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 ه   چکید
فشار بیش  ستفاده غلط وشود. اع میهای مختلف در سطح مراتباشد که سبب تولید و رویش رستنیهای مرتعی میک یکی از مهمترین اجزای اکوسیستمخا: مقدمه

 ت.مرتع شده اس دریاهی گاز حد دام بر مراتع برای رفع نیازهای ضروری و غیر ضروری، کشاورزی، زیستی و اقتصادی بشر باعث تخریب خاک و پوشش 

های اکوسیستم داوم دام دریر تردد مهای طبیعی مطالعه حاضر به بررسی تاثبا توجه به اهمیت مطالعه تاثیرات ناشی از حضور دام در اکوسیستم: هدف پژوهش

  نتخاب شد.دام ا اقد ترددطبیعی بر برخی فاکتورهای خاک در سرفاریاب پرداخته است. بدین منظور دو سایت محل تردد مداوم دام و سایت ف
متر مربع به طور  1در1الت متر مستقر و به فاصله هر صدمتر یک پ1000های مورد مطالعه یک ترانسکت به طول در هر یک از سایت: شناسی تحقیقروش

ر نمونه خاک برداشته و از نظ 20و  وط کردهمتر برداشته و باهم مخلسانتی 10های خاک به عمق سیستماتیک تصادفی مستقر و از هر گوشه و مرکز پالت نمونه
افزار ه توسط نرمی به دست آمدهااده. دفاکتورهای بافت خاک، ماده آلی، هدایت الکتیرکی، درصد پتاسیم، فسفر، ازت و اسیدیته خاک مورد مطالعه قرار گرفت

SPSS  با استفاده از آزمون  16نسخهT .مستقل تجزیه و تحلیل شدند 
 ار دارد.کیلومتری شمال شرقی شهرستان چرام در استان کهگیلویه و بویراحمد قر 28سرفاریاب در فاصله ی پژوهش: قلمروجغرافیای

دار در الف معنیدارای اخته ورد مطالعمیته خاک در دو سایت نتایج تجزیه و تحلیل خاک نشان داد؛ تمامی فاکتورهای مورد بررسی به جز اسیدها و بحث: یافته

رصد پتاسیم، رصد فسفر، ددها نظیر د و تردد دام سبب افزایش برخی فاکتورها نظیر درصد شن و درصد هدایت الکتریکی خاک و کاهش برخی فاکتورهستن %1سطح 
  درصد نیتروژن، درصد رس و درصد سیلت خاک شد.

د هدایت افزایش درص ک و همچنینیتروژن، رس و سیلت خای دام سبب کاهش برخی فاکتورهای خاک نظیر درصد پتاسیم، فسفر، نرویهتردد و چرای بی: نتایج

 شود.الکتریکی، اسیدیته و شن خاک می
 

ژه :کلیدوا  تردد دام، سرفاریاب، خواص فیزیکوشیمیایی خاک، رمه گردان. ها
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  مقدمه
های دن مخازن سدها و خسارتاجتماعی، حفاظت خاک، افزایش نفوذپذیری، جلوگیری از پر ش مراتع در ایران با توجه به اهمیت اقتصادی و
های تفریحی مناسب برای لذت بردن از طبیعت و حفاظت از تنوع زیستی و غیره نقش ی فرصتحاصل از آن، کاهش سیل، تولید اکسیژن، ارائه

باشدد کده عوامدل های انسانی و عوامل محیطی می(. تخریب منابع طبیعی نتیجه فعالیتEbrahimi et al., 2016کنند )بسیار مهمی ایفا می
داری نوع خاصدی زندگی مبتنی بر کوچ و مرتع(. Qiangguo, 2002) باشدانسانی در آن نقش بیشتری دارند که یکی از عوامل کوچ عشایر می

ه ایدن سابق (Grahn, 2008).یافته است برداری از مراتع و علفزارهای طبیعی قوامشود که بر مبنای رمه گردانی و بهرهاز معیشت محسوب می
(. پایه فعالیت عمده اقتصادی و شیوه معیشت عشدایر بدر 1392گردد )امان الهی و همکاران، سال پیش برمی 8000نوع زندگی در ایران به حدود 
پیوسته  و مفرط چرای و طرف ازیک دام تعداد و ظرفیت مرتع بین تعادل رعایت نکردن . (Niamir-Fuller, 1999)پرورش دام بناشده است

برخدی از  (.1384همکداران،  و شود )رئیسیمی خاک فاکتورهای و گیاهی پوشش در زیادی ایجاد تغییرات باعث دیگر طرف دد مدام دام ازو تر
تردد  شدت که باشدمی غیره بند وسایه، مسیرهای رفت و آمد مداوم مانند مراتع میان آبشخور، روستا، شامل بحران هاینقاط مراتع مانند کانون

 آن تبدعبده  و تردد دام بیشترین شود.کم می تردد شدت هاآن از فاصله گرفتن با و بوده زیاد مرتعی مناطق سایر به نسبت هاآن اطراف در دام

 & Pickupدارندد ) کمتدری تخریدب تدردد کمتدر، بده واسدطه نقاط دورتر و افتداتفاق می بحرانی نقطه به نزدیک در مرتع تخریب بیشترین

Chewing, 1994)های مرتعداری حفظ شود، زیرا خداک اولدین باشدکه باید در راستای اجرای طرح. خاک مهمترین جزء اکوسیستم مرتعی می
وهوای ویژه است و بده عندوان منبدع کلیددی در عملکدرد عامل تعیین کننده پتانسیل برای کمیت و کیفیت علوفه در یک منطقه تحت تأثیر آب

 ,.Parras-Alcántara et al). کندد )یریت چرخه آب، مواد شیمیایی زمین و موجودات زنده مشارکت مدیعنوان کنترل و مدسیستم زمین به

2013; Brevik et al., 2015 کشداورزی،  ضدروری، غیدر و ضدروری نیازهدای رفدع مراتع برای بر دام حد از بیش فشار و نادرست استفاده
و  مرتع به واسطه چدرای نادرسدت در گیاهی پوشش و تخریب خاک ت در این بیناس شده مراتع تخریب زیستی و اقتصادی بشر باعث افزایش

 .(1390همچنین لگدکوبی خاک توسط دام مزید بر علت شده است )احمدی و همکاران، 
زایش کده بدا افد اند. گزارش شده کههای مختلف چرای دام بر فاکتورهای شیمیایی خاک مطالعه کردهمحققان زیادی در رابطه با اثر شدت 
کنند ولی مقادیر منیزیم و کلسیم در منداطق بدا شددت دار کاهش پیدا میبه طور معنی آلی خاکماده شدت چرا درصد نیتروژن کل، کربن آلی و

بدر ( در بررسی تأثیر عدم تدردد و تدردد دام را 1388(. آقاجانلو و همکاران )1396داری نداشته است )فتاحی و همکاران، مختلف چرا تفاوت معنی
سانتیمتری خاک سایت عددم  0-15تغییرات پوشش گیاهی در منطقه ارکوئین زنجان دریافتند که در طول دوره بررسی میزان ماده آلی و ازت در

( در بررسی اثر چرای دام بر 1395حسینی و همکاران )دار داشت. سانتیمتری خاک چرا شده افزایش معنی 30-15تردد و سایت تردد دام درعمق 
های شیمیایی خاک و پوشش گیاهی مرتع مخمل کوه استان لرستان دریافتند که با حرکت از منطقه قرق )مرجع( به منطقه بحرانی درصد ویژگی

پوشش گیاهی و درصد رطوبت مواد آلی خاک و همچنین غلظت عناصر قابل دسترس از قبیل پتاسیم و فسفر خاک کاهش یافته در نتیجه چرای 
های ( در بررسی اثر شدت چرا و نوع دام بر برخی فاکتورهای خاک در جنگل1398یزی خاک شد. صادقی و همکاران )دام سبب  کاهش حاصلخ

های فیزیکی و شیمایی خاک تاثیرگذار بوده پد  گزینده آرمرده شهرستان بانه به نتیجه رسیدند که شدت کم چرای بز به میزان کمتر بر ویژگی
( در بررسی تاثیر چرای دام بدر روابدط بدین پوشدش گیداهی و برخدی 1399الی است. کمالی و همکاران )سازگارتری با جنگل بلوط زاگرس شم

توان برای اصالح ترکیب پوشدش گیداهی و دریافتند که با مدیریت چرا در مناطق استپی میفاکتورهای خاک در حوزه دریاچه حوض سلطان قم 
( در مطالعه تاثیرات ناشی از تردد دام بر مراتع به این نتیجده رسدیدند 2009و همکاران ) Pupin بهبود فاکتورهای خاک در دراز مدت اقدام کرد.

( در بررسی تغییر در خصوصیات 2010) Chaiebو  Jeddiباعث کاهش مواد مغذی خاک شده است.  مکه فشردگی خاک ناشی از تردد مداوم دا
شده تون  جنوبی مشاهده کردند که حذف دام جهت کاهش شدت چدرا های خشک تخریب خاک و پوشش گیاهی به دنبال حذف دام در محیط

( بدا بررسدی 2011همکاران )و  Li .و تردد مدام دام در استپ های تخریب شده خشک، پتانسیل زیادی برای بازیابی پوشش گیاهی و خاک دارد
یجه رسیدند که با جلوگیری از تردد دام مواد آلدی ، )شمال چین( به این نت ناثر چرای دام و قرق روی برخی خواص خاک در مرتع شنی مغولستا

محتویات خاک رس، هدایت الکتریکی، ازت کل و فلزات سنگین و عناصر کم مصرف افزایش و محتوای شن درشت، جرم مخصوص ظداهری و 
SiO2  .کاهش یافت. بطورکلی بزرگترین تغییر در خصوصیات خاک سطحی مشاهده شدMedina-Roldána ( 2012و همکاران)  بدا مطالعده

های خاک و جوامع گیاهی بیان داشتند که در سایتی که تردد دام وجود نداشته اسدت بده طدور قابدل تدوجهی تاثیر عدم تردد دام بر روی ویژگی
دهد میها، درصد رطوبت خاک و نسبت محلول آلی به غیر آلی نیتروژن افزایش یافته است. همچنین مشاهدات نشان درختچه نسبت به گرامینه
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و  Krzicشدود. جلوگیری از ورود دام به مراتع  به عنوان یک ابزار برای ترمیم زیستگاه و کم کردن سرعت ندر  چرخده کدربن و نیتدروژن مدی
که زار در جنوب کلمبیا به این نتیجه رسیدند های ناهموار چمندرمطالعه طوالنی مدت که بر روی اثرات تردد دام بر روی زمین( 2014همکاران )

در  (2015و همکداران ) Luمنطفه تردد دام در مقابل منطقه عدم تردد دام مقاومت مکانیکی خداک و جدرم مخصدوص ظداهری بیشدتری دارد. 
 بررسی قرق کوتاه مدت جهت کاهش چرا و تردد دام و چرای آزاد بر مواد مغذی خاک از مراتع پست کوهستانی در فالت تبدت چدین دریافتندد

( 2019و همکداران ) Hashemiسانتیمتر به علت عدم تردد دام قابل مالحظه بود.  15-0محتویات فسفر کل در عمق  کاهش ازت کل خاک و
های زاگرس گزارش نمودند خصوصیات فیزیکی و شیمایی خاک به دلیل حرکت مداوم دام دستخوش ضمن مطالعه تاثیر تردد دام بر خاک جنگل

 تغییرات شده است. 
شین و همچنین روسدتایی، نعشایرکوج هایبرداریبهره با ن کهگیلویه و بویراحمد،بند و ییالقی استامراتع میان ترینممه مراتع آب حیات از

 این تخریب با ارتباط در بعملی مناس و علمی هستند؛ تا کنون ارزیابی تخریب حال در کشور مراتع سایر غیراصولی مانند مدیریت که به علت

 گرادیدان آن جایی کده چدارچوب شود، از استفاده مراتع این تخریب برای ارزیابی مناسب چارچوب یک از دارد ضرورتاست.  نشدهانجام مراتع

تأثیر  و شناخت بررسی تحقیق این هدف ین،گیرد بنابرا قرار مورد استفاده مراتع ارزیابی چارچوب تخریب در تواندمی بحران هایکانون و چرایی
 است. اصالح خاک مراتع مورد بحث تدوین برنامه جهت خاک، شیمیایی و خواص فیزیکی ا، برچر تردد مداوم دام در مسیر

 

 روش پژوهش 
هدای خداک در دو به منظور بررسی اثر تردد دام بر برخی خصوصیات خاک واقع در شهرستان سرفاریاب استان کهگیلویه و بویر احمد، نمونه

صورت است که پ  از بازدید میدانی و بدا توجده بده برداری بدینروش نمونهآوری گردید. جمع سایت محل تردد دائم دام و سایت فاقد تردد دام
داری در منطقه، به کمک اهالی مسن و کارشناسان قدیمی و با تجربه مسیر مورد استفاده جهت تدردد مدداوم دام در قدمت زندگی مبتنی بر مرتع

متر 1*1متر یک پالت به ابعاد 100کیلومتر مستقرشده و به فاصله هر  1انسکتی به طول صد سال اخیر، انتخاب شد، سپ  در وسط جاده تریک 
متری برداشدت و بداهم مخلدوط و درنهایدت دو سانتی10های خاک در عمق در امتداد ترانسکت مستقر شد. از هر گوشه پالت و مرکز آن نمونه
نمونه در این سایت مورد آزمایش قرار گرفت(. همچنین  20ل شد )درمجموع نمونه از مخلوط حاصله جهت آزمایش به آزمایشگاه خاکشناسی منق

های خداک شدامل و خصوصدیات نمونده آورینمونه دیگر به همین روش ولی در منطقه مجاور که مورد تردد دام نبوده جهت مقایسده جمدع 20
ابتدا به کمک آزمون کولموگرف اسدمیرنوف از گیری شد. اندازهو پتاسیم خاک،  فسفر،نیتروژنهدایت الکتریکی، بافت خاک، ماده آلی، اسیدیته و 

سدایت تدردد های خاک مقایسه دادهمستقل  tهای خاک در دو سایت مطالعاتی اطمینان حاصل شد سپ  با استفاده از از آزمون نرمال بودن داده
 ل قرار گرفتند. مورد تجزیه و تحلی 16نسخه  SPSSافزار نرممدام دام و سایت فاقد تردد دام توسط 

 

  پژوهش ییایقلمرو جغراف

بند و ییالقی است. بخش سرفاریاب در ترین مراتع شهر سرفاریاب در شهرستان چرام و از نوع مراتع میانمراتع منطقه آب حیات یکی از مهم
دقیقده و  77درجه و  50الی و ثانیه شم 69دقیقه و  82درجه و  30کیلومتری شمال شرقی چرام در استان کهگیلویه و بویراحمد که در  28فاصله 
باشدد. متدر می 2300ز سدطح دریدا امتر و حداکثر ارتفداع  1870ثانیه شرقی قرار دارد. منطقه مورد مطالعه دارای حداقل ارتفاع از سطح دریا  22

رش بداران برف و در بهار مجدداً از نوع  باصورت باران، فصل زمستان طوریکه در فصل پائیز بهباشد بهمتر میمیلی 628متوسط بارندگی ساالنه 
 باشد.ز میب -ام غالب منطقه، گوسفند جو وحشی و د -بنه -های گیاهی غالب از گونه بلوطلومی، گونه -است. بافت خاک منطقه از نوع رسی

 

 ها و بحثافتهی
درصد(، فسدفر  55/0ن نیتروژن )که میزان داد د دام نشامیانگین پارامترهای خاک در دو سایت  تردد مدام دام و سایت فاقد ترد نتایج بررسی

بیشتر از سایت مورد تردد دام  درصد( در سایت فاقد تردد دام 1/55درصد( و سیلت ) 45/26پی پی ام(، رس ) 4/277پی پی ام(، پتاسیم ) 91/13)
 (.1)جدول باشد می
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 های مورد مطالعه میانگین خصوصیات خاک سایت .1جدول 

  سایت
 برداریونهنم

 فسفر )%( نیتروژن

(ppm) 

 پتاسیم
(ppm) 

هدایت 
 الکتریکی

ds/cm)) 

 بافت خاک )%( شن )%( سیلت )%( رس اسیدیته

 رسی لومی 19/30 45 6/14 31/7 /041 55/202 81/1 /044 تردد دام

 رسی لومی 19 1/55 45/26 28/7 /018 4/377 91/13 /55 عدم تردد دام

 

تحت شدرایط  کو پتاسیم خا فسفر، نیتروژنهدایت الکتریکی، بافت خاک، ماده آلی، اسیدیته و مقایسه برای صفات  نتایج تجزیه واریان  و
رصدد دتورهدای هددایت الکتریکدی، ( نشان داد که دو سایت مورد تردد دائم دام و سایت فاقد تردد از نظر فاک2تردد دام و عدم تردد دام )جدول 
ایت دارای دیته خداک دو سدباشند و از نظدر  فداکتور اسدیدار در سطح یک درصد میو شن دارای اختالف معنیازت، فسفر، پتاسیم، رس، سیلت 

، هددایت ایت تدردد دامسددهدد کده در باشد. مقایسه دو سایت تردد دام و سایت عدم تردد نشان مدیداری در سطح پنج درصد میاختالف معنی
 55یشتر است و مقدار نیتدروژن بنسبت به سایت فاقد تردد  31/7درصد و اسیدیته خاک با مقدار  15/30، شن با مقدار 041/0الکتریکی با مقدار 
ام نسبت به سایت مدورد ددرصد در سایت فاقد تردد  1/55درصد، سیلت  45/26پی پی ام، رس  49/377پی پی ام، پتاسیم  32/91درصد، فسفر 

 تردد دام بیشتر است.
 

  مستقل tبرداری با آزمون های نمونهگیری خاک بین سایتازهمقایسه صفات مورد اند 2جدول 

 

                  %5دار در سطح * تفاوت معنی        %1دار در سطح معنی تفاوت **

 
ک در محل عبدور ش اسیدیته خاافزایهای فیزیکی و شیمیایی خاک مؤثر بوده است. م دام در مرتع روی فاکتوروتردد مدا نتایج نشان داد که 
ا بده سدطح خداک هافزایش سرعت فرسایش و نزدیک شدن کربنات الف( به علت ضعیف شدن پوشش گیاهی و 1و شکل  2و مرور دام )جدول 

 (. concostrina- zubiri et al., 2013; Kakeh et al., 2018شود )ها سبب افزایش اسیدیته خاک میباشد که کربناتمی
وسط دام سدبب کداهش تاک ب(. لگدکوبی خ 1و شکل  2باشد )جدول هدایت الکتریکی خاک در منطقه تردد بیشتر از منطقه فاقد تردد می

توان یکی ن می(. و همچنیZhou et. al., 2020پوشش گیاهی و لگدکوبی شدید گیاهان علفی یکساله و افزایش نمک سطحی خاک میشود )
خاک سبب ی از سطح ن پوشش گیاهدیگر از دالیل افزایش هدایت الکتریکی خاک در منطقه تردد را اینگونه بیان کرد که تردد دام با از بین برد

رصد هدایت ک و تبع آن دیابد و امکان افزایش شوری خاافزایش درجه حرارت و تبخیر و تعرق از سطح شده ودر نتیجه رطوبت خاک کاهش می
 (.(Teague et al., 2011یابد الکتریکی خاک افزایش می

 tمقدار  سایت عدم تردد دام سایت تردد دام هافاکتور

 میانگین ±انحراف معیار  میانگین ±انحراف معیار 

 **81/16 0/0±061/55 0/0±004/044 نیتروژن )%(

 ** -/387/81±0/.1 321/91±0/3 992 (ppmفسفر )

 **438/55±21/202 546/4±49/377 91/11 (ppmپتاسیم )

 **ds/cm)) 051/041±0/0 022/018±0/0 27/4الکتریکی هدایت

 *18/4 0/7±090/28 0/7±090/31 اسیدیته

 **63/38 3/26±845/45 2/14±233/6 رس)%(

 **46/107 2/55±468/1 10/45±284/0 سیلت)%(

 **48/14 4/19±436/0 9/30±359/15 شن)%(
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اک وابستگی زیادی به ج(. نیتروژن خ 1و شکل  2نتایج نشان داد که کاهش تردد دام سبب افزایش درصد نیتروژن خاک شده است )جدول 
ه صدورت نیتدرات کده ذب کرده و بدنوسان ماده آلی و آبشویی خاک دارند، دام با تغذیه علوفه از مراتع به طور غیرمستقیم نیتروژن را از خاک ج

و هددر  قددرت آبشدویی یش خاک شده ودهد و همچنین دام با لگدکوبی سبب فرساباشد به مراتع پ  میبسیار مستعد هدر رفت و آبشویی می
ین گونه بیان کرد  در مناطقی اتوان دلیل افزایش نیتروژن خاک را (. و همچنین میLi et al., 2014رود ) رفت نیتروژن از خاک بسیار باال می
تدردد دام چدون  و با افزایش دارندهای فراوانی هستند مقدار بیشتری نیتروژن ها دارای پوشش گیاهی و ریشهکه تردد دام کمتر است چون خاک

 .(1390و همکداران،  بهشتی راد Han et al., 2008;یابد )شود مقدار آن کاهش میباعث کاهش رشد گیاهی )بیوم  زیرزمینی و هوایی( می
اشدد و سدبب افدزایش داشته بشتری رود منطقه تردد نیتروژن بیاز جهتی دیگر تردد دام سبب افزایش ادرار مدفوع دام به مراتع شده و انتظار می

ی معدنی شدن نیتدروژن کنند و برارشد گیاهان در منطقه شود ولی اینطور نیست؛ به این دلیل که گیاهان تنها از فرم معدنی نیتروژن استفاده می
یابدد و اهش میکها به شدت سمباشد که در منطقه تردد به علت لگدکوبی خاک فعالیت میکروارگانیها الزم و ضروری میفعالیت میکروارگانیسم

 (.  1389شود )حیدریان آقاخانی و همکاران، سبب کاهش نیتروژن خاک می
هان علفدی را بده صدورت د(. دام با چرا و دفع فضوالت خود به مراتع گیا 1و شکل  2افزایش تردد دام سبب کاهش فسفر خاک شد )جدول 

به علت کاهش  بور و مرور دامشود. ولی دلیل کاهش فسفر در منطقه محل عفسفر خاک میگرداند و سبب افزایش تر به مراتع بر میقابل تجزیه
نات بدیش از انددازه دمدا )سبب کاهش تبخیر آب خاک و نوسا باشد با کاهش بسیار شدید الشبرگشدید الشبرگ در طی عبور و مرور مداوم می

منطقه محل  فسفر خاک در ی رطوبت و نوسانات دما کاهش یافته در نتیجهشود( از سطح خاک مراتع دو عامل موثر بر درصد فسفر خاک یعنمی
وسط چرای دام به تبع آن ت ویابد. و همچنین عدم برگشت پذیر سریع و جبران فسفر برداشت شده توسط گیاه عبور و مرور مداوم دام کاهش می

علدت افدزایش  عدالوه(. به1393حسن کاویار و همکاران، دانست ) توان یکی دیگر از دالیل کاهش فسفر در منطقه محل عبور و مرور دامرا می
های تجزیده رگانیسمباشد میکروایی فاقد تردد چون چرای دام کمتر متوان اینگونه بیان کرد که در منطقهفسفر خاک در منطقه فاقد تردد را می

 ( Teague et al., 2011) یابدشوند و فسفر خاک افزایش میکننده فسفات خاک بیشتر می
تدوان افدزایش پتاسدیم خداک یم(که 2نتایج نشان داد که منطقه فاقد تردد دام پتاسیم بیشتری نسبت به منطقه دارای تردد دام دارد )جدول 

ود و شدرارت خداک مدیحدهای گیاهی سبب حفظ رطویدت و منطقه فاقد تردد دام را به این علت دانست که در منطقه فاقد تردد چون الشبرگ
-چنین میو هم ته است.باشد و در منطقه تردد رطوبت خاک بسیار کاهش یافرطوبت خاک دو عامل اصلی برای تجزیه پتاسیم خاک می حرارت

یش پتاسدیم خداک در تدوان دلیدل افدزا( و همچنین میSouza et al., 2013) توان به علت کاهش اسیدیته خاک در منطقه فاقد تردد دانست
خداک گرفتده و سدبب  ژن خاک را ازشود به مقدار زیادی نیتروای که حین عبور دام توسط دام چرا میان کرد که علوفهمنطقه تردد را اینگونه بی
 (.1396شود )فتاحی و همکاران، کاهش نیترژن خاک می

ایش خداک و افزایش اسیدیته خاک در محل تردد دام نسبت به منطقه فاقد تردد؛ به علت ضعیف شدن پوشش گیاهی و افزایش فرصت فرس
 ;Concostrina- zubiri et al., 2013شدود )باشد که کربناتها سبب افزایش اسیدیته خداک مدیها به سطح خاک مینزدیک شدن کربنات

Kakeh et al., 2018.) 
هدای ثابدت خداک اک از فاکتور(. بافت خد2باشد )جدول نتایج نشان داد که درصد رس در منطقه فاقد تردد دام بیشتر از منطقه تردد دام می

یشده گیاهدان، رخارجی مثل  است که تغییر آن در کوتاه مدت بسیار کم می باشد. علت افزایش درصد رس در منطقه فاقد تردد به علت نیروهای
 (.1390؛ اولیایی و همکاران، 1392)عسکری و سرپرست،  باشددخالت انسان، جریانات آب و باد می

نگ مادری است و تردد دام های ذاتی خاک و متأثر از سبافت خاک از ویژگی (.2فزایش یافت )جدول با کاهش تردد دام میزان سیلت خاک ا
ر اثدر کداهش فزایش سدیلت دادار بین سیلت در دو منطقه مشاهده شد، دلیل فت خاک ندارد اگر چه در پژوهش حاضر اختالف معنیتأثیری بر با

 (. 1392)رشه شاعری و همکاران،  تردد دام را میتوان به علت فرسایش شدید در سطح منطقه تردد مداوم دام نسبت داد
ل شدده بده آزمایشدگاه دارای های خاک ارسدا( اگرچه تمام نمونه2ز سایت فاقد تردد بود. )جدول درصد شن خاک نیز در سایت تردد دام بیشتر ا

اک توسدط گدکوبی مدام خلدار بود. شن خاک به دلیل باشند ولی درصد شن خاک در دو منطقه دارای تفاوت معنیمی  رسی لومیبافت یکسان 
ش شدت چرا سدبب افدزایش که دریافتند افزایش لگدکوبی خاک در پی افزای 2011)) و همکاران  Teagueدام افزایش یافته است که با نتایج 

 میزان شن خاک نسبت به شدت کم چرا شد، همخوانی دارد. 3%
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دم تردد : مقایسه میانگین اسیدیته )الف(، هدایت الکتریکی )ب(، درصد نیتروژن )ج( و میزان فسفر )د( خاک تحت شرایط تردد دام و ع1شکل 

 ( است.SEها نشان دهنده دامنه خطای معیار میانگین )های روی میانگیندام ، میله

 

 گیرینتیجه
باشد اجزای منابع طبیعی خاک می ترین(. یکی از مهم1390)رضایی،  باشدترین عملکرد حفظ توسعه پایدار میتوجه به منابع طبیعی اساسی
وامل تخریب عدرصد  87 های قبلشود. طبق نتایج به دست آمده از پژوهشدر سطح مراتع میهای مختلف که سبب تولید و رویش رستنی

ل نشینان در مراتع اران و جنگلیت دامدرویه دام و فعاترین عامل انسانی چرا و حرکت بیمراتع مربوط به انسان و عواملی انسانی است که اصلی
داری منبع هن شد که رمان منکر ایتونمیشود با این وجود سطح مرتع سبب تخریب خاک می ای که حرکت و عبور مداوم دام درباشد به گونهمی

ی دام سبب رویهای بیردد و چرتهای این تحقیق و مطالعات گذشته که باشد اما با توجه به یافتهاصلی درآمد بعضی خانوارهای عشایر می
یدیته و کتریکی، اسایت الروژن، رس و سیلت خاک و همچنین افزایش درصد هدکاهش برخی فاکتورهای خاک نظیر درصد پتاسیم، فسفر، نیت

 داوم دام هستندمحل عبور م بند کهشود، باید برای مراتع منطقه بحرانی از قبیل مراتع نزدیک به آبشخوار و همچنین مراتع میانشن خاک می

ی عبور ندین سالهچم که مسیر تان چرابند سرفاریاب شهرسدر منطقه میان راهکاری ارائه داد. برای فاکتورهای خاک که در اثر حرکت مداوم دام
توان نقاط بحرانی این منطقه می (. همچنین جهت کاهش تراکم دام در3باشد راهکارهایی ارائه شده است )جدول و مرور عشایر هنگام کوچ می

ه عمل آید. و جلوگیری ب ن نقطهآدر یک نقطه و به تبع آن تخریب  با افزایش تعداد آبشخوار و محل استراحتگاه دام در عرصه از تجمع دام
( و همچنین برای جلوگیری از 1398توان نوع دام را از سنگین به سبک تغییر داد )صادقی و همکاران، جهت کاهش فشار وارد شده به مسیر می

رتع و کنترل دام مایی ظرفیت ا شناسل تعداد دام در مراتع )بتخریب خاک در اثر حرکت مداوم دام در مراتع برنامه مدیریت چرا از طریق کنتر
و  ای کرکجشید) شودمیپیشنهاد  ) ورود دام متناسب با پوشش مرتع( و کنترل زمان ورود و خروج دام مجاز با ظرفیت مرتع(، کنترل نوع دام

 (.1393؛ ریاحی و رئیسی، 1392همکاران، 

 

 ب الف

 د ج
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 تورهای کاهشی در اثر حرکت مدام دام. تدوین برنامه اصالحی برای  فاک3جدول 

 راهکار      

 فاکتور

 توضیخات رفرنس مدت زمان احیا راهکار تاثیر

 کودهای زیستی-قرق منفی فسفر
 2فسفاته بارور

 جهت افزایش فاکتور فسفر خاک باید عالوه بر قرق 1398پور و همکاران، یوسفی سال 3
 یکلوژمنطقه از کودهای زیستی فسفاته مانند کود بیو

ات که دارای دو نوع باکتری حالل فسف 2فسفات بارور
ته کاش هایباشد استفاده کرد. برای اینکار بذر گونهمی

 ب +شده را یک روز قبل از کاشت در محلول یک لیتر آ
ضدعفونی کرده سپ   2گرم کود فسفاته بارور  100

ار گرم از این کود برای یک هکت 100کاشته شود. هر 
 باشد. مرتع کافی می

کشت تلفیقی  -قرق منفی پتاسیم
گیاهان چوبی چندساله 
 با گیاهان یکساله

سازمان تحقیقات ، آموزش و  سال 3-5
 1394ترویج کشاورزی، 

 ی وهای چوبهمراه با قرق منطقه از کشت تلفیقی گونه
ای ههسازگار با منطقه نظیر بادام کوهی همراه با گون

 ه شود. یکساله نظیر ماش گرمسیری استفاد

سازمان تحقیقات ، آموزش و  سال 5-3 ذرکاریب -قرق  منفی نیتروژن
 1394ترویج کشاورزی، 

ز اقه جهت افزایش نیتروژن خاک باید همراه با قرق منط
 بذرکاری گونه ماش گرمسیری و یونجه استفاده کرد

 Medina Roldána et سال 5-3 قرق  منفی رس و سیلت
al., (2012); Li et. al., 
(2011) 

 در اثر حرکت مدام دام در منطقه درصد رس و سیلت
خاک پراکنده و فقط شن خاک باقی می ماند جهت 
ر غییا ترافزایش این فاکتور باید هر ساله مسیرعبور دام 

ا قرق نمود تا رسال منطقه  5-3داد و برای مدت زمان 
خاک فرصت بازیابی پیدا کند و درصد رس و سیلت 

 خاک افزایش یابد.

 

 منابع
 شیمیایی خاک در کهنه الشک کجور (. بررسی تأثیر قرق بر خصوصیات فیزیکی و1390پور، بهروز و کاظمی مازندرانی، سیده سوده. )احمدی، توفیق؛ ملک

 .100-89(، 8)3اکوفیزیولو ژی گیاهی. مازندران. 
و بیابان ایران.  تحقیقات مرتع .وئین زنجانبر تغییرات پوشش گیاهی منطقه ارک (. تأثیر قرق و چرا1388آقاجانلو، فرهاد؛ اکبرزاده، مرتضی و موسوی احمد. )

16(4 :)493-504. 
( بر برخی خصوصیات .Quercus brantii Lindl(. آثار درخت بلوط ایرانی )1390اولیایی، حمیدرضا؛ ادهمی، ابراهیم، فرجی، هوشنگ و فیاض، پیام. )

 .193-207(،  56)15خاک.  وعلوم آب خاک در منطقه جنگلی یاسوج. 
ن  پنجمین کنفراع رستاق کرمان، (.  بررسی اثر قرق بر برخی خصوصیات خاک در مرات1390بهشتی راد، مسعود؛ بهشتی راد، محبوبه و محمدی، مسعود. )

 (، دانشگاه کرمان، کرمان، ایران.6-1) صص. سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک 
های مرتع بر برخی فاکتور (. بررسی تأثیر عملیات مختلف اصالح1393راوری، مجتبی؛ محمدپور، رقیه و ناصری، داریوش. ) کاویار، فاطمه؛حسن

-1)صص. ی دافند زیستنرژی و پادومین همایش سراسری محیط زیست، فیزیکوشیمیایی خاک بعد از یک دهه مطالعه موردی: )حوزه سیاهدره نهاوند(. 
 صفهان، اصفهان، ایران.(، دانشگاه صنعتی ا17

های شیمیایی یر چرای دام بر ویژگی(. بررسی تاث1395چی، محمدرضا و محسنی ساروی، محسن. )پور، مزدا؛ باقری نویر، سپیده؛ چاییحسینی، حسین؛ همت
 . 117 -98(، 1) 6. مجله کشاورزی بوم شناسیخاک و پوشش گیاهی مرتع )بررسی موردی: مخمل کوه، استان لرستان(. 

اک در مراتع سیساب بجنورد. (. بررسی اثر شدت چرای دام بر پوشش گیاهی و خ1389پور برج، علی اصغر و توکلی، حسین. )حیدریان آقاخانی، مریم؛ نقی
 .255-243(، 2)17 تحقیقات مرتع و بیابان ایران.
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 (، دانشگاه20-10)صص. ی پایدار اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعپیرانشهر(،  هایجنگل  موردی: مطالعه( شمالی زاگرس هایجنگل در
  تهران، تهران، ایران.

همایش ها، های جنگلی بر جنگلمحیطی و اثرات مخرب جادهد اقتصادی و بهبود وضعیت زیستها و مراتع در رش(. نقش جنگل1390رضایی، پگاه. )
 آزاد اسالمی واحد بوشهر، بوشهر، ایران. (، دانشگاه19-1)صص. زیست ضامن توسعه پایدار  ها و محیطای جنگلمنطقه



 1401  نابستتابهار و (، 3)پیاپی  اول، شماره دوم دوره ،نشینانریزی قلمرو کوچمطالعات برنامه                                                                           26  

 
آب و مرکزی،  زاگرس های کوه رتعیم اکوسیستم سه در قرق و چرا تحت یعیطب مراتع در خاک کربن پویایی(. 1393ریاحی سامانی، مریم و رئیسی، فایز. )

  .753 -743(، 2)4خاک. 
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 .81-93(، 3)9اورزی و منابع طبیعی. علوم و فنون کشچهارمحال و بختیاری. 
 قیقات آب و خاک. (. تهران: موسسه تح535) نشریه شماره  مدیریت ماده آلی خاک(. 1394سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، )

ر باغ ات خاک ها در مراتع ییالقی چهای(. تاثیر مدیریت چرای دام بر بهبود خصوص1392شیدای کرکج، اسماعیل؛ اکبرلو، موسی و نیک نهاد قرماخر، حمید. )
 .83-74(،  2)26(, پژوهش های آبخیزداری )پژوهش و سازندگیاستان گلستان. 

 جنگل در خاک فیزیکی و شیمیایی های ویژگی بر دام نوع و چرا شدت (. اثر1398صادقی، سارا؛ محمدی سمانی، کیومرث؛ حسینی، وحید و شاکری، زاهد. )

 .363 -349(، 3)27ایران.  صنوبر و جنگل تحقیقات علمی نشریهانه. ب شهرستان آرمرده های
های فرسایش پژوهشای تایباد. پذیری خاک در اراضی ماسههای فرسایشتأثیر تاغکاری بر روی شاخص(. 1392عسدکری، حمیدرضا و سدرپرست، مهدی. )
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ABSTRACT 
Introduction: Soil is one of the most important components of pasture ecosystems, which causes 

the production and growth of various plants on pastures. The excessive pressure of livestock on the 

pastures to resolve the necessary and unnecessary agricultural, biological and economic needs of 

humans has caused the destruction of the soil and vegetation in the pastures. 

Purpose of the research: Considering the importance of studying the effects of livestock presence in 

natural ecosystems, the present study investigates the effect of continuous livestock traffic in natural 

ecosystems on some soil factors in Sarfaryab. For this purpose, two sites of continuous livestock traffic and 

a site without livestock traffic were selected. 

Methodology: In each of the studied sites, a transect with a length of 1000 meters was installed and at a 

distance of one hundred meters, a plot of 1 * 1 square meter was systematically randomly placed and soil 

samples were taken from each corner and center of the plot to a depth of 10 cm. They were mixed together 

and 20 soil samples were taken and studied for soil texture factors, organic matter, electrical conductivity, 

potassium percentage, phosphorus, nitrogen and soil acidity. Data were analyzed by SPSS software version 

22 using independent t-test.  

Geographical area of research: Sarfaryab is located 28 km northeast of Charam in Kohgiluyeh and 

Boyer-Ahmad provinces. 

Results and discussion: The results of soil analysis showed; All the studied factors except soil acidity in 

the two studied sites have a significant difference at the level of 1% and livestock traffic causes an increase 

in some factors such as sand percentage and soil electrical conductivity and a decrease in some factors such 

as phosphorus, potassium, percentage Nitrogen, clay percentage and soil silt percentage. 

Conclusion: Irregular livestock grazing reduces some soil factors such as potassium, phosphorus, nitrogen, 

clay and silt, as well as increasing the electrical conductivity, acidity and sand of the soil. 
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