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بررسی اثر شدتهای مختلف چرای دام بر ویژگیهای شیمیایی خاک
 بختیار فتاحی*؛ استادیار دانشکدة منابع طبیعی و محیط زیست ،دانشگاه مالیر ،ایران.
 محمد جعفری؛ استاد گروه احیاء مناطق خشک و کوهستانی ،دانشکدة منابع طبیعی ،دانشگاه تهران ،ایران.
 سهیال آقابیگی امین؛ استادیار ،گروه منابع طبیعی ،دانشکدة کشاورزی ،دانشگاه رازی کرمانشاه ،ایران.
 مهدیه صالحی؛ دانش آموختة کارشناسی ارشد مرتعداری ،دانشکدة منابع طبیعی ،دانشگاه تهران ،ایران.
 ایوب کریمی؛ دانش آموختة کارشناسی ارشد مرتعداری ،دانشکدة منابع طبیعی ،دانشگاه مالیر ،ایران.
 آزاد کرمی؛ دانش آموختة کارشناسی ارشد مرتعداری ،دانشکدة منابع طبیعی ،دانشگاه تهران ،ایران.
چکیده
این مطالعه با هدف بررسی تأثیر شدتهای مختلف چرای دام بر ویژگیهای شیمیایی خاک در مراتع کوهستانی حوضة زوجی گنبد
همدان انجام شد .در منطقة مورد مطالعه سه سایت با شدت چرایی سبک ،متوسط و سنگین تعیین و سپس نمونههای خاک از سه
عمق  10-20 ،0-10و  20-30سانتیمتر جمعآوری گردید .جهت مقایسة دادهها در سه منطقة چرایی از روش آنالیز واریانس یکطرفه
) (ANOVAاستفاده شد .نتایج نشان داد با افزایش شدت چرا مقادیر  Total Nitrogen, Organic Carbonو  Organic Materبه طور
معنیداری کاهش پیدا کرد و در الیة سطحی بیشتر از سایر الیهها بود .مقدار کلسیم و منیزیم در سه منطقه تفاوت زیادی با هم نداشت؛
به عبارت دیگر ،کمتر تحت تأثیر مدیریتهای متفاوت چرا قرار گرفت .کاهش  OCبیانگر کاهش ذخایر کربن خاک بود که به همراه
کاهش  TNمنجر به کاهش کیفیت و حاصلخیزی خاک شد .چرای دام با شدت زیاد از ویژگیهای ذاتی سیستم چرای آزاد طوالنی مدت
است که خطری جدی برای کیفیت خاک و سالمت محیط زیست محسوب میشود.

کلید

واژگان :مراتع ،چرا ،خاک ،کربن ،نیتروژن.

* نویسنده مسئول :شماره تماس+989188743340 :

Email: Fattahi_b@yahoo.com
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 .1مقدمه
مراتع به عنوان اکوسیییسییتمهای طبیعی از مهمترین
منابع نیتروژن وکربن مح سوب می شوند .چرای دام که از
مهمترین و متداولترین نوع کاربری اراضییی مرتعی اسییت
تأثیر ز یادی بر چر خة این ع ناصیییر دارد .یکی از اثرات
غیرمستقیم چرای نامتعادل دام بر خاک مراتع ،برداشت و
خروج (اغلب بدون بازگ شت) پو شش گیاهی و ال شبرگ از
آن ها اسیییت که مت عاق باً تأثیر قا بل توجهی بر چرخش
عناصییرغیایی ،بازگشییت و قابلیت جیب آنها دارد .کربن
آلی خاک و نیتروژن از شیییاخ های مهم حاصیییلخیزی
[ ]12و از مهمترین عناصییر ضییروری برای رشیید گیاه و
فرآیند فتوسییینتز به شیییمار میروند .مقدار و چرخة این
عناصر تحت تأثیر شدتهای مختلف چرا تغییرات متفاوتی
خواهند داشت .در این ارتباط پژوهشهای مختلفی صورت
گرفته ا ست که به منظور برر سی پیوند پژوهش حا ضر با
پژوهش های قبلی به موارد ذیل اشاره میگردد:
محققان در بررسیییهای خود نتیجه گرفتند که میزان
کربن آلی و نیتروژن خاک با افزایش شیییدت چرا کاهش
یافته و بیشییترین مقادیر این عناصییر متعلق به تیمار قرق
بوده اسیییت [ .]14در تحقیقات دیگر گزارش شییید که با
افزایش شدت چرای دام مقادیر کربن ،نیتروژن و مادة آلی
خاک به طور معنیداری کاهش یاف ته ا ما اختالف معنی
داری در نسبت کربن به نیتروژن خاک مشاهده نشد [.]9
با مطالعة اثرات چرا بر خصییوصیییات فیزیکی و شیییمیایی
خاک در ا ستپهای نیمه خ شک مونگولیا م شاهده کردند
که چرای دام وزن مخ صوص ظاهری را به طور معنیداری
افزایش و غل ظت کربن آلی ،نیتروژن کل و گوگرد کل را
کاهش داد [ .]19مطالعات محققان نشان داد که با افزایش
شیییدت چرا از میزان کربن ،نیتروژن ،مادة آلی ،فسیییفر و
هدایت الکتریکی خاک کاسییته شییده ولی مقدار اسیییدیتة
خاک افزایش یافته اسییت [ .]5ژائو و همکاران در بررسییی
زمین آ ماری تغییر پییری خصیییوصییی یات خاک ت حت
شییدتهای چرایی ،کاهش کربن آلی خاک و از بین رفتن

همگنی خصییوصیییات خاک را در چرای سیینگین در مراتع
استپی مغولستان گزارش کردند [ .]21با بررسی تأثیر چرا
بر خصوصیات شیمیایی خاک در مراتع کجور نوشهر نشان
داده شد که با افزایش شدت چرا از میزان کربن ،نیتروژن
و مادة آلی خاک کا سته شده ولی مقدار پتا سیم ،ف سفر،
اسیییدیته و نسییبت کربن به نیتروژن افزایش یافته اسییت
[ .]8این در حالی ا ست که کهندل و همکاران در برر سی
تأثیر شیییدتهای چرای دام بر K, N, Pو خصیییوصییییات
فیزیکی خاک و پوشییش گیاهی مراتع سییاوجبالی نتیجه
گرفت ند که چرای شییید ید با عف افزایش میزان نیتروژن
خاک شده است [.]10
محققان در بررسیییی اثر چرای طوالنی مدت بر پویایی
کربن الشییبرگ در اکوسیییسییتم مرتعی سییبزکوه اسییتان
چهارمحال و بختیاری نشان دادند که بین کربن آلی خاک
در منطقة چراشییده و قرق اختالفی وجود ندارد [ ]15این
در حالی اسییت که دیگر محققان با مطالعة خصییوصیییات
خاک و پوشییش گیاهی بعد از قرق و چرای دام در اسییتپ
بیابانی آلک سا مغول ستان به این نتیجه ر سیدند که چرای
دام در مقایسیییه با قرق باعف کاهش معنیدار کربن آلی
خاک و نیتروژن شده ا ست [ .]17آقا سی و همکاران نیز
نشییان دادند که قرق در مراتع کیاسییر مازندران منجر به
افزایش پوشیییش تاجی و تراکم گیاهان گردیده اسیییت.
همچنین در اثر قرق ،کربن آلی و  ECافزایش و م قادیر
جرم مخصییوص ظاهری ،آهک و  pHکاهش یافته اسییت.
برخی مطالعات انجام شیییده بر عدم تأثیر معنیدار چرای
دام بر خصوصیات شیمیایی خاک اشاره دارند [.]11
درمجموع میتوان گفت چرا به خصوص چرای سنگین
(که از ویژگیهای ذاتی چرای آزاد طوالنی مدت مح سوب
میشییود) خطرات جدی را برای کیفیت خاک و سییالمت
اکوسیییسییتمهای مرتعی به دنبال دارد .لیا شییناخت این
تغییرات برای مدیریت یک اکو سی ستم مرتعی به ویژه در
برنامههای اصییالحی و نیازمندیهای اکولوژیکی گونههای
قابل ک شت در منطقه امری ضروری ا ست .به همین دلیل
در حوزة زوجی گنبد اسیییتان همدان این م طالعه ان جام
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" 34° 42' 22عرض جغرافیایی انجام گردید .خ صو صیات
اقلیمی منطقه در جدول ( )1ارائه شده است.
حوزة زوجی گنبد شامل دو زیر حوزه ا ست که دارای
ویژگیهییای محیطی ،توپوگرافی ،اقلیمی و تیییپبنییدی
گیاهی م شابهی ه ستند و حتی م ساحت تقریباً یک سانی
دارند .تفاوت اصلی این دو زیر حوزه در مدیریت آنها است

گرفت.

 .2روششناسی
 .1.2معرفی منطقة مورد مطالعه
این م طال عه در حوزة زوجی گن بد در  30کیلومتری
جنوب شیییرقی ه مدان و در م حدودة " 48° 40' 52تا
" 48° 42' 33طول ج غرا فیییا یی و " 34° 41' 3تییا

که یکی از آن ها در حا لت قرق اسیییت و در آن چرای
تأخیری یا با شدت سبک انجام می شود و به نام زیرحوزة
نمونه شناخته میشود.

جدول  .1خصوصیات اقلیمی منطقه
میانگین بارش ساالنه ()mm
12/1

حداقل مطلق دما ()c
-18/1

میانگین رطوبت نسبی ()%
44/3

زیرحوزة دیگر که کامالً رها شییده اسییت و تحت چرای
سیینگین و آزاد قرار دارد و هیگ گونه مدیریت خاصییی در
آن اعمال نمیشییود و به نام حوزة شییاهد شییناخته شییده
اسییت .سییه سییایت مرتعی با شییدت چرایی سییبک (حوزة
نمونه) با مسییاحت  150هکتار ،چرای متوسییط (مجاور دو
زیرحوزة شاهد و نمونه است و از همه جهات تقریباً مشابه
آنها ا ست؛ تنها با این تفاوت که شدت چرا در آن متو سط
است) با مساحت  171هکتار ،چرای سنگین (حوزة شاهد)
با مسییاحت  150هکتار که از نظر اکولوژیک (اقلیم ،خاک
و توپوگرافی) همگن بود ند ،تعیین گرد ید .سیییپس ت یپ
پوشیییش گیییا هی ( Astragalus parrowianus-Stipa

حداکثر مطلق دما ()c
36/22

اقلیم (آمبرژه)
نیمهخشک سرد

 )parviflora-Bromus tomentellusتعیین شیید .درصیید
پوشش گیاهی و الشبرگ ،خاک لخت و سنگ و سنگریزه
هر یک از مناطق در جدول ( )2ارائه شیییده اسیییت .تولید
علوفة مناطق نیز در جدول ( )3ن شان داده شده ا ست .با
توجه به اطالعات موجود در جدول ( )2و ( )3وضیییعیت و
گرایش مرتع با روش چهار فاکتوره محاسییبه گردید که به
شرح زیر است :الف) چرای سبک :وضعیت خوب و گرایش
پی شرونده ب) چرای متو سط :و ضعیت متو سط و گرایش
ثابت ج) چرای سییینگین :وضیییعیت متوسیییط و گرایش
پسرونده.

جدول  .2میانگین پوششهای مختلف
سنگین

متوسط

سبک

میانگین فاکتورهای مختلف

19/428
22/785
4/86
52/927
100

14/214
20/335
6/198
59/253
100

5/22
17/451
9/096
68/352
100

خاک لخت (درصد)
سنگ و سنگریزه
الشبرگ
پوشش گیاهی
مجموع

جدول  .3میانگین تولید علوفة خشک و علوفة قابل دسترس
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سنگین

متوسط

سبک

میانگین فاکتورهای مختلف

340/231
177/853

470/256
245/054

609/606
337/730

میانگین تولید علوفة خشک در هر هکتار (کیلوگرم)
میانگین علوفة قابل دسترس در هر هکتار (کیلوگرم)

 .2.2روش نمونهبرداری
به منظور مطالعة خصییوصیییات شیییمیایی خاک در هر
سیییایت تعداد 18پروفیل تا عمق حداکثر  30سیییانتیمتر
حفر گردید (محدودة فعالیت بخش عمدة ری شه) و از سه
الیه  10-20 ،0-10و  20-30نمونة خاک برداشت گردید
و برای اندازهگیری فاکتورهای مختلف به آزمایشگاه منتقل
شدند.

 .3.2تجزیهوتحلیل آماری
مقایسة خصوصیات کمی اندازهگیری شده در سایتها
به روش آ نالیز وار یانس یکطر فه ) (ANOVAدر محیط
نرمافزار  SPSSصورت گرفت و شناسایی عواملی که با هم
اختالف معنیدار دارند با اسیییتفاده از آزمون دانکن انجام
شد.

 .3نتایج
 .1.3مقایسة تغییرات عناصر در اعماق مختلف
میانگین مقادیر اندازهگیری شده برای عنا صر مختلف
در سییه تیمار چرایی مورد بررسییی در جداول ( 5 ،4و )6
ارائه شده ا ست .در چرای سبک از عمق اول ( )0-10به
عمق دوم ( )10-20مواد آلی و نیتروژن کاهش یافته و در
عمق سوم ( )20-30مجدداً افزایش یافته ا ست و در بین
اعماق مختلف اختالف معنیدار وجود دارد ( .)P<0.05در
هر سه منطقه از عمق اول به عمق دوم ا سیدیته کاهش و
مقدار منیزیم افزایش یافته اسیییت که با توجه به جداول
مشییخ می شییود که در این مقادیر در چرای سییبک بر
خالف چرای سیینگین و متوسییط اختالف معنیدار وجود
ندارد .در هر سیییه منطقه میزان پتاسییییم با افزایش عمق
خاک کاهش و مقدار کل سیم از عمق اول به سوم افزایش

یافت.

 .2.3تفکیک سههههد مدیری

و محیر برتغییرات

رفتار شیمیایی خاک
با محاسییبة اختالف ماکزیمم و مینیمم مقادیر مختلف
در م ناطق مختلف چرایی میتوان به سییییادگی سیییهم
مدیریت و محیط را از هم تفکیک کرد (جدول  .)7با توجه
به این نکته که در منطقة چرای سبک تعداد دام کم است
(یا ا صالً وجود ندارد) و تغییرات مقادیر بی شتر تحت تأثیر
محیط اسییت .در چرای متوسییط و سیینگین با ورود دام به
منطقه سهم مدیریت در تغییرات عنا صر به سهم محیط
ا ضافه می شود .حال برای تفکیک سهم مدیریت از محیط
میتوان مقادیر چرای متوسط یا سنگین را از چرای سبک
(سییهم محیط در تغییرات مقادیر شیییمیایی خاک) کسییر
کرد.

 .3.3توصیف شرایر فعالی

میکروارگانیسدها با

مقایسة نسب ها
در شییرایطی که اندازهگیریها و آزمایشییات بیولوژیک
خاک ممکن نبا شد این ن سبتها تنها راه منطقی و علمی
بییرای صییییحییبییت در مییورد شییییرایییط فییعییالیییییت
میکروارگانی سمها ست .هرچه این ن سبتها بزرگتر با شند
یعنی شرایط محیطی برای تجزیة شکل آلی این عنا صر و
ت بد یل آن به فرم م عدنی ( که فرم قا بل اسیییت فاده برای
گیاهان است) نامناسب بوده است (جداول  9 ، 8و .)10
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جدول  .4میانگین ویژگیهای خاک در منطقة چرای سبک (حوزۀ نمونه)

بافت

شن ()%

سیلت ()%

رس ()%

منیزیم ()meq/L

کلسیم ()meq/L

نیتروژن ()%

ماده آلی

کربن آلی ()%

()ppm

پتاسیم قابل جیب

()ppm

فسفر قابل جیب

کربنات کلسیم ()%

اسیدیته

عصاره اشباع

()mmoh/cm

هدایت الکتریکی

اعماق پروفیل

22/7a
24/35a
28/64b

شدت چرا

متوسط
متوسط
متوسط

58/6a
63/7ab
66/11b

28/2a
30/6ab
32/6b

30/4a
33/1b
33/5b

0/848a
0/867a
0/795b

1/68a
1/92b
2/14c

0/227a
0/186b
0/198b

2/545a
2/081b
2/219c

1/48a
1/21b
1/29b

260/85a
235/72b
215/09c

3/11a
3/82b
4/31c

7/33a
7/30a
7/28a

0/503a
0/521b
0/510a

0-10
10-20
20-30

سبک

جدول  .5میانگین ویژگیهای خاک در منطقة چرای متوسط (حوزۀ مجاور)

بافت

شن ()%

سیلت()%

رس ()%

منیزیم()meq/L

کلسیم ()meq/L

نیتروژن ()%

ماده آلی

کربن آلی ()%

()ppm

پتاسیم قابل جیب

()ppm

فسفر قابل جیب

کربنات کلسیم ()%

اسیدیته

()mmoh/cm

عصاره اشباع

هدایت الکتریکی

/516ab
0

اعماق پروفیل

0
/138c
0

1
1/478c

1/33a
1/07b
0/88c

253/25a
239/47b
221/53c

21/69a
23/08ab
25/46b

3/35a
3/57b
3/92c

7/22a
7/15b
7/20ab

0-10
10-20
20-30

شدت چرا

متوسط
متوسط
متوسط

54/4a
63b
66/8b

25/8a
32/6b
34/2b

28/6a
30/4ab
32/6b

0/842a
0/873b
0/805c

1/65a
1/97b
2/20c

/205a
0
/168b

2/201a
/798b

0/512a
0/533b

متوسط

جدول  .6میانگین ویژگیهای خاک در منطقة چرای سنگین (حوزۀ شاهد)

بافت

شن ()%

سیلت()%

رس ()%

منیزیم ()meq/L

کلسیم ()meq/L

نیتروژن ()%

ماده آلی

کربن آلی ()%

()ppm

پتاسیم قابل جیب

()ppm

فسفر قابل جیب

کربنات کلسیم ()%

اسیدیته

()mmoh/cm

عصاره اشباع

 Max-Minسنگین
0/68
2/65
25/46
0/46
0/74
0/085
0/54
0/065

Max-Minمتوسط
0/52
3/77
31/72
0/45
0/723
0/067
0/55
0/068

 Max-Minسبک
1/2
5/94
45/76
0/27
0/0464
0/041
0/46
0/072

متغیرها
کلسیم کربنات
فسفر قابل جیب
پتاسیم قابل جیب
کربن آلی
ماده آلی
نیتروژن
کلسیم
منیزیم

هدایت الکتریکی

جدول  .7اختالف ماکزیمم و مینیمم مقادیر مختلف در مناطق مختلف چرایی

اعماق پروفیل

متوسط

58/9b

36/5b

0/819b

2/08b

0/087c

0/756c

218/23c

23/69a

4/16c

7/18a

0/521a

20-30

شدت چرا

متوسط
متوسط

50/9a
60/8b

26/4a
34/2b

2/5ab
4
26/6a
22/4b

0/833ab
0/884a

1/54a
1/73ab

0/172a
0/107b

1/497a
0/934b

0/93a
0/58b
/470c
0

243/69a
233/84b

21/04a
22/11a

3/48a
3/79b

7/16a
7/03b

0/518a
0/552b

0-10
10-20

سنگین
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جدول  .8مقایسة عناصر در عمقهای مختلف در منطقة چرای سبک
ماده آلی /کربن آلی

ماده آلی /نیتروژن

اعماق

0/5815
0/5814
0/5813

0/0891
0/0893
0/0892

0-10
10-20
20-30

جدول  .9مقایسة عناصر در عمقهای مختلف در منطقة چرای متوسط
ماده آلی /کربن آلی

ماده آلی /نیتروژن

اعماق

0/6042
0/5951
0/5953

0/0931
0/0934
0/0933

0-10
10-20
20-30

جدول  .10مقایسة عناصر در عمقهای مختلف در منطقة چرای سنگین
ماده آلی /کربن آلی

ماده آلی /نیتروژن

اعماق مختلف

0/6212
0/6209
0/6216

0/1148
0/1145
0/1150

0-10
10-20
20-30

 .4بحث و نتیجهگیری
 .1.4کربن و مادۀ آلی
با توجه به جداول ( 5 ،4و  )6موجود در بخش نتایج
م شخ شد که بی شترین مقدار کربن و مادة آلی مربوط
به چرای سیییبک و کمترین آن مربوط به چرای سییینگین
بوده اسییت .در چرای سیینگین به دلیل چرای مفرط مقدار
بیومس هوایی و زیرزمینی کاهش می یابد در نتیجه مادة
آلی و کربن هم کاهش مییابد .در چرای متوسیییط مقدار
مادة آلی بیشتر از چرای سنگین است چرا که تحت چرای
متو سط ر شد گیاهان تحریک شده [ ]3و بیومس افزایش
مییابد اما چرای مفرط رشد را مختل میکند.
در چرای سییبک به دلیل وجود الشییبرگ و پوشییش
گیاهی بی شتر ن سبت به دو منطقة دیگر ،نفوذ آب افزایش
یافته و تبخیر از سییطخ خاک کاهش مییابد ،این رطوبت
سبب افزایش میکروارگانی سمهای خاک شده و به دنبال

آن پایداری خاکدانهها و قابلیت دسییترسییی به مواد غیایی
بهبود می یابد و در نهایت با افزایش رشییید گیاهان مقدار
مادة آلی بیشیییتری به خاک اضیییافه میگردد که با نتایج
سایر محققان [ 5 ،4و  ]20مطابقت دارد .در اثر چرای دام
و فشیییردگی خاک وزن مخصیییوص ظاهری آن به طور
معنیداری افزایش می یا بد و غل ظت کربن آلی و نیتروژن
کل را کاهش مید هد که با ن تایج بعضیییی ازمحق قان
مشیییاب هت دارد [ .]19از طرف دیگر چرای دام تا حدی
محیط را برای فعالیت میکروبها مسییاعد میسییازد زیرا با
کاهش پو شش گیاهی سطخ بی شتری از مرتع در معرض
نور خورشییی ید قرار گرفته و دما افزایش مییابد .در نتیجه
فرایند معدنی شدن (تجزیه) به و سیله میکروارگانی سمها
افزایش یافته و مواد آلی کاهش مییابد [ 14و .]19
در چرای سیییبک از عمق اول به دوم مواد آلی کاهش
یافته اسیییت زیرا در عمق اول حجم زیادی از الشیییبرگ
وجود دارد .عالوه بر این بخش عمدة ریشییههای گونههای
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یکسییاله نیز در این عمق قرار دارد که هم بیومس سییاالنة
آنها و هم تر شحات ری شه در دوران ر شد به خاک بر می
گردد و باعف غنای بیشتر خاک از لحاظ مواد آلی میشود.
برخی از محققان نیز به نتایجی مشییابه این تحقیق دسییت
یافتند [ 8 ،5و .]9
در عمق سوم مجدداً مواد آلی افزایش یافته ا ست زیرا

اسییتفاده میکنند و الزمة معدنی شییدن نیتروژن ،فعالیت
میکروارگانی سمها ا ست و چون در چرای سنگین تهویه و
رطوبت مناسییب در خاک برای فعالیت میکروارگانیسییمها
وجود ندارد ،پس معدنی شیییدن نیتروژن هم در حداقل
مقدار خود است .این یافتهها مطابق با نتایج سایر محققان
است [ 11 ،5و  .]16در چرای سبک نیتروژن از عمق اول

پراکنش ریشیییه های گیاهان بوتهای و گرامینه های چند
ساله در این عمق بی شتر ا ست که سبب افزایش موادآلی
میشییود (مثالً  60-90درصیید تولید در سیییسییتمهای
گراسیییلند در زیر خاک قرار دارد و غیرقابل اسیییتفاده به
و سیلة علفخوران ا ست) .اما در چرای متو سط و سنگین
از عمق اول به عمق سییوم مواد آلی کاهش مییابد زیرا به
احتمال زیاد چرای دام بر ر شد اندامهای زیرزمینی گیاه و

به دوم کاهش یافت و در عمق سییوم نسییبت به عمق دوم
مجدداً افزایش یافت .باال بودن مقدار نیتروژن در عمق اول
به این دلیل است که نیتروژن در خاک به خصوص در الیة
سطحی بیشتر به صورت ترکیبات آلی وجود دارد ،بنابراین
فرای ند تجمع نیتروژن در خاک با تجمع مواد آلی راب طة
نزدیک دارد .پو شش گیاهی از لحاظ نوع و تراکم پو شش،
در مقدار نیتروژن خاک نقش مهمی دارد .خاک هایی که

ترشییحات ریشییه تأثیر گیاشییته اسییت که یافتههای این
تحقیق با نتایج محققان دیگر مغایرت دارد (آنها دریافتند
که در تیمارهای چرایی با افزایش شیییدت چرا مقدار مواد
آلی افزایش یافته است) [.]10

زیر پو شش گیاهان با ری شة فراوان ه ستند ،معموالً دارای
مقدار بیشتری مواد آلی و نیتروژن هستند [ 9و  .]8چرای
شیییدید دام با کاهش پوشیییش گیاهی ،باعف کاهش ورود
بقایای گیاهی به خاک میشییود که این کاهش ،دینامیک
مادة آلی خاک که یکی از مهمترین م نابع تأمین کن ندة
ازت و فسیییفر خاک به شیییمار میآید را تحت تأثیر قرار
میدهد .عالوه بر این چرای دام با تغییر نوع و فرم گیاهان،
به علت متفاوت بودن نوع و حجم ریشة گیاهان و ترشحات
ریشهای ،ویژگیهای شیمیایی خاک را تغییر خواهد کرد.
گ یاه تن ها فرم های م عدنی نیتروژن مان ند آمونیوم و
نیترات را ا ستفاده میکند .سرعت معدنی شدن با کاهش
ا سیدیته کم می شود اما با افزایش تهویه زیاد می شود .در
منطقة چرای سبک ،افزایش نفوذ ری شه به عمق سوم که
سبب تهویه بهتر شده ا ست به همراه کاهش ا سیدیته در
این عمق موجب شییده اسییت که نیتروژن معدنی افزایش
یابد .این ا ستدالل در مناطق چرای متو سط و سنگین در
عمق سییوم صییدق نمیکند .ممکن اسییت اثر چرا سییبب
اختالل در رشید ریشیه شیده و در نتیجه ریشیه در عمق
سییوم به خوبی رشیید نکرده و کاهش تهویه سییبب کاهش

 .2.4نیتروژن
بیشترین مقدار نیتروژن در چرای سبک و کمترین آن
در چرای سیینگین اسییت .شییاید به این دلیل اسییت که در
چرای سیینگین رشیید گیاهان (بیومس هوایی و زیرزمینی)
کاهش مییابد [ ]3با کاهش رشیید ریشییه ،تهویه کاهش
یافته از آنجا که تهویه با سیییرعت معدنی شیییدن رابطة
م ستقیم دارد ،در نتیجه مقدار نیتروژن معدنی شده و کل
نیتروژن کاهش می یا بد .این ن تایج ب یانگر همسیییویی
تغییرات نیتروژن و مواد آلی اسییت .همچنین اسیییدیته در
چرای سنگین کمتر از سبک ا ست پس با توجه به رابطة
مستقیم اسیدیته و معدنی شدن ،در چرای سنگین معدنی
شدن کمتر ا ست .از طرف دیگر در چرای سنگین مقدار
زیادی ادرار و مدفوع به خاک اضییافه میشییود پس به نظر
میرسیید که باید مقدار نیتروژن بیشییتر باشیید و به رشیید
بیشییتر گیاهان کمک کند اما اینطور نیسییت؛ احتماالً به
این دلیل است که گیاهان فقط از فرمهای معدنی نیتروژن

سیرعت معدنی شیدن شیده باشید .از طرف دیگر اگر گیاه
قدرت جیب آمونیوم را نداشته باشد (به علت تغییراتی که
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در اثر چرا روی آن صورت میگیرد) به سرعت به نیترات
تبدیل شده ،به وسیلة گیاه جیب می شود اما خیلی راحت
به زیر منطقة ری شه آب شویی می شود و این میتواند دلیل
دیگری برای افزایش نیتروژن در عمق سییوم منطقة چرای
سبک باشد.

 .3.4فسفر قابل جذب
مقدار فسییفر در چرای سیینگین نسییبت به دو منطقة
دیگر کمتر است ،چون با افزایش فشار چرا هدررفت فسفر
افزایش مییابد .در چرای سیییبک از عمق اول تا سیییوم با
افزایش فسیییفر ،اسییییدیته کاهش می یابد اما در چرای
متوسییط و سیینگین این تغییرات در عمق سییوم صییدق
نمیکند .فسییفر به عنوان عنصییر کاهش دهندة اسیییدیته
عمل میکند [ ]7به این ترتیب هرچه مقدار ف سفر بی شتر
با شد مقدار ا سیدیته کمتر ا ست .مقدار ف سفر در الیههای
زیرین بیشییتر از الیههای سییطحی اسییت .باتوجه به تیپ
پو شش گیاهی منطقه و قرار گرفتن ری شهها در عمق دوم
و سوم میتوان گفت مقدار فسفر در الیههای زیرین بیشتر
است اما در دیگر مطالعات مشخ گردید که مقدار فسفر
در الیه های سطحی خاک بیشتر است چون ریشة گیاهان
فسییفر را از الیههای عمیقتر جیب کرده و پس از خزان و
پوسیییده شییدن به الیههای سییطحی خاک منتقل میکند
[.]10

 .4.4پتاسید قابل جذب
در این پژوهش مقدار پتا سیم در چرای سنگین کمتر
از دو منطقة دیگر است .به نظر میرسد که علوفة برداشت
شده میتواند میزان زیادی پتا سیم را از خاک خارج کند
که م قداری از آن از طریق فضیییوالت و ادرار حیوا نات
چراکن نده بار دیگر به خاک برمیگردد ا ما در چرای
سنگین مقدار پتاسیم حاصل از ادرار و فضوالت در حدی
نبوده که کاهش پتا سیم نا شی از بردا شت علوفه را جبران
کند .یافتههای کهندل و همکاران ( )2009نشییان میدهد
که در چرای سیینگین مقدار پتاسیییم نسییبت به دو منطقة

دیگر بی شتر ا ست که با یافتههای این تحقیق مغایر ا ست.
در هر سیییه منطقه میزان پتاسییییم با افزایش عمق خاک
کاهش مییابد  .با توجه به اینکه بافت خاک منطقه تقریب ًا
متوسییط اسییت ،میزان پتاسیییم با رس در ارتباط اسییت و
چون در بخشهای پایین پروفیل خاک رس بیشییتر اسییت
بنابراین میبایسییت پتاسیییم هم بیشییتر باشیید (با افزایش
عمق از باال به پایین پ تاسییییم افزایش می یا بد) ا ما این
اسییی تدالل فقط با ن تایج این تحقیق در منطق] چرای
سیینگین (عمق دوم به سییوم) مطابقت دارد و در مناطق و
الیههای دیگر شییاید به دلیل عدم بررسییی عامل خاص یا
وجود اشتباه در آزمایشگاه یا نمونه برداری مطابقت ندارد.
در هر سییه منطقه از عمق اول به دوم با افزایش اسیییدیته
پتاسیییم در دسییترس نیز افزایش مییابد .اثر دیگر یونها
روی جیب پتا سیم نامعلوم ا ست .مقادیر زیاد کل سیم در
سطخ ری شه ،از جیب پتا سیم تا حدی جلوگیری میکند.
با این دیدگاه در اعماق دوم و سییوم به دلیل نفوذ بیشییتر
ریشه مقدار کلسیم میبایست بیشتر باشد که در نتایج ما
عکس این حالت رخ داده ا ست .شاید منا سبترین دلیل
برای کاهش پتاسیم در اعماق مصرف ریشه باشد.

 .5.4کربنات کلسید
این ماده به م قدار بسییی یار کم در آب خال حل
می شود ،در صورتی که گازکربنیک به مقدار کافی در آب
وجود دا شته با شد حاللیت آن به سرعت افزایش مییابد.
کربنات کلسیم از یک باز قوی و یک اسید ضعیف تشکیل
شییده اسییت پس محلول آن باید قلیای قوی (با اسیییدیته
 )10-10/2باشیید اما مشییاهده میشییود که اسیییدیته بین
 7-7/5است پس میتوان نتیجه گرفت در آب گاز کربنیک
وجود دارد .در هر سه منطقه کربنات کل سیم از عمق اول
به عمق سوم افزایش مییابد ،زیرا منطقه کوهستانی است
و تییحییت تییأثیییییر بییارنییدگییی آبشیییییویییی رخ
میدهد و با افزایش عمق ،لکههای سفید کربنات کل سیم
مشاهده میشود.

 .6.4منیزید

950

مرتع و آبخیزداری ،مجله منابع طبیعی ایران ،دوره  ،70شماره  ،4زمستان 1396

در هر سیییه منطقه از عمق اول به دوم مقدار منیزیم
افزایش یافته است .دلیل آن را میتوان این گونه بیان کرد
که جیب منیزیم با افزایش مقدار NH4+یا پتاسیم در خاک
کاهش مییابد (رابطة معکوس) .با نگاهی به جداول [8 ،5
و  ]9نتی جه میگیریم که از عمق اول به دوم پ تاسییییم
کاهش یاف ته در نتی جه منیزیم افزایش می یا بد .عالوه بر
این منیزیم به راحتی آبشییویی میشییود ،اما در هر سییه
منطقه در عمق سوم مجدداً مقدار منیزیم کاهش یافته که
ممکن اسیییت به دلیل افزایش رس از عمق اول به سیییوم
باشید .پتاسییم تبادلی توسیط بار منفی ماد] آلی و رسها
جیب می شود ،پس پتاسیم تبادلی کاهش مییابد [ ]7اما
ممکن ا ست پتا سیم محلول زیاد با شد و جیب منیزیم را
تحت تأثیر قرار دهد.

 .7.4کلسید
در هر سییه منطقه مقدار کلسیییم از عمق اول به سییوم
افزایش یافت .به نظر میرسد که به دلیل کوهستانی بودن
منطقه و بارندگی مناسییب ،کلسیییم میتواند روی ترکیب
ت بادلی از راه یون های ه یدروژن جایگزین شیییود و از
محدودة ریشه آبشویی شود ،به ویژه در حضور گازکربنیک
نا شی از فعالیت و تنفس ری شه ،آب شویی کل سیم افزایش
یافته و بیشتر در اعماق پایینتر تجمع مییابد.

 .8.4اسیدیته
در هر سییه منطقه از عمق اول به عمق دوم اسیییدیته
کاهش یافته اسییت .احتماالً با توجه به تیپ گیاهی منطقه
و فرم رویشییی گونهها ،ریشییه تا عمق دوم نفوذ کرده و به
دلیل بیومس بی شتر ری شه و تر شخ ا سیدهای آلی و مقدار
کربن دیاکسییی ید آزاد شییییده از ریشییییه و ف عال یت
میکروارگانی سمها سبب کاهش ا سیدیته شده ا ست که
دیگر تحقیقات نیز نتایج مشیییابهی را ارائه دادند [ 2و ]6
این در حالی است که سایر محققان به عدم اثرگیاری چرا
بر اسیدیتة خاک اشاره کردند [ 11و .]12

 .9.4هدای

الکتریکی

در هر سیییه منطقه عمق دوم دارای بیشیییترین مقدار
هدایت الکتریکی اسییت چرا که احتماالً آبشییویی امالح تا
عمق دوم پیش رفته و در عمق سوم کاهش یافته است.
باقری و همکاران ( )1388در بررسییی اثر چرای دام بر
خصیوصییات شییمیایی خاک به افزایش هدایت الکتریکی
خاک تحت تنش چرایی متوسط و شدید نسبت به منطقة
بدون چرا دسییییت یافت ند .فرآی ند چرا با عف افزایش
در جهحرارت در خاک و تبخیر و تعرق رطو بت از خاک
میشیییود [ .]20با کاهش رطو بت خاک ،ام کان افزایش
مقدار نمک و شیییوری خاک و متعاقباً هدایت الکتریکی
وجود دارد .در تحقیقی با افزایش شدت چرا در اثر کاهش
میزان حاصیییلخیزی خاک و ظرفیت تبادل کاتیونی مقدار
هدایت الکتریکی عصارة اشباع خاک کاهش یافت [.]5

 .10.4تفکیک سهههد مدیری

و محیر برتغییرات

رفتار شیمیایی خاک
با توجه به جدول  ،4سهم محیط در تغییرات نیتروژن
خاک  0/041و سیییهم مدیر یت در تغییرات نیتروژن در
چرای متوسیییط و سییینگین به ترت یب  0/026و 0/044
می باشییید که با تو جه به این م قادیر میتوان در یا فت
مدیریت در چرای سنگین نسبت به متوسط نقش بیشتری
دا شته ا ست .در هنگام تفکیک سهم محیط و مدیریت در
مورد متغیرهای کلسیییم کربنات ،فسییفر و پتاسیییم قابل
جیب ،مقادیر مربوط به سهم مدیریت منفی می شوند که
میتوان این طور توجیه کرد :بزرگی عدد بدسیییت آمده
نشان دهندة شدت تأثیر مدیریت است و عالمت آن بیانگر
عکس العمل یا رفتار فاکتور به مدیریت یا محیط اسیییت.
درمجموع میتوان گفت چرا به خصییوص چرای سیینگین
(که از ویژگیهای ذاتی چرای آزاد طوالنی مدت مح سوب
میشییود) خطرات جدی را برای کیفیت خاک و سییالمت
اکوسیییسییتمهای مرتعی به دنبال دارد .لیا شییناخت این
تغییرات برای مدیریت یک اکو سی ستم مرتعی به ویژه در
برنامههای اصییالحی و نیازمندیهای اکولوژیکی گونههای
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،کل منابع طبیعی ا ستان همدان و موافقت دان شگاه مالیر
 بدینوسیله از مسئولین و کارشناسان.استخراج شده است
محترم آن ادارة کییل بییه ویژه خییانم مهنییدس فییاطمییه
 مسیییئولین محترم،پورحسیییین و آ قای م هدی فالح یان
دانشگاه و کلیة عوامل اجرایی طرح تقدیر و تشکر به عمل
.میآید

...اولویتبندی عوامل موثر در زمینلغزش و

.قابل کشت در منطقه امری ضروری است

سپاسگزاری
مشییاورهای "مطالعة جامع-این مقاله از طرح مطالعاتی
همدان" مصییوب ادارة-پوشییش گیاهی حوزة زوجی گنبد
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