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چكیده
به منظور بررسی تأثیر گرادیان چرایی بر برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک در مراتع اینچهشورهزار استان گلستتان خصوصتیات ختاک شتامل
پتاسیم ،ماده آلی ،کلسیم ،منیزیم ،کربنات کلسیم ،هدایت الکتریکی ،وزن مخصوص ظاهری ،تخلخل ،میانگین وزنی قطر ذرات ،درصد رطوبت اشتبا و
درصد ذرات خاک در فواصل  50و  150و  350و  650و  1050متری از آغل اندازهگیری شد .نمونهبرداری از خاک به صورت تصتادفی سیستتماتیک از
عمق  15-0سانتیمتری انجام شد و پس از انجام آزمایشها برای آنالیز دادهها از آزمون تجزیه واریانس یک طرفه و برای مقایسه میانگینها در سایت
های پنجگانه از آزمون دانکن استفاده شد .نتایج نشان داد که شدّت چرا بر برخی خصوصیات تأثیرگذار بوده به طوری که با دور شدن از آغل کربن آلتی
خاک افزایش یافت اما مجداً کاهش پیدا کرد .درصد رطوبت اشبا و منیزیم نیز از همین روند تبعیت کرد اما کلسیم و درصد ذرات سیلت رونتد عکتس
داشت و با دور شدن از آغل کاهش و سپس افزایش یافت .همچنین پتاسیم ،آهک ،پایداری خاکدانهها ،وزن مخصتوص ظتاهری ،شتن ،ر و هتدایت
الکتریکی در سایتهای پنجگانه اختالف معنیداری نشان ندادند .این نتایج نشان میدهد خاک در شدّتهای چرای متوسط بهترین وضعیت را دارد.
کلمات کلیدی
"فشار چرا"" ،مدیریت چرا"" ،اصالح مرتع"" ،سالمت خاک"" ،بافت خاک"
دوره آیش مزار به دلیل وجود کاه و کلش باقیمانتده ستطح ختاک را
نشان داده است ( .)Fernandez et al. 2010همچنین چرای دام
به عنوان یک عامل مهتم بیوتیتک ،فضتاهای ماکروستکوپی ختاک را
کاهش میدهد کته ایتن مهتم منجتر بته فشتردگی ختاک متیشتود
( .)Cubera et al. 2009از جمله پیامدهای چرای دام ممکن است
افزایش میزان کربن ختاک و ترستیب آن (ریتدر و شتومان )2002 ،یتا
کاهش کربن و متعاقباً تشدید پدیده گلخانهای باشد (Snyman and
 .)Preez, 2005همچنین گاهی چرا تتأثیر قابتلتوجهی بتر میتزان
کربن خاک ندارد ( .)Han et al. 2008در بررسی تأثیر شتدّتهای
چرای دام بر  Kو  N ،Pخصوصیات فیزیکی خاک و پوشتش گیتاهی
مراتع ساوجبالغ اینگونه نتیجهگرفته شده است که چرای شتدید باعت
افتتزایش میتتزان نیتتتروژن ،فستتفر و پتاستتیم ختتاک شتتده استتت
( .)Kohandel, 2006آغاسی و همکاران ( )1385نیز نشان دادنتد
که قرق در مراتع کیاسر مازندران منجر بته افتزایش پوشتش تتاجی و
تراکم گیاهان گردیده است و در اثر قرق ،کربن آلتی و  ECافتزایش و
مقادیر جرم مخصتوص ظتاهری ،آهتک و  PHکتاهش یافتته استت.
همچنین نتایج کهندل و همکاران ( )1388نشان داد کته در تیمارهتای
چرایی با افزایش شدّت چرا ،مقدار متواد آلتی افتزایش یافتت و میتزان
کاهش در منطقه مرجع نسبت به کلید و بلرانی بیشتر بود .در منطقه
بلرانی و کلید به دلیل وجود دام افزون بر این که بقایای گیاهی خرد و
مدفون میشوند ،فضتوالت دامهتا در منطقته کلیتد و بلرانتی نیتز در
افزایش مواد آلی موثر بوده است .گمبریمسکی و پیتترز ( )2006نیتز در
بررستتی اثتتر چتترا در پیرامتتون آبشتتخور بتتر وضتتعیت ختتاک در مراتتتع
نیمهخشک اتیوپی دریافتند کته کتربن آلتی ،ازت ،پتاستیم و فستفر در

 -1مقدمه
مراتع شور نسبت به اقدامات مدیریتی حسا تر و در برابر مدیریتهای
نامناسب شکنندهتر هستتند .متدیریت چترای نامناستب و بهرهبترداری
نادرست منجر به سیر قهقرایی این مراتع میشود .آبشتخورها و ملتل
های استراحت دام به عنوان کانونهایی هستند که شدّت چرا در اطراف
آنها زیاد بوده و با دور شدن از آنها شدّت چرا کمتتر شتده ،تخریتب
پوشش گیاهی و خاک با فاصله از کانون کتاهش مییابتد ( Shateri
 )and Sepehry, 2009و کارکرد اکوسیستم را در نزدیک آبشخور
به شدّت کاهش میدهد (.)Khosravi Mashizi et al. 2011
با توجه به این امر ،ارزیابی اثتر چترای دام بتر ختاک یتک اکوسیستتم
مرتعی ،به منظور اتخاذ یک راهکار مناسب جهت دامگتذاری در مراتتع
کشور و ارائه راهکارهای علمی بهینه برای مدیریت صلیح ضروری به
نظر میرسد .اثر مستقیم چرا به طرق مختلف (شتامل ختروو و توزیتع
عناصر غذایی ،تولید فضوالت دامی ،پایکوبی و تراکم ختاک ،بته هتم
خوردگی الیه سطلی خاک) خصوصیات شیمیایی ،فیزیکی و بیولوژیک
خاک را شدیداً تلت تأثیر قرار متیدهتد ( ;Daniel et al. 2000
 .)Raiesi, 1998بررسیهای انجامشده در رابطه با تأثیر شدّتهای
چرا بر روی ویژگیهای خاک در مراتع چمنزار در شتمال چتین نشتان
داده که مواد آلی موجود در خاک در منطقه شدیداً چراشده حتدود یتک
سوم مواد آلی موجود در خاک منطقهی چرا نشتده بتوده استت ( Xie
 .)and Wittig, 2004وزن مخصتوص از فاکتورهتایی استت کته
بالفاصله با اعمال چرا و انجام لگدکوبی بر اثر فشردهشدن خاک تغییتر
مییابد ( .)Agha Mohseni Fashami et al. 2009مطالعات
دیگر عدم اثر مخرب چرای دام بر وزن مخصتوص ظتاهری ختاک در
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وزن مخصوص حقیقی که  2/65گرم در سانتیمتر مکعب
که در آن
در نظر گرفته شده است و وزن مخصوص ظتاهری استت .درصتد
رطوبت اشبا خاک اندازهگیری شد (.)Famiglietti et al. 1998
پایداری خاک دانهها به روش الک مرطوب اندازهگیری و کمیت آن بته
عنوان میانگین وزنی قطتر ختاک دانتهها ( )MWDملاستبه گردیتد
(.)Angers and Mehuys, 1993

چرای متلرک طوالنی مدّت بیش از  1500متر از آبشخور تفاوت معنی
دار وجود نداشته است .باقری و همکاران ( )2009در بررسی اثر شتدّت
چرای دام بر برخی خصوصیات شیمیایی خاک به این نتیجه رسیدند که
هدایت الکتریکی خاک تلت تنش چرایی متوسط و شتدید نستبت بته
منطقه بدون چرا افزایش یافته است Steffens .و همکتاران ()2008
بیان کردند فرایند چرا باع افزایش درجه حرارت در ختاک و تبخیتر و
تعرق رطوبت از خاک میشود .گرادیان چرا روش مناسبی برای ارزیابی
پوشش گیاهی و خاک در اطراف کانونهای بلران است .برای مدیریت
یک اکوسیستم مرتعی باید تغییرات را به منظور جلتوگیری از تغییترات
ناخواسته و مضر شناخت .تاکنون گزارشهای متعددی تخریتب مراتتع
شور و قلیایی شمال استان را نشان داده است که در این میان فشار چرا
و مدیریت نامناسب چرا به عنوان یکی از عوامل تخریتب معرفتیشتده
است (شریفیان و همکاران2017 ،الف ،ب) .حال در این مطالعه اهتداف
اصلی تعیین اثرگذاری شدّتهای مختلف چرای دام در طتول گرادیتان
چرایی بر روی خصوصیات خاک در مراتع شور و قلیایی اینچهشتورهزار
در دشت شمال استان گلستان است .با توجته بته شترایط منلصتربفرد
خاک این مراتع ،نتایج این مطالعه میتواند در مدیریت چرا و مراتع این
منطقه کاربردی و مفید باشد.

()2
که در آن Xi ،میانگین قطر خاک دانههای روی الک  Wiو  iنسبت
وزنی همان خاک دانههاست.
 آزمایشات شیمیایي
درصتتد کتتربن آلتتی ختتاک بتته روش ستترد )(Walky Black
) (Nelson and Sommers, 1982و درصتتد متتاده آل تی از
حاصلضرب درصد کربن آلی در  1/72به دست آمد (توللی و ستمنانی،
 .)1381میزان هدایت الکتریکی با دستگاه هدایتسنج اندازهگیری شتد
( ،)Page et al. 1987واکنش خاک از طریق دستگاه  PHمتتر در
عصاره  1:5اندازهگیری شده ( .)McLean, 1988آهتک ،کلستیم و
منیزیم به روش تیتراسیون تعیین گردید و برای اندازهگیری یون سدیم
و مقدار پتاسیم با روش عصارهگیری با استات آمونیوم از دستتگاه فِلِتیم
فتومتر استفاده شد (.)Page et al. 1987

 -2روش انجام تحقیق

 محدوده مورد مطالعه
تلقیق حاضر در مرتع اینچهشورهزار واقع در مراتع آققتال انجتام شتد.
این مرتع از نو مراتع قشالقی واقع در استان گلستان استت .موقعیتت
جغرافیایی مرتع اینچهشورهزار دارای مختصات جغرافیایی"37° 14' 59
شمالی و " 54° 32' 24شرقی است .مستاحت مرتتع اینچته شتورهزار
 13250هکتار بوده که دارای  37بهرهبردار است .تعداد دام مجاز 5300
رأ دام و تعداد دام موجود  25382رأ دام است .این مرتع در ستال
 1374دارای طرح مرتعداری شتد .ارتفتا متوستط منطقته  12متتر و
متوسط بارندگی  252میلیمتر است .متوسط درجه حترارت منطقته 16
درجتته ستتانتیگتتراد استتت .گونتتههای غالتتب منطقتته Salsola
 turcomanicaو  Halocnemum strobilaceumاستتت.
خاک منطقه از نتو ستیلتی کلتی لتوم استت .نمونتهبرداری ختاک در
زمستان و در اواسط فصل چرا از عمق صفر تا  15سانتیمتتری انجتام
گردید .به این صورت که در منطقه یادشده ،یک دامتداری بته عنتوان
کانون چرایی به گونهای انتخاب شد که اثر دیگر عوامل موثر بر ختاک
در منطقه مطالعاتی یکسان باشد و نمونهبرداری در فواصل مختلف ،50
 650 ،350 ،150و  1050متتتر از آن دامتتداری بتته شتتکل تصتتادفی
سیستماتیک در  5تکرار (جمعاً  30نمونه خاک) انجام شد .نمونتهها بته
آزمایشگاه منتقل و خصوصیات فیزیکی و شیمیایی ختاک انتدازهگیری
شد.
 آزمایشات فیزیكي
توزیع اندازه ذرات خاک (بافت خاک) شتامل ر  ،ستیلت و ماسته بته
روش هیدرومتری بایکا انجام شد ( ،)Bouyoucos, 1962وزن
مخصوص ظتاهری نمونتههتا از روش کلوخته و پتارافین تعیتین شتد
( )Black, 1986و سپس درصد تخلخل از رابطته  1زیتر ملاستبه
گردید.

 تجزیه و تحلیل آماری
جهت انجام تللیلهای آماری نرمال بودن دادهها با استفاده از آزمتون
 Kolmogorov-Smirnovو آزمون همگنی واریانس بتر مبنتای
میانگین ( )Levene testمورد بررسی قرار گرفت .برای مقایسه اثتر
چرا بر هر یک از پارامترهای سایتها در قالب طرح کتامالً تصتادفی از
آزمون تجزیه واریانس یتک طرفته و نیتز رویته  ANOVAو بترای
مقایسه میانگین پارامترها در سایتهای پنجگانه از آزمتون چنتد دامنته
دانکن استفاده شد .تجزیه و تللیلهای آماری توسط نرمافزار SPSS
 21انجام شد.
 -3نتایج
نتایج تجزیه واریانس موجود در جدول  1نشان میدهد که سایتهتای
پنجگانه از للتا کلستیم و منیتزیم در ستطح  %5و از للتا ستیلت،
رطوبت اشبا  ،کربن آلی ،ماده آلتی و نیتتروژن در ستطح  %1اختتالف
معنیدار دارند .امّا پتاسیم ،آهک ،پایداری خاک دانهها ،وزن مخصوص
ظاهری ،شن ،ر و هدایت الکتریکی در سایتهای پنجگانه اختتالف
معنیدار نداشتند.

()1
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جدول  :1نتایج تجزیه واریانس خصوصیات فیزیكي و شیمیایي خاك در طول گرادیان چرا

فاکتورها
پتاسیم
کلسیم
منیزیم
آهک
کربن آلی
ماده آلی
MWD

رطوبت اشبا
وزن مخصوص
ظاهری
تخلخل
شن
سیلت
ر
هدایت
الکتریکی

منابع تغییرات
بین گروه
درون گروه
بین گروه
درون گروه
بین گروه
درون گروه
بین گروه
درون گروه
بین گروه
درون گروه
بین گروه
درون گروه
بین گروه
درون گروه
بین گروه
درون گروه
بین گروه
درون گروه
بین گروه
درون گروه
بین گروه
درون گروه
بین گروه
درون گروه
بین گروه
درون گروه
بین گروه
درون گروه

مجمو مربعات
1/697
2/520
71/573
30/4
112/811
76/267
58/567
49/667
1/913
0/369
5/659
1/093
0/04
0/047
665/699
58/489
0/071
0/095
101/004
135/859
473/067
442/667
147/733
48/00
266/667
245/333
23/414
16/936

میانگین مربعات
0/424
0/252
17/893
3/04
28/203
7/627
14/642
4/967
0/478
0/037
1/415
0/109
0/01
0/005
166/425
5/849
0/018
0/01
25/251
13/586
118/267
44/267
36/933
4/8
66/667
24/533
5/853
1/694

F

sig

1/684

0/229

5/886

*0/011

3/698

*0/043

2/948

0/075

0/001** 12/947
0/001** 12/947
2/124

0/152

28/454

**0/00

1/859

0/194

1/859

0/194

2/672

0/095

7/694

**0/004

2/717

0/091

3/456

0/051

*و **میانگین مربعات به ترتیب در سطح  %5و  %1معنيدار

ظاهری و تخلخل اختالف معنیداری در سطوح مختلف ،350 ،150 ،50
 650و  1050متری در سطح  5درصد وجود ندارد.

در جدول  2میانگین و انلراف معیار هر یک از فاکتورهای تلت بررسی
در تیمارهای مختلف نشتان داده شتده استت .همتانطور کته در جتدول
مشخص میباشد تنها در رابطه با فاکتورهتای پتاستیم ،وزن مخصتوص

جدول  :2میانگین و انحراف معیار خصوصیات فیزیكي و شیمیایي خاك در طول گرادیان چرا

فاصله از آغل (متر)
پتاسیم
کلسیم
منیزیم
کربنات کلسیم
ماده آلی

50
4/766±0/757 a
20/66±1/28 ac
13/33±1/22 a b
19/66±2/02 a b
1/56±0/45 a

150
4/033±0/378 a
20/8±0/4 ac
11/6±1/6 a
18/5±1/32 a b
1/64±0/31 a b
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350
4/733±0/305 a
16/93±0/83 b
17/73±1/0 b
20/5±0/86 b
3/17±0/43 c

650
4/00±0/3 a
18/8±2/0 a b
17/73±4/08 b
15/5±1/5 a
2/21±0/18 b

1050
4/2±0/6 a
23/46±2/94 c
11/86±4/04 a
16±4 a
1/6±0/08 a b
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MWD
رطوبت اشبا
وزن مخصوص ظاهری
تخلخل
شن
سیلت
ر
بافت خاک
هدایت الکتریکی

0/08±0/06 a
33/92±3/69 a
1/6±0/11 a
39/37±4/25 a
19/33±9/86 a b
53/33±2/3 b c
27/33±7/57 a b
silty clay
loam
0/89±0/056 a

0/14±0/09 a b
39/62±3/12 b
1/48±0/1 a
43/99±3/79 a
24/66±4/16 b
52/0±2/0 b
23/33±2/3 a

0/23±0/04 b
53/06±0/81 c
1/47±0/12 a
44/4±4/6 a
21/33±4/16 b
47/33±3/05 a
31/33±1/15 a b

silt loam

clay loam

0/82±0/088 a

2/62±1/95 a b

0/14±0/07 a b
47/48±2/13 d
1/64±0/09 a
38/06±3/68 a
8/0±0/00 a
56/66±1/15 c
35/33±1/15 b
silty clay
loam
3/82±1/77 b

0/1±0/04 a b
46/68±0/79 d
1/59±0/1 a
39/63±0/84 a
17/33±9/45 a b
50/0±2/0 a b
32/66±7/57 a b
silty clay loam
3/4±1/23 b

حروف غیرمشابه در هر پارامتر نشاندهنده اختالف معنيدار ميباشد .

 1050متری افزایش یافت .منیزیم :نتایج آزمون دانکن نشتان داد کته
سایت  50متری با هیچ یک از سایتها اختالف معنتیدار نداشتت امّتا
سایت  150متری و  1050متری با سایت  350و  650اختالف معنیدار
دارد Manchanda .و همکاران ( )1989نشتان دادنتد کته غلظتت
باالی منیزیم در ملیط ریشه سبب کتاهش غلظتت کلستیم در ریشته
گردیده بود .که با نتایج این تلقیق مطابقت دارد .آهک :کربنات کلسیم
از ویژگیهتتتای ثانویتتته لسهتتتا بتتته شتتتمار میآیتتتد ( Shamsi
 .)Mahmoodabadi and Khormali, 2011نتتایج تجزیته
واریانس نشان داد که میزان آهک در هیچ یتک از ستایتهتا اختتالف
معنیدار نداشت .امّا در نتایج آزمون دانکن سایت  350متری با ستایت
 650و  1050متری اختالف معنیدار داشت .هدایت الکتریکتی :نتتایج
تجزیه واریانس اختالف معنیداری نشتان نتداد امّتا در آزمتون دانکتن
سایت  50و  150متری با سایت  650و  1050متری اختالف معنتیدار
نشان داد که میزان آن در سایتهای نزدیک آغل کمتر از سایتهتای
دور از آغل است .آقاستی و همکتاران 1385 ،نیتز بیتان کردنتد مقتدار
هدایت الکتریکی عصاره اشتبا ختاک ( )ECبتا افتزایش شتدّت چترا
کاهش یافته است .که دلیل کاهش  ECرا کاهش میزان فاکتورهتای
حاصلخیزی خاک و کاهش ظرفیت تبادل کاتیونی دانستهاند که با نتایج
این تلقیق مطابقت دارد .وزن مخصوص ظاهری و تخلخل :بتا وجتود
این که با افزایش شدّت چرا و در اثر لگدکوبی دام ،خاک فشردهشتده و
با فشرده شدن خاک خلل و فرو خاک کمتر میشود امّا در این مطالعه
تفاوت معنیداری در هیچ یتک از ستایتهتا از للتا وزن مخصتوص
ظاهری و تخلخل وجود نداشت که با نتایج باقری و همکاران ()1392؛
 Eterafو  )2005( Telvariو  Staviو همکاران ( )2008مطابقت
ندارد اما با نتتایج  Binkleyو همکتاران ( Xie ،)2003و Wittig
( )2004و شیدای کرکج و همکاران ( )2012مطابقتت داشتت .شتیدای
کرکج و همکاران ( )2012برابر بودن وزن مخصوص ظتاهری آغتل و
سایت کلید را ناشی از نفوذ ماده آلی مواد پلی ساکاریدی و ژل مانند به
خاک سایت آغل دانستهاند که تا حدودی توانسته است فرایند افتزایش
وزن مخصوص ظاهری را کند نماید به عبارتی انباشته شدن مواد پلتی
ساکاریدی در فضای بین خاک دانهای سبب جلوگیری از فشرده شتدن
خاک دانهها میشود .پایداری خاک دانهها :پایداری خاک دانه به عنوان
یک ویژگی اصلی خاک ،فرستایش پتذیری ختاک را کنتترل متیکنتد
( .)Cant et al, 2009برای اندازهگیتری پایتداری ختاک دانتهها از
شاخص میانگین وزنی قطر خاک دانهها ( )MWDاستفاده شد .که در

 -4نتیجهگیری
نتایج این تلقیق در راستتای بررستی تتأثیر گرادیتان چرایتی بتر روی
خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک است .در ادامه در رابطه با به هتر
یک از عوامل فیزیکی و شیمیایی تلت بررسی بل صورت میگیترد.
پتاسیم :رویهمرفته خروو پتاسیم از خاک یا بتا برداشتت ایتن عنصتر
توسط گیاه یا در اثر آبشویی و فرسایش صورت میگیرد ،لذا تغییترات
حادثشدهی پتاسیم خاک را میتوان در رابطه بتا برداشتت آن توستط
گیاهان و اضافه شدن این عنصر توسط تتردد دام و اختتالف فضتوالت
دامی و الشبرگ به خاک نستبت داد (.)Kohandel et al. 2009
پتاسیم در هیچ یک از سایتها اختالف معنیداری نداشت .به این دلیل
که در فواصل نزدیک آغل فضوالت دامی پتاسیم خاک را افزایش متی
دهند امّا در فواصل دورتر از آغل با کاهش دام درصد پوشتش گیتاهی
افزایش یافت و در نتیجه بازگشت بقایای گیاهی به خاک پتاسیم خاک
را افزایش داده و همچنین افزایش ترشح اسیدهای آلتی توستط ریشته
گیاهان منجر به آزادسازی بیشتر پتاسیم قابلجتذب توستط گیاهتان از
کانیهای حاوی پتاسیم مانند گنیس و فلدسپار میشتود ( Wang et
 )al. 2000که سبب شده پتاسیم اختالف معنیداری در هیچ یتک از
سایتها نداشته باشد .ماده آلی :ماده آلی در فاصله نزدیک آغتل ( 50و
 150متری) کاهش داشت ،افتزایش شتدّت چترا معمتوالً بتا برداشتت
پوشش گیاهی توسط دام باع کاهش ورود بقایای گیاهی به ختاک و
در نتیجه کاهش ماده آلی خاک را سبب میشود امّتا در شتدّت چترای
سبکتر (فاصله  350متری) چرا باع خرد شدن بقایای گیاهان شتده،
سرعت تجزیه متواد گیتاهی را افتزایش متیدهتد ( ;Cook, 1984
 .)Daniel et al. 2000معمتوالً در اثتر چترا ،کتود دامتی شتامل
فضوالت و ادرار به سطح خاک اضافه متیشتود کته بته علتت وجتود
ترکیبات سهلالتجزیه در این متواد سترعت تجزیته متاده آلتی ختاک
افتزایش مییابتد ( Daniel et al. 2000; Shariff et al.
 .)1994این مسئله سبب تجدید ذخایر عناصتر غتذایی ختاک شتده و
ماده آلی را افزایش میدهد امّتا در فواصتل دور از آغتل ( 650و 1050
متر) کاهش دام باع شده سرعت تجزیه بقایای گیاهی کاهشیافته و
میزان ماده آلی کاهش یابد .کلسیم :میزان کلسیم دارای اختالف معنی
دار در سایتها بود .نتایج آزمون دانکن نشان داد که ستایت  50و 150
متری با سایت  350متر اختالف معنیدار داشت امّتا بتا ستایت  650و
 1050متری اختالف معنیداری وجود نداشت که میتزان آن از ستایت
 50متری به  350متری کاهش و ستپس مجتدا در ستایتهای  650و
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هیچ یک از سایتها اختالف معنتیدار نداشتت .امتا در آزمتون دانکتن
ستتایت  50متتتری بتتا ستتایت  350متتتری اختتتالف معن تیداری دارد.
 Cantónو همکاران ( )2009و  Imazو همکتاران ( )2010ارتبتاف
مثبت و معنیداری بین کربن آلی خاک و میانگین وزنی قطر خاک دانه
مشاهده نمودند .شیدای کرکج و همکاران ( )1398نیتز در بررستی اثتر
قرق در تغییر پایداری خاکدانهها در مراتع شمالی استان گلستتان تتأثیر
مثبت قرق بر روی این پارامتر را نشان دادند .مواد آلی نقش اصلی را در
تشکیل و پایداری خاک دانهها ایفا میکنند و به دلیل پویایی (دینامیک
بودن) ماده آلی در خاک ،تشکیل و پایداری خاک دانهها نیز پویا بتوده،
به طوری که با ورود ماده آلی به خاک میزان تشکیل و پایداری ختاک
دانهها افزایش مییابد و با کاهش مقتدار متاده آلتی میتزان تشتکیل و
پایداری خاک دانهها کاهش مییابد (روستا و گلچتین .)1384 ،کته بتا
نتایج این تلقیق مطابقت دارد .درصتد رطوبتت اشتبا  :نتتایج تجزیته
واریانس نشان داد درصد رطوبت اشبا دارای اختالف معنیدار میباشد.
با دور شدن از آغل مقدار آن افزایش مییابد اما از ستایت  650متتری
مجدا کاهش مییابد .افزایش درصد رطوبت اشبا خاک نشانه ستنگین
بودن بافت خاک ،کاهش تهویه و در نتیجه کاهش تنفس ریشته استت
که ریشه دوانی گیاه را با مشکل مواجه میسازد (رهبر .)1366 ،که این
افزایش در فواصل نزدیک آغل ناشی از لگدکوبی خاک توسط دام متی
باشد که دز فواصل دورتر از آغل با کاهش دام درصد رطوبت اشبا نیز
کاهش مییابد .همچنین عجمتی و خرمتالی بیتان کردنتد کته درصتد
رطوبت اشبا خاک با درصد مواد آلی و مقدار ر رابطه مستتقیم دارد
به طوری که با افزایش عوامل مذکور درصد رطوبت اشتبا ختاک نیتز
افزایش مییابد و ارتقاء این پارامتر نشانگر کتاهش پتانستیل ختاک در
مقابله با وقو رخداد فرسایش است .که با نتایج این تلقیتق مطابقتت

-

دارد .بافت :اندازهگیری توزیع اندازه ذرات خاک نشان داد که تنهتا جتز
سیلت در سایتهای چرایی دارای اختالف معنیدار است .به طوری که
سایت  50و  150متری با سایت  350متتری دارای اختتالف معنتیدار
است ،سایت  150و  350متری بتا ستایت  650متتری دارای اختتالف
معنیدار است و سایت  650متری با سایت  1050متری دارای اختالف
معنیدار استت هتر چنتد درصتد ذرات ر و شتن در آنتالیز واریتانس
اختالف معنیداری نشان ندادند اما درصد شتن در ستایت  150و 350
متری با سایت  650متری اختالف دارند .و درصد ذرات ر در ستایت
 150متری با سایت  650متری اختالف دارد .که مجمو این اختالفات
سبب شده است بافت خاک از سیلتی رسی لومی بته ستیلتی لتومی در
سایت  150متری و رسی لومی در سایت  350متری تغییر یابد .غالتب
بودن جزء سیلت در این خاکها به دلیل مواد متادری لستی متیباشتد
(خرمتالی و ابطلتی .)2003 ،نتتتایج ایتن تلقیتق بتا نتتتایج  Riahiو
 )2011( Raiesiمطابقت ندارد .بنابراین از نتایج این تلقیق میتتوان
به این نتیجه رسید که شدّت چرا بر خصوصتیات فیزیکتی و شتیمیایی
خاک تأثیر گذاشته است به طوری که بهترین وضعیت را در شدّتهای
چرای متوسط (فواصل  350و  650متری) میتوان دید .با توجه به این
که این مراتع شورهزار هستند نسبت به تغییرات مدیریتی از جمله شدّت
دام گذاری حسا تر است و نیاز است تا در ورود دام به این مناطق بته
شرایط رویشگاه و پتانسیلهای موجود در آن توجه بیشتری شتود و از
طریق اعمال سیستمهای چرای و چرای یکنواخت و متناسب با ظرفیت
مرتع سعی شود از این مراتتع حفاظتت کترده و بتا جلتوگیری از ستیر
قهقرایی زمینه بهرهبرداری پایدار از این عرصهها فراهم گردد.
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Abstract
To assess the effect of grazing gradient on some soil physiochemical properties in Incheh rangelands
of Golestan province, soil properties such as potassium, organic matter, calcium, magnesium, calcium
carbonate, electrical conductivity, bulk density, porosity, weighted mean particle diameter, saturation
percentage and the percentage of soil particles at 50, 150, 350, 650 and 1050 meters was measured in
the vicinity of pen. Systematic random sampling of soil from 0-15 cm depth was conducted and after
soil characteristics measurement in laboratory, ANOVA test was used for data analysis and Duncan
test was used for comparison of mean in five sites. Result showed that grazing intensity had an impact
on some properties where soil organic carbon was increased, however, it was reduced again in the
middle of grazing gradient. Moisture saturation percentage and magnesium followed the same trend,
however, calcium and silt showed the reverse trend. As well as potassium, lime, aggregate stability,
bulk density, sand, clay and electrical conductivity showed no significant difference in five sites.
These factors indicate that soil in moderate grazing has the best condition.
Introduction
Saline rangelands are more sensitive to management operation. Improper grazing management and
overgrazing lead to repercussions such as rangeland degradation. Watering points and pens (livestock
constant resting places) are critical zones where in their vicinity the grazing intensity is very high
(Shateri and Sepehry, 2009). Overgrazing most often leads to a decline in ecosystem function
(Khosravi Mashizi et al. 2011). In this respect, to undertake an appropriate strategy regarding stocking
rate based on scientific approaches, evaluating the effects of livestock grazing on soil in rangeland
ecosystem seems necessary.
Methodology
Case study
This study was conducted in Incheh rangelands in Aq-Qala county of Golestan province. This winter
pasturelands are covered with saline soil and halophytes. Geographically, the region is located within
the N 37° 14′ 59″ and E 54° 32′ 24″. The total area of the rangelands is 13250 ha where 37 Turkmen
pastoral households are allocated grazing licence for exploitation. The allowable livestock population
for the region is 5300, while the current figure is approximately 25382. The dominant livestock in
Turkmen pastoralists’ flock in this region is sheep with goats constitute 5-10 percent of each flock.
The average altitude is 12 m a.s.l. and the average annual precipitation is 252 mm with 16 °C average
annual temperature. With regard to vegetation, this saline lands are dominated by Salsola turcomanica
and Halocnemum strobilaceum.
Method
Soil samples were collected from 0-15 cm depth in the winter and middle of grazing season. One pen
was randomly selected and samples were collected by getting distance from the pen at 50, 150, 350,
650 and 1050 m. A systematic random approach was used for sample selection with five repetitions
for each site (30 samples in total). Soil samples were immediately transferred to the soil laboratory in
Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources.Potassium, organic matter,
calcium, magnesium, calcium carbonate, electrical conductivity, bulk density, porosity, weighted
mean particle diameter, saturation percentage and the percentage of soil particles were the variables
studied in this research. The distribution of soil particles (soil texture) including sand, clay and silt
was measured using Bouyoucos hydrometer method (Bouyoucos, 1962). Bulk density was calculated
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based on paraffin‐coated clod method (Black, 1986). Then, porosity percentage was measured using
the following equation.

(1)
Where
is the specific gravity (2.65 cm ) and
is the bulk density. Weighted mean particle
diameter was calculated based on the wet sieving approach (Angers and Mehuys, 1993).
3

(2)
Where Xi is the weighted mean particle diameter in the Wi sieve and I is the relative weight of the
particle.Soil organic carbon percentage was measured based on the Walky Black method (Nelson and
Sommers, 1982) and the percentage of organic matter was obtained by multiplying the percentage of
organic carbon by 1.72 (Tavalloli and Semnani, 2002). The electrical conductivity was measured
using an electrical conductivity meter (Page et al. 1987). Calcium, magnesium and calcium carbonate
were calculated based on titration method. Potassium was measured using ammonium acetate
extraction method by means of the flame photometer (Page et al. 1987).
Conclusion
The result showed significant difference between grazing sites regarding calcium, magnesium, silt,
saturation percentage, organic carbon and nitrogen (p<0.05). However, no significant difference was
observed regarding potassium, calcium carbonate, weighted mean particle diameter, bulk density,
sand, clay and electrical conductivity between five sites. It can be concluded that grazing intensity has
significant effect on soil physiochemical characteristics where the most suitable measures for soil
condition was obtained in the moderate grazing pressure (350 and 650 m distance from the pen).
Considering the fact that saline rangelands in Incheh at Golestan province are sensitive to stocking
rate, implementation of grazing systems with combination of resting and intermittent periods can help
avoiding soil erosion and ameliorate rangeland condition.
Keywords
Grazing intensity; Grazing management; Rangeland restoration; Soil health; Soil texture
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