صورت ميسانتي 15-30بيشتر از   15-0

تغييرپذيري ماده آلي در خاك دما و رطوبت عامل مهم در 

مي باشد. با افزايش دام و كاهش رطوبت ميزان ماده آلي 

در خاك كاهش مي يابد. بنانراين با افزايش ماده آلي 

حاصل از بقاياي گياهي و فضوالت دامي با توجه با افزايش 

آلي  هاي مادهدما و كاهش رطوبت در اين مناطق نوسان

ند. كه با نتايج به دست آمده از دما و بارش كبيشتر بروز مي

بسيار منطقي و مستدل مي باشد همچنين، اين نتايج با 

 همخواني دارد. McSherry and Ritchie (2013)نتايج 

نشان دهنده  گيري فسفر قابل جذب خاكنتايج اندازه

زمان، منطقه و نبود تفاوت  p) <05/0دار ) تفاوت معني

(. فسفر قابل جذب 7)جدول  باشديدار براي عمق ممعني

كليدي  <( mg kg 37/9-1در سه منطقه به صورت مرجع )

(1-mg kg 56/8 )> ( 1بحراني-mg kg 73/7مي ) باشد

(. دام متعاقب چرا و بلع علوفه گياهي اين مواد را 6)شكل 

با نهشت فضوالت خود به صورت اشكال بسيار قابل تجزيه 

بر خالف نقش گفته شده در  گرداند كهتر به محيط بر مي

كاهش سرعت معدني شدن فسفر نقش مثبتي در افزايش 

آيد بروز اين سازوكار در افزايش فسفر آن دارد. به نظر مي

قابل جذب منطقه كليدي نسبت به منطقه بحراني نمود 

پيدا كرده است. رطوبت و دما نيز دو عامل موثر بر ميزان 

يند معدني شدن فعاليت زيستي خاك و در نتيجه فرآ

دار ميزان فسفر قابل رو كاهش معني باشند. از اينمي

توان به محدوديت جذب در خاك تحت منطقه چرا را مي

ميزان رطوبت خاك اين مناطق نسبت داد. خاك منطقه 

مرجع به علت داشتن محتواي بيشتر ماده آلي و همچنين 

پوشش بيشتر الشبرگ كه از تبخير بيش از اندازه آب 

كند. توانايي بهتري در نگهداشت رطوبت و گيري ميجلو

هاي بيش از اندازه دما دارند. همچنين جلوگيري از نوسان

ميزان كمتر فسفر قابل جذب در هر سه منطقه در 

هاي برداشته شده در دي و شهريور ماه به ويژه در نمونه

تواند ناشي از محدوديت هاي ايجاد شده بر دي ماه مي

يستي خاك توسط دما و رطوبت باشد. هاي ز فعاليت

هاي دار فسفر قابل جذب در نمونهكاهش چشمگير و معني

 برداشت شده در دي ماه كه با افزايش معني دار محتواي

باشد دليل خوبي برآلي در همين فصل نيز همراه ميماده
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اين موضوع است كه با كاهش فعاليت موجودهاي 

آلي در خاك تجمع پيدا كرده كه اين امر كننده موادتجزيه

با كاهش محصوالت تجزيه اين مواد همانند فسفر قابل 

 اه است. نتايج اين پژوهش با نتايج تحقيقاتجذب همر

 et al. (1996) Lavado  همخواني دارد. آنان علت كاهش

پذيري سريع فسفر در منطقه چرا را ناشي از عدم برگشت

و جبران فسفر برداشت شده توسط گياهان و دام در  اين 

دانند. نتايج به دست آمده از اندازه گيري مناطق مي

( p<05/0دهنده تفاوت معني دار )شاننيتروژن كل خاك ن

 (. 7باشد )جدول و عمق مي منطقهزمان، 

نيتروژن كل خاك در سه منطقه به ترتيب به صورت  

( %127/0بحراني ) <( %142/0كليد ) <( %149/0مرجع )

متر نيتروژن كل خاك با سانتي 0-15مي باشد. در عمق 

 15-30اختالف معني داري با عمق  %155/0ميانگين 

 

 

 

 

Reference 

Key 

Critical 

سانتي متري خاك  در برهمکنش منطقه و  0-30فسفر و پتاسیم در عمق مقایسه غلظت عناصر غذایي نیتروژن   -6شکل  

 .هاي داراي حروف همسان تفاوت معني داري با یکدیگر ندارند()ستونزمان 

Fig. 6- Comparison of nutrient concentration of Nitrogen, Phosphorus and potassium in 0-30 cm soil for 

interaction of area and time of sampling over two years. (Columns with the same letter do not have any 

significant difference). 
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ميزان نيتروژن  داشته است. %123/0متر با ميانگين سانتي

شهريور بوده و روند  <ارديبهشت <كل به ترتيب دي

هاي نيتروژن تا حد (. نوسان5كاهشي داشته است )شكل

آبشويي در خاك بستگي و هاي ماده آلي زيادي به نوسان

دارد. دام نيز شكل غيرقابل دسترس نيتروژن را تعليف 

هايي همانند نيترات كه بسيار را در شكل كرده و آن

گرداند. مستعد آبشويي و هدررفت هستند به خاك باز مي

 همخواني Su et al   (2004).نتايج به دست آمده با نتايج 

دارد. با توجه به متفاوت بودن مناطق بررسي شده، 

Farazmand et al. (2009)  نتايجي بر خالف نتايج اين

آنان وجود مدفوع و ادرار دام را  .پژوهش مشاهده كردند

عامل مهمي جهت افزايش نيتروژن در خاك منطقه 

 دانند.بحراني مي

دهنده تفاوت نشان نتايج پتاسيم قابل جذب خاك 

دار هاي منطقه و عمق و نبود تفاوت معنيدار عاملمعني

(05/0>p )(. دو منطقه مرجع 6زمان مي باشد )جدول

(1-mg kg 02/270و كليد ) (1-mg kg 6/272 به صورت )

داري پتاسيم قابل جذب بيشتري از منطقه بحراني معني

(1-mg kg 7/258 دارند. عمق اول  حاوي پتاسيم قابل )

 ( بيشتري نسبت به عمق دومmg kg 8/285-1جذب )

 (1-mg kg 6/260است. نبود تفاوت معني ) دار در ميزان

در  15-30 در مقايسه با 0-15پتاسيم قابل دسترس عمق 

تواند شاهدي بر اين ادعا كه خاك سطح منطقه بحراني مي

االرض اين منطقه تحت تاثير فرسايش قرار گرفته باشد 

اين در حالي است كه در هر دو منطقه مرجع و كليدي 

-30بيشتر از   0-15ميزان پتاسيم قابل دسترس در عمق 

تر تواند ناشي از بيش(. اين مسئله مي5باشد )شكل مي 15

رسد به علل بودن درصد رس در اين عمق باشد. به نظر مي

متفاوتي مانند آبشويي، ادرار غني از پتاسيم و همچنين 

حضور نايكنواخت دام در مراتع تحت چرا ميزان پتاسيم 

قابل دسترس اين مناطق افزايشي نداشته است هر چند 

بيشتر بودن ميانگين غلظت پتاسيم به ويژه در فصل بهار و 

 تواند افزايش حضور دام در منطقه مي با

 تحت تاثير اين عامل افزايشي حضور دام باشد. 

 Kohandel et al. (2007)  بر  دام چراي بررسي در

 كه گرفت نتيجه ساوجبالغ خاك مراتع فيزيكي هايويژگي

 .است شده پتاسيم خاك ميزان افزايش شديد باعث چراي

زارش كردند كه گ  Wells and Dougherty (1997)اما 

افزايش پتاسيم در مناطق تحت چرا ناشي از پتاسيم 

موجود در ادرار حيوانات مي باشد، اما پس از دفع توسط 

 شود. گياه جذب مي

 طور كه از نتايج برهمكنش زمان و منطقه در ارتباطهمان

شود دي ماه ( مشاهده مي6با غلظت عناصر غذايي )شكل 

ژن ، ارديبهشت سال اول و سال اول بيشترين غلظت نيترو

شهريور سال دوم بيشترين غلظت فسفر در منطقه مرجع 

سانتي متر دارند. ارديبهشت ماه سال  30-0را در عمق 

اول و دوم در منطقه كليدي بيشترين غلظت پتاسيم قابل 

 استفاده را داشتند.

 نتیجه گیري

چراي دام درصد پوشش گياهي و شكل رويشي گياهان 

دهد. بيشترين درصد حت تاثير قرار مييك مرتع را ت

پوشش گياهي در منطقه مرجع و كمترين آن در بحراني 

اي مشاهده شد. در منطقه مرجع شكل رويشي بوته

هاي دام بر پوشش ترين اثرگذاريمشاهده نشد. مهم

گياهي سير كاهشي تراكم پوشش گياهي، كاهش درصد 

اهان پوشش گندميان و همچنين افزايش درصد پوشش گي

اي همراه با افزايش فشار چراي دام است. كاهش بوته

آلي و رطوبت  خاك همراه با كاهش غلظت محتواي مواد

هاي مراتع مورد بررسي در عناصر قابل دسترس در خاك

و در نتيجه موجب كاهش مشاهده اثر چراي دام 

خيزي خاك گشت. به طور خالصه مجموع حاصل

ديگري كه به طور مستقيم و  هايبرده و عاملهاي نامعامل

غير مستقيم با آنها در ارتباط هستند سبب كاهش ماده 

آلي، نيتروژن كل، درصد رطوبت خاك در هر دو منطقه 

تحت چرا شده و همسو با افزايش فشار چراي دام، غلظت 

فسفر و پتاسيم قابل جذب در منطقه با چراي شديد 

ي ايجاد هاييرپذيريخاك افزايش يافت. تغ pHكاهش و 

شت مواد دفعي، افزودن الشبرگ به خاك شده به علت ن

سطحي و همچنين تراكم بيشتر ريشه گياهان در عمق 

سانتي متري خاك مشهودتر به نظر رسيد. در اين  15-0

بررسي منطقه تحت چراي شديد، به علت كاهش بيش از 

ده درصد پوشش گياهي و درنتيجه آن ماده آلي در معرض 

فرسايش تسريع يافته، هجوم گياهان  خطرهايي همچون

ها ناخواسته و مهاجم قرار داشته و نتايج ناشي از اين عامل

تواند هشداري جدي در زمينه خطر بر هم خوردن مي

نظام منطقه، در صورت ادامه روند مديريتي پايداري بوم

 كنوني باشد.
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Introduction: There is a very close relationship among the various active elements within rangelands, which 

affect their sustainability and productivity. The chemical characteristics of the soil are among the most important 

factors in fertility and, consequently, in the density and type of plant cover of rangelands. Livestock grazing 

impacts on some qualitative soil properties, such as its physical and chemical and biological characteristics and 

including more reactive parameters such as biological activity, organic matter, bulk density, concentration of 

nutrients, etc. These have been reported for different time periods in rangeland ecosystems. The objective of this 

research was to investigate changes in chemical characteristics (EC, pH, available form of phosphorus and 

potassium, calcium carbonate, moisture content, etc.) and plant cover in three areas under treatments of heavy 

grazing (critical area), normal grazing (key area) and excluded from grazing (reference area). 

Materials and methods: This study was conducted in Makhmalkoh region located in north of Khormabad City 

and using soil samples from 0-15 and 15-30 cm depth from the three selected areas (reference, key and critical) 

with different grazing intensities. Soil samples were collected five times over 2 years and at four-month intervals 

from five one-hectare paddocks in each area. Soil EC, pH in saturated extract and OM, total nitrogen and 

available P and K were all determined using standard methods and the changes over time were compared. Plant 

cover density in each area was investigated using the plate method, and at three times, by determining the 

percentage of plant crown covers for each growth form and the percentage of bare soil and litter in each plate. 

The experiment was conducted based on a factorial completely randomized design.  

Results and discussion: The results showed that the effects of area (grazing intensity) and time of sampling 

(seasonal variation) were significant for total N, OM, and available P and K P<0.01). The greatest effects of 

livestock grazing on the reduction of pH (8.35 to 8.25), organic matter (from 3 to 2.4 ℅) and total N (from 

℅0.18 to℅0.15) were observed in August/September of the first year. In the plant cover study, the main plant 

species within the reference area was Poa pratensis, Hordenum fragile, within key area Poa bulbusa, Avena sp. 

and, for the critical area, Poa bulbusa. In the reference area, bushes were not observed. The cover of the critical, 

key and reference areas was 40, 44 and 53 percent, respectively, which showed a 24.5 percent decrease in the 

critical area compared to the reference area. 

Conclusion: Differences in grazing intensity affect the percentage of plant cover and plant species in a 

rangeland. The highest plant cover was observed in the key area and the least in the critical area. Inside the key 

area, shrubs were not observed. Also, a decrease in the plant cover percentage of grasses and an increase in 

shrubs were observed with an increase in grazing pressure. Decrease in soil OM and moisture content along with 

concentration of available P and K in soils of the studied area were observed due to grazing, which reduced soil 

fertility. Changes were more obvious for the 0-15 cm soil depth due to addition of animal manure, plant residue 

on the surface soil and more roots. A reduction of more than 10 percent in plant cover and an organic matter 

reduction due to intensive grazing can cause severe erosion and growth of unfavorable plants, which requires 

suitable management practices of livestock grazing and plant cover. 

Keywords: : Soil chemical properties, Critical area, Key area, Reference area, Rangeland, Livestock grazing.  
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