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 چكیده

ختاک شتامل  اتیاستان گلستتان خصوصت زارشورهنچهیتع ااخاک در مر ییایمیو ش یکیزیف اتیخصوص یبر برخ ییچرا انیگراد ریتأث یبه منظور بررس
قطر ذرات، درصد رطوبت اشتبا  و  یوزن نیانگیتخلخل، م ،یوزن مخصوص ظاهر ،یکیالکتر تیهدا م،یکلس اتکربن م،یزیمن م،یکلس ،یماده آل م،یپتاس

از  کیستتماتیس یاز خاک به صورت تصتادف برداریشد. نمونه یرگیاز آغل اندازه یمتر 1050و  650و  350و  150و  50درصد ذرات خاک در فواصل 
تیدر سا هانیانگیم سهیمقا یطرفه و برا کی انسیوار هتجزی آزمون از هاداده زیآنال یبرا هاشیانجام شد و پس از انجام آزما مترییسانت 15-0 عمق
 یکه با دور شدن از آغل کربن آلت یبوده به طور رگذاریتأث اتیخصوص برخی بر چرا تشدّ که داد نشان جنتای. شد استفاده دانکن مونآز از گانهپنج های

رونتد عکتس  لتیو درصد ذرات س میاما کلس کرد تیروند تبع نیاز هم زین میزی. درصد رطوبت اشبا  و منکرد دایاما مجداً کاهش پ یافت شیخاک افزا
 تیشتن، ر  و هتدا ،یوزن مخصتوص ظتاهر ها،خاکدانه یداریپا آهک، م،یپتاس نی. همچنیافت شیا دور شدن از آغل کاهش و سپس افزاو ب داشت
 را دارد. تیوضع نیبهترمتوسط  یچرا هایخاک در شدّت دهداین نتایج نشان مینشان ندادند.  یدارمعنی اختالف گانهپنج هایتیدر سا یکیالکتر

 یکلیدکلمات 
 "بافت خاک" ،"سالمت خاک" ،"اصالح مرتع" ،"مدیریت چرا" ،"فشار چرا"

 

 مقدمه -1
 هایتیرمدی برابر در و ترحسا  یتیریمراتع شور نسبت به اقدامات مد

 یبتردارنامناستب و بهره یچترا تیری. متدهستتند ترنامناسب شکننده
. آبشتخورها و ملتلشودیمراتع ماین  ییقهقرا رینادرست منجر به س

ت چرا در اطراف هستند که شدّ ییهااستراحت دام به عنوان کانون یها
 تخریتب شتده، تترت چرا کمها شدّو با دور شدن از آن دهها زیاد بوآن

 Shateriد )ابتیمی کتاهش کانون از فاصله با خاک و گیاهی پوشش

and Sepehry, 2009 ) و کارکرد اکوسیستم را در نزدیک آبشخور
(. Khosravi Mashizi et al. 2011دهد )یت کاهش مبه شدّ

 ستتمیاکوس کیتبتر ختاک  امد یاثتر چترا یابیامر، ارز نیبا توجه به ا
در مراتتع  یگتذارراهکار مناسب جهت دام کیبه منظور اتخاذ  ،یمرتع

به  یضرور حیصل تیریمد یبرا نهیبه یعلم یکشور و ارائه راهکارها
 عیت)شتامل ختروو و توز چرا به طرق مختلف میاثر مستق .رسدینظر م

و تراکم ختاک، بته هتم  یکوبیپا ،یفضوالت دام دیتول ،ییعناصر غذا
 کیولوژیو ب یکیزیف ،ییایمیش اتیخاک( خصوص یسطل هیال یخوردگ

 ;Daniel et al. 2000دهتد )یقرار مت ریتلت تأث داًیخاک را شد

Raiesi, 1998.) هایشدّت ریتأث شده در رابطه باهای انجامیبررس 
نشتان  نیمراتع چمنزار در شتمال چتدر خاک  هاییژگیو یچرا بر رو

 کیتشده حتدود چرا اًدیموجود در خاک در منطقه شد یکه مواد آل داده
 Xie) بتوده استتچرا نشتده  یموجود در خاک منطقه یسوم مواد آل

and Wittig, 2004)از فاکتورهتایی استت کته  . وزن مخصتوص
تغییتر  شدن خاکبر اثر فشرده یگدکوبلبالفاصله با اعمال چرا و انجام 

مطالعات (. Agha Mohseni Fashami et al. 2009) ابدییم
ختاک در  یدام بر وزن مخصتوص ظتاهر یعدم اثر مخرب چرادیگر 

را ستطح ختاک  مانتدهیوجود کاه و کلش باقدلیل به  مزار  شیدوره آ
دام  یچرا نی. همچن(Fernandez et al. 2010) نشان داده است

ختاک را  یماکروستکوپ یفضتاها ک،یتوتیعامل مهتم ب کیعنوان  به
 شتودیختاک مت یمهتم منجتر بته فشتردگ نیتکته ا دهدیکاهش م

(Cubera et al. 2009.) چرای دام ممکن است  امدهاییاز جمله پ
 ایت( 2002و شتومان،  دریتآن )ر بیکربن ختاک و ترست زانیم شیافزا

 Snyman and) باشد یاگلخانه دهیپد دیکاهش کربن و متعاقباً تشد

Preez, 2005 .) زانیتبتر م یتوجهقابتل ریچرا تتأث یگاههمچنین 
 یهاتشتدّ ریتأث در بررسی (.Han et al. 2008) کربن خاک ندارد

خصوصیات فیزیکی خاک و پوشتش گیتاهی  P ،Nو  Kچرای دام بر 
که چرای شتدید باعت  گرفته شده است اینگونه نتیجهمراتع ساوجبالغ 
 زان نیتتتروژن، فستتفر و پتاستتیم ختتاک شتتده استتتافتتزایش میتت

(Kohandel, 2006( آغاسی و همکاران .)نیز 1385 ) نشان دادنتد
و  اجیکه قرق در مراتع کیاسر مازندران منجر بته افتزایش پوشتش تت

افتزایش و  ECتراکم گیاهان گردیده است و در اثر قرق، کربن آلتی و 
 ه استت.کتاهش یافتت PHمقادیر جرم مخصتوص ظتاهری، آهتک و 

 یمارهتای( نشان داد کته در ت1388و همکاران ) کهندل جینتا نیهمچن
 زانیتو م افتتی شیافتزا یت چرا، مقدار متواد آلتشدّ شیبا افزا ییچرا

در منطقه . بود ترشیب یو بلران دیکاهش در منطقه مرجع نسبت به کل
خرد و  یاهیگ یایکه بقا نیوجود دام افزون بر ا لیبه دل دیو کل یبلران

در  زیتن یو بلرانت دیتهتا در منطقته کلفضتوالت دام شوند،یمدفون م
در  زیت( ن2006موثر بوده است. گمبریمسکی و پیتترز ) یمواد آل شیافزا

بررستتی اثتتر چتترا در پیرامتتون آبشتتخور بتتر وضتتعیت ختتاک در مراتتتع 
اتیوپی دریافتند کته کتربن آلتی، ازت، پتاستیم و فستفر در  خشکمهین
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یمتر از آبشخور تفاوت معن 1500ت بیش از چرای متلرک طوالنی مدّ
ت ( در بررسی اثر شتد2009ّو همکاران ) باقریوجود نداشته است.  دار

که  دندیرس جهینت نیچرای دام بر برخی خصوصیات شیمیایی خاک به ا
هدایت الکتریکی خاک تلت تنش چرایی متوسط و شتدید نستبت بته 

( 2008) مکتارانو ه Steffensمنطقه بدون چرا افزایش یافته است. 
کردند فرایند چرا باع  افزایش درجه حرارت در ختاک و تبخیتر و  انیب

. گرادیان چرا روش مناسبی برای ارزیابی شودیتعرق رطوبت از خاک م
 تیریمد یبلران است. برا یهاپوشش گیاهی و خاک در اطراف کانون

 راتییتتغاز  یریرا به منظور جلتوگ راتییتغ دیبا یمرتع ستمیاکوس کی
های متعددی تخریتب مراتتع تاکنون گزارشناخواسته و مضر شناخت. 

شور و قلیایی شمال استان را نشان داده است که در این میان فشار چرا 
شتده و مدیریت نامناسب چرا به عنوان یکی از عوامل تخریتب معرفتی

حال در این مطالعه اهتداف  الف، ب(.2017است )شریفیان و همکاران، 
های مختلف چرای دام در طتول گرادیتان تعیین اثرگذاری شدّت اصلی

زار شتورهچرایی بر روی خصوصیات خاک در مراتع شور و قلیایی اینچه
در دشت شمال استان گلستان است. با توجته بته شترایط منلصتربفرد 

تواند در مدیریت چرا و مراتع این خاک این مراتع، نتایج این مطالعه می
 مفید باشد. منطقه کاربردی و

 

 روش انجام تحقیق -2

 مطالعه مورد محدوده 
قتال انجتام شتد. واقع در مراتع آق زارشورهنچهیحاضر در مرتع ا قیتلق

 تیت. موقعاستتواقع در استان گلستان  یمرتع از نو  مراتع قشالق نیا
 37° 14' 59"ییایمختصات جغراف یدارا زارشورهنچهیمرتع ا ییایجغراف
زار شتوره نچتهی. مستاحت مرتتع ااست شرقی 54° 32' 24"و  شمالی
 5300بردار است. تعداد دام مجاز بهره 37 یکه دارا بودههکتار  13250

مرتع در ستال  نیرأ  دام است. ا 25382رأ  دام و تعداد دام موجود 
متتر و  12شتد. ارتفتا  متوستط منطقته  یدارطرح مرتع یدارا 1374

 16وسط درجه حترارت منطقته . متاست متریلیم 252 یمتوسط بارندگ
 Salsolaمنطقتتهغالتتب  یهااستتت. گونتته گتترادیدرجتته ستتانت

turcomanica  وHalocnemum strobilaceum  .استتت
 ختاک در یبردار. نمونتهاستتلتوم  یکلت یلتیخاک منطقه از نتو  ست

انجتام  یمتتریسانت 15از عمق صفر تا  اواسط فصل چرا زمستان و در
بته عنتوان  یدامتدار کی ادشده،یمنطقه صورت که در  نی. به ادیگرد

عوامل موثر بر ختاک  گریکه اثر دشد انتخاب  یابه گونه ییکانون چرا
، 50مختلف در فواصل  یبردارباشد و نمونه کسانی یدر منطقه مطالعات

 یبتته شتتکل تصتتادف یمتتتر از آن دامتتدار 1050 و 650، 350، 150
ها بته نجام شد. نمونتهنمونه خاک( ا 30تکرار )جمعاً  5در  کیستماتیس

 یریگختاک انتدازه ییایمیو ش یکیزیف اتیمنتقل و خصوص شگاهیآزما
 شد.

  فیزیكيآزمایشات 

و ماسته بته  لتیاندازه ذرات خاک )بافت خاک( شتامل ر ، ست عیتوز
(، وزن Bouyoucos, 1962انجام شد ) کا یبا یدرومتریروش ه

شتد  نیتیتع نپتارافی و کلوخته روش از هتانمونته یمخصوص ظتاهر
(Black, 1986 و سپس درصد تخلخل از رابطته )ملاستبه  ریتز 1

 .دیگرد

(1)    
 

مکعب  متریگرم در سانت 65/2که  یقیوزن مخصوص حق  که در آن
استت. درصتد  یوزن مخصوص ظتاهر در نظر گرفته شده است و 
 (.Famiglietti et al. 1998شد ) یرگیرطوبت اشبا  خاک اندازه

و کمیت آن بته  یریگها به روش الک مرطوب اندازهنهپایداری خاک دا
( ملاستبه گردیتد MWD) هادانتهعنوان میانگین وزنی قطتر ختاک 

(Angers and Mehuys, 1993.) 
 

 
(2)  

 
نسبت  iو   Wiروی الک  یهامیانگین قطر خاک دانه Xiکه در آن، 

 هاست.وزنی همان خاک دانه
 

 آزمایشات شیمیایي 

 (Walky Black)بتته روش ستترد  ختتاک یدرصتتد کتتربن آلتت

(Nelson and Sommers, 1982) از  یو درصتتد متتاده آلتت
 ،یو ستمنان یبه دست آمد )تولل 72/1در  یضرب درصد کربن آلحاصل
شتد  یرگیسنج اندازهتیبا دستگاه هدا یکیالکتر تیهدا زانی(. م1381

(Page et al. 1987واکنش خاک از طر ،)دستگاه  قیPH  متتر در
و  میآهتک، کلست. (McLean, 1988شده ) یریگاندازه 1:5عصاره 

 میسد ونی یرگیاندازه یو برا دیگرد نییبه روش تیتراسیون تع میزیمن
 میلِتی با استات آمونیوم از دستتگاه فِگیرو مقدار پتاسیم با روش عصاره

 (. Page et al. 1987فتومتر استفاده شد )
 

 تجزیه و تحلیل آماری 

 آزمتون از استفاده با هانرمال بودن داده یرآما ایهلیجهت انجام تلل
Kolmogorov-Smirnov یبتر مبنتا انسیوار یو آزمون همگن 

اثتر  سهیمقا یبرا. قرار گرفت ی( مورد بررسLevene test) نیانگیم
از  یدر قالب طرح کتامالً تصتادف هاتیسا یاز پارامترها کیچرا بر هر 
 یو بترا ANOVA هیترو زیتطرفته و ن کیت انسیوار هیآزمون تجز

گانه از آزمتون چنتد دامنته پنج یهاتیپارامترها در سا نیانگیم سهیمقا
 SPSSافزار توسط نرم یآمار یهالیو تلل هیدانکن استفاده شد. تجز

 انجام شد. 21
 

 نتایج -3
 هتایتیکه سا دهدینشان م 1موجود در جدول  انسیوار هیتجز جینتا
 لت،یو از للتا  ست %5در ستطح  میزیتو من مکلستی للتا  از گانهپنج

اختتالف  %1در ستطح  تتروژنیو ن یماده آلت ،یرطوبت اشبا ، کربن آل
ها، وزن مخصوص خاک دانه یداریآهک، پا م،یا پتاسدارند. امّ داریمعن

 اختتالف گانهپنج هایتیدر سا یکیالکتر تیهداو  شن، ر  ،یظاهر
 نداشتند. دارمعنی
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چرا یانخاك در طول گراد یمیایيو ش یزیكيف یاتخصوص یانسوار یهتجز یجنتا :1جدول   

 F sig میانگین مربعات مجمو  مربعات منابع تغییرات فاکتورها

 پتاسیم
 424/0 697/1 بین گروه

684/1 229/0 
 252/0 520/2 درون گروه

 کلسیم
 893/17 573/71 بین گروه

886/5 *011/0 
 04/3 4/30 درون گروه

 منیزیم
 203/28 811/112 بین گروه

698/3 *043/0 
 627/7 267/76 درون گروه

 آهک
 642/14 567/58 بین گروه

948/2 075/0 
 967/4 667/49 درون گروه

 کربن آلی
 478/0 913/1 بین گروه

947/12 **001/0 
 037/0 369/0 درون گروه

 ماده آلی
 415/1 659/5 بین گروه

947/12 **001/0 
 109/0 093/1 درون گروه

MWD 
 01/0 04/0 بین گروه

124/2 152/0 
 005/0 047/0 درون گروه

 رطوبت اشبا 
 425/166 699/665 بین گروه

454/28 **00/0 
 849/5 489/58 درون گروه

وزن مخصوص 
 ظاهری

 018/0 071/0 بین گروه
859/1 194/0 

 01/0 095/0 درون گروه

 خلخلت
 251/25 004/101 بین گروه

859/1 194/0 
 586/13 859/135 درون گروه

 شن
 267/118 067/473 بین گروه

672/2 095/0 
 267/44 667/442 درون گروه

 سیلت
 933/36 733/147 بین گروه

694/7 **004/0 
 8/4 00/48 درون گروه

 ر 
 667/66 667/266 بین گروه

717/2 091/0 
 533/24 333/245 روهدرون گ

هدایت 
 الکتریکی

 853/5 414/23 بین گروه
456/3 051/0 

 694/1 936/16 درون گروه
دارمعني %1 و %5 سطح در ترتیب به مربعات میانگین **و *

 یتلت بررس یاز فاکتورها کیهر  اریو انلراف مع نیانگیم 2در جدول 
طور کته در جتدول مختلف نشتان داده شتده استت. همتان یمارهایدر ت

وزن مخصتوص  م،یپتاست یتنها در رابطه با فاکتورهتا باشدیمشخص م

، 350، 150، 50در سطوح مختلف  یداریمعن و تخلخل اختالف یظاهر
 درصد وجود ندارد. 5 حدر سط یمتر 1050و  650

 
 

 چرا یانخاك در طول گراد يیمیایو ش یزیكيف یاتخصوص یارو انحراف مع یانگینم :2جدول 

 1050 650 350 150 50 فاصله از آغل )متر(

 a 4/033±0/378 a 4/733±0/305 a 4/00±0/3 a 4/2±0/6 a 0/757±4/766 پتاسیم

 ac 20/8±0/4 ac 16/93±0/83 b 18/8±2/0 a b 23/46±2/94 c 1/28±20/66 کلسیم

 a b 11/6±1/6 a 17/73±1/0 b 17/73±4/08 b 11/86±4/04 a 1/22±13/33 منیزیم

 a b 18/5±1/32 a b 20/5±0/86 b 15/5±1/5 a 16±4 a 2/02±19/66 کربنات کلسیم

 a 1/64±0/31 a b 3/17±0/43 c 2/21±0/18 b 1/6±0/08 a b 0/45±1/56 ماده آلی
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MWD 0/08±0/06 a 0/14±0/09 a b 0/23±0/04 b 0/14±0/07 a b 0/1±0/04 a b 

 a 39/62±3/12 b 53/06±0/81 c 47/48±2/13 d 46/68±0/79 d 3/69±33/92 رطوبت اشبا 

 a 1/48±0/1 a 1/47±0/12 a 1/64±0/09 a 1/59±0/1 a 0/11±1/6 وزن مخصوص ظاهری

 a 43/99±3/79 a 44/4±4/6 a 38/06±3/68 a 39/63±0/84 a 4/25±39/37 تخلخل

 a b 24/66±4/16 b 21/33±4/16 b 8/0±0/00 a 17/33±9/45 a b 9/86±19/33 شن

 b c 52/0±2/0 b 47/33±3/05 a 56/66±1/15 c 50/0±2/0 a b 2/3±53/33 سیلت

 a b 23/33±2/3 a 31/33±1/15 a b 35/33±1/15 b 32/66±7/57 a b 7/57±27/33 ر 

 silty clay بافت خاک

loam 
silt loam clay loam 

silty clay 

loam silty clay loam 

 a 0/82±0/088 a 2/62±1/95 a b 3/82±1/77 b 3/4±1/23 b 0/056±0/89 یهدایت الکتریک

. باشدمي دارمعني اختالف دهندهنشان هر پارامتر در غیرمشابه حروف

 یریگجهینت -4
 یبتر رو یتیچرا انیتگراد ریتتأث یبررست یدر راستتا قیتلق نیا جینتا

به هتر  خاک است. در ادامه در رابطه با ییایمیو ش یکیزیف اتیخصوص
 .ردیتگیبل  صورت م یتلت بررس ییایمیو ش یکیزیاز عوامل ف کی

عنصتر  نیتبتا برداشتت ا ایاز خاک  میخروو پتاس رفتههمی: رومیپتاس
 راتییتلذا تغ رد،یگیصورت م شیو فرسا ییشودر اثر آب ای اهیتوسط گ
در رابطه بتا برداشتت آن توستط  توانیخاک را م میپتاس یشدهحادث

عنصر توسط تتردد دام و اختتالف فضتوالت  نیاضافه شدن ا و اهانیگ
(. Kohandel et al. 2009خاک نستبت داد ) بهو الشبرگ  یدام
 لیدل نی. به انداشت یداریاختالف معن هاتیاز سا کی چیدر ه میپتاس

یمت شیخاک را افزا میپتاس یآغل فضوالت دام کیکه در فواصل نزد
 یاهیتل با کاهش دام درصد پوشتش گا در فواصل دورتر از آغامّ دهند
خاک  میبه خاک پتاس یاهیگ یایبازگشت بقا جهیو در نت یافت شیافزا

افزایش ترشح اسیدهای آلتی توستط ریشته  نیداده و همچن شیرا افزا
جتذب توستط گیاهتان از گیاهان منجر به آزادسازی بیشتر پتاسیم قابل

 Wang et) ودشتیحاوی پتاسیم مانند گنیس و فلدسپار م یهایکان

al. 2000از  کیت چیدر ه یداریاختالف معن می( که سبب شده پتاس
و  50آغتل ) کیدر فاصله نزد ی: ماده آلینداشته باشد. ماده آل هاتیسا

ت چترا معمتوالً بتا برداشتت شتدّ شی، افتزاداشت( کاهش یمتر 150
به ختاک و  یاهیگ یایتوسط دام باع  کاهش ورود بقا یاهیپوشش گ

 یت چتراا در شتدّامّت شودیخاک را سبب م یکاهش ماده آل جهیدر نت
شتده،  اهانیگ یای( چرا باع  خرد شدن بقایمتر 350 لهتر )فاصسبک

 ;Cook, 1984) دهتدیمت شیرا افتزا یاهیتمتواد گ هیسرعت تجز

Daniel et al. 2000) .شتامل  یمعمتوالً در اثتر چترا، کتود دامت
کته بته علتت وجتود  شتودیفضوالت و ادرار به سطح خاک اضافه مت

ختاک  یمتاده آلت هیتمتواد سترعت تجز نیدر ا هالتجزیسهل باتیترک
 .Daniel et al. 2000; Shariff et al) ابتدییم شیافتزا

و ختاک شتده  ییعناصتر غتذا ریذخا دیسبب تجد این مسئله .(1994
 1050و  650ا در فواصتل دور از آغتل )امّتدهد می شیرا افزا یماده آل

و  افتهیکاهش یاهیگ یایبقا هیع  شده سرعت تجزمتر( کاهش دام با
یاختالف معن یدارا میکلس زانی: ممیس. کلابدیکاهش  یماده آل زانیم

 150و  50 تیآزمون دانکن نشان داد که ستا جینتا بود. هاتیدر سا دار
و  650 تیا بتا ستاامّت داشت داریمتر اختالف معن 350 تیبا سا یمتر

 تیآن از ستا زانیتکه موجود نداشت  یردایاختالف معن یمتر 1050
و  650 یهاتیکاهش و ستپس مجتدا در ستا یمتر 350به  یمتر 50

آزمون دانکن نشتان داد کته  جی: نتامیزی. منیافت شیافزا یمتر 1050
ا امّت نداشتت داریاختالف معنت هاتیاز سا کی چیبا ه یمتر 50 تیسا
 داریتالف معناخ 650و  350 تیبا سا یمتر 1050و  یمتر 150 تیسا

( نشتان دادنتد کته غلظتت 1989همکاران ) و Manchandaدارد.  
 شتهیدر ر میسبب کتاهش غلظتت کلست شهیر طیدر مل میزیمن یباال
مطابقت دارد. آهک: کربنات کلسیم  قیتلق نیا جیبود. که با نتا دهیگرد

 Shamsiآیتتتد )هتتتا بتتته شتتتمار میهتتتای ثانویتتته لساز ویژگی

Mahmoodabadi and Khormali, 2011هیتتجز جی(. نتتا 
 اختتالف هتاتیاز ستا کیت چیآهک در ه زانینشان داد که م انسیوار

 تیبا ستا یمتر 350 تیآزمون دانکن سا جیا در نتا. امّنداشت دارمعنی
 جی: نتتایکتیالکتر تی. هداداشت داریاختالف معن یمتر 1050و  650
آزمتون دانکتن ا در نشتان نتداد امّت دارییاختالف معن انسیوار هیتجز
 داریاختالف معنت یمتر 1050و  650 تیبا سا یمتر 150و  50 تیسا
 هتایتسای از ترآغل کم کینزد هایتیآن در سا زانیداد که م اننش

کردنتد مقتدار  انیتب زیتن 1385دور از آغل است. آقاستی و همکتاران، 
ت چترا ( بتا افتزایش شتدECّهدایت الکتریکی عصاره اشتبا  ختاک )

را کاهش میزان فاکتورهتای  ECاست. که دلیل کاهش  کاهش یافته
 جنتای با که اندکاتیونی دانسته ادلحاصلخیزی خاک و کاهش ظرفیت تب

و تخلخل: بتا وجتود  یمطابقت دارد. وزن مخصوص ظاهر قیتلق نیا
شتده و ت چرا و در اثر لگدکوبی دام، خاک فشردهکه با افزایش شدّ نیا

مطالعه  نیا در اامّ شودیخاک کمتر مبا فشرده شدن خاک خلل و فرو 
وزن مخصتوص  لتا از ل هتاتیاز ستا کیت چیدر ه یداریتفاوت معن

(؛ 1392و همکاران ) باقری جیو تخلخل وجود نداشت که با نتا یظاهر
Eteraf  وTelvari (2005 و )Stavi ( مطابقت 2008و همکاران )

 Wittigو  Xie(، 2003و همکتاران ) Binkley جیندارد اما با نتتا
( مطابقتت داشتت. شتیدای 2012( و شیدای کرکج و همکاران )2004)

آغتل و  یبرابر بودن وزن مخصوص ظتاهر( 2012کرکج و همکاران )
مواد پلی ساکاریدی و ژل مانند به  یاز نفوذ ماده آل یرا ناش دیکل تیسا

 شیافتزا ندیتوانسته است فرا حدودی تا که اندآغل دانسته تیخاک سا
پلتی  درا کند نماید به عبارتی انباشته شدن موا یوص ظاهروزن مخص

سبب جلوگیری از فشرده شتدن  یاساکاریدی در فضای بین خاک دانه
خاک دانه به عنوان  یداریها: پاخاک دانه یداری. پاشودیها مخاک دانه

 کنتدیختاک را کنتترل مت یریپتذ شیخاک، فرستا یاصل یژگیو کی
(Cant et al, 2009برا .)ها از ختاک دانته یداریتپا یرگیتندازها ی

( استفاده شد. که در MWDها )قطر خاک دانه یوزن نیانگیشاخص م
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نداشتت. امتا در آزمتون دانکتن  داریاختالف معنت هاتیاز سا کی چیه
دارد.  دارییاختتتالف معنتت یمتتتر 350 تیبتتا ستتا یمتتتر 50 تیستتا

Cantón ( و  2009و همکاران )Imaz تبتاف ( ار2010همکتاران ) و
بین کربن آلی خاک و میانگین وزنی قطر خاک دانه  یداریمثبت و معن

( نیتز در بررستی اثتر 1398شیدای کرکج و همکاران )مشاهده نمودند. 
ها در مراتع شمالی استان گلستتان تتأثیر قرق در تغییر پایداری خاکدانه

در  مواد آلی نقش اصلی رامثبت قرق بر روی این پارامتر را نشان دادند. 
و به دلیل پویایی )دینامیک  کنندیها ایفا متشکیل و پایداری خاک دانه

ها نیز پویا بتوده، بودن( ماده آلی در خاک، تشکیل و پایداری خاک دانه
به طوری که با ورود ماده آلی به خاک میزان تشکیل و پایداری ختاک 

ل و و با کاهش مقتدار متاده آلتی میتزان تشتکی ابدییافزایش م هادانه
(. کته بتا 1384)روستا و گلچتین،  ابدییها کاهش مپایداری خاک دانه

 هیتتجز جیمطابقت دارد. درصتد رطوبتت اشتبا : نتتا قیتلق نیا جینتا
. باشدیم داریاختالف معن ینشان داد درصد رطوبت اشبا  دارا انسیوار

 یمتتر 650 تیاما از ستا ابدییم شیآغل مقدار آن افزا زبا دور شدن ا
 نیدرصد رطوبت اشبا  خاک نشانه ستنگ شی. افزاابدییا کاهش ممجد

استت  شتهیکاهش تنفس ر جهیو در نت هیبودن بافت خاک، کاهش تهو
 نی(. که ا1366)رهبر،  سازدیرا با مشکل مواجه م اهیگ یدوان شهیکه ر
یخاک توسط دام مت یاز لگدکوب یآغل ناش کیدر فواصل نزد شیافزا
 زیر از آغل با کاهش دام درصد رطوبت اشبا  نکه دز فواصل دورت باشد

کردنتد کته درصتد  انیتب یو خرمتال یعجمت نی. همچنابدییکاهش م
رطوبت اشبا  خاک با درصد مواد آلی و مقدار ر  رابطه مستتقیم دارد 

ختاک نیتز  اشتبا به طوری که با افزایش عوامل مذکور درصد رطوبت 
گر کتاهش پتانستیل ختاک در و ارتقاء این پارامتر نشان ابدییافزایش م

مطابقتت  قیتتلق نیا جیمقابله با وقو  رخداد فرسایش است. که با نتا

اندازه ذرات خاک نشان داد که تنهتا جتز  عیتوز یرگیدارد. بافت: اندازه
که  یطور هاست. ب داریاختالف معن یدارا ییچرا هایتیدر سا لتیس
 داریاختتالف معنت یدارا یمتتر 350 تیبا سا یمتر 150و  50 تیسا

اختتالف  یدارا یمتتر 650 تیبتا ستا یمتر 350و  150 تیاست، سا
اختالف  یدارا یمتر 1050 تیبا سا یمتر 650 تیاست و سا داریمعن
 انسیتوار زیاستت هتر چنتد درصتد ذرات ر  و شتن در آنتال داریمعن

 350و  150 تیندادند اما درصد شتن در ستا نشان دارییاختالف معن
 تیاختالف دارند. و درصد ذرات ر  در ستا یمتر 650 تیابا س یمتر
اختالفات  نیاختالف دارد. که مجمو  ا یمتر 650 تیبا سا یمتر 150

در  یلتوم یلتیبته ست یلوم یرس یلتیسبب شده است بافت خاک از س
. غالتب ابدی رییتغ یترم 350 تیدر سا یلوم یو رس یمتر 150 تیسا

 باشتدیمت یلست یمواد متادر لدلی به هاخاک نیدر ا لتیبودن جزء س
و  Riahi جیبتا نتتتا قیتتتلق نیتا جی(. نتتتا2003 ،یو ابطلت ی)خرمتال

Raiesi (2011مطابقت ندارد. بنابرا )تتوانیم قیتلق نیا جیاز نتا نی 
 ییایمیو شت یکتیزیف اتیت چرا بر خصوصتکه شدّ دیرس جهینت نیبه ا

 هایتدر شدّرا  تیوضع نیکه بهتر یگذاشته است به طور ریخاک تأث
 نی. با توجه به ادید توانی( میمتر 650و  350متوسط )فواصل  یچرا
ت از جمله شدّ یتیریمد راتتغیی به نسبت هستند زارمراتع شوره نیکه ا

مناطق بته  نیاست تا در ورود دام به ا ازنی و است ترحسا  یدام گذار
شتود و از  تریشیموجود در آن توجه ب هایلیو پتانس شگاهیرو طیشرا
 تیو متناسب با ظرف کنواختی یو چرا یچرا هایستمیاعمال س قیطر

 ریاز ست یریمراتتع حفاظتت کترده و بتا جلتوگ نیشود از ا یمرتع سع
  .گردد فراهم هاعرصه نیاز ا داریپا برداریبهره نهیزم ییقهقرا
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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 cm3) and  is the bulk density. Weighted mean particle 

diameter was calculated based on the wet sieving approach (Angers and Mehuys, 1993). 

 
   (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. 
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