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  چکیده

هـا  هاي گیاهی و همچنین شناسـایی رویشـگاه  بر رشد و استقرار گونه مؤثرو عوامل محیطی به شناخت عوامل  پوشش گیاهیسی روابط بین برر

پوشـش  اسـتراحتی) بـر توزیـع     - تناوبی ه و چراي مدیریت شده (سیستم چرايسال 33کند. هدف از این پژوهش، بررسی اثرات قرق کمک می

شـش ترانسـکت   اك، در ایستگاه شهید حمزوي حنا در منطقه سمیرم استان اصفهان است. در این مطالعه تعـداد  برخی خصوصیات خ و گیاهی

پـالت   10متر در هر منطقه مستقر و در راستاي هر ترانسـکت   100به طول (سه ترانسکت موازي و سه ترانسکت عمود بر شیب عمومی منطقه) 

ـ هاي گیاهی موجود ثبت ، تراکم و فهرست گونهمربعی مستقر و میزان تاج پوشش، تولید متر دو د. در هـر منطقـه مـدیریتی (قـرق و چـراي      ش

متـري برداشـت شـد و    سانتی 30تاصفر  نمونه خاك از عمق پنجدر هر پالت سیستماتیک انتخاب و  - طور تصادفیپالت به 18مدیریت شده)، 

. عوامل اسیدیته، قابلیت هدایت الکتریکـی، کربنـات کلسـیم، مـاده     شداب انتخعنوان شاهد پالت، ها مخلوط و یک نمونه مرکب بهسپس نمونه

درصد رطوبت اشباع، ظرفیت تبادل کاتیونی، درصـد ذرات رس، سـیلت، شـن و     آلی، فسفر قابل استفاده، نیتروژن کل، پتاسیم، کلسیم، منیزیم،

. آنـالیز تطبیقـی   شـدند استفاده از آزمون تی مستقل مقایسـه   در دو منطقه با پوشش گیاهیهاي شن خیلی ریز در آزمایشگاه تعیین شد. شاخص

هاي گیاهی، ظرفیت تبادل کاتیونی، آهک، درصد سـنگریزه،  در تفکیک گروه مؤثرترین خصوصیات اي نشان داد که مهممتعارفی و آنالیز خوشه

و درصد کیلوگرم در هکتار)  2/184در مقابل  352(د دار تولی. چراي مدیریت شده باعث افزایش معنیاستفسفر قابل استفاده و عامل مدیریت 

ـین قـرق باعـث افـزایش تـراکم       ).α=  %5() و تغییر برخی از خصوصیات خاك شده است 37/18در مقابل  46/25گیاهی ( تاج پوشش همچن

داد که چراي مدیریت شده در مراتـع  ه است. این مطالعه نشان شدداري معنی صورتبهبوته در مترمربع)  02/2در مقابل  03/3هاي گیاهی (گونه

شـود، از  گذارد. بنابراین توصیه میتأثیر می پوشش گیاهی بهبود و توسعه برخی خصوصیات خاك و توزیع خشک بهتر از قرق بلندمدت، برنیمه

  .شودخشک جلوگیري نیمه قرق بلندمدت در مراتع

  

  

  

 قرق ،ياخوشه لیشده، خاك، تحل تیریمد ياچر ،یاهیگ پوشش ،یمتعارف یقیتطب زیآنال :يدیکل يهاواژه
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 مقدمه

خصوصیات متفاوت خـاك   سرزمین پهناور ایران با تنوع اقلیم و

اخت عوامـل  هاست که در صورت شنرویشگاه بسیاري از گونه

تـوان از صـرف   سازگاري آنهـا، مـی   ها وبر رشد این گونه مؤثر

اصــالح مراتــع  بــرايریــزي هزینــه و اتــالف زمــان در برنامــه

جلوگیري کرد. براي این منظور شناسایی روابط گیاهـان بـومی   

بر استقرار و بقاي آنها ضـروري   مؤثرمستقر در عرصه و عوامل 

گیاهی است کـه روي   ثر از پوششأاست. خصوصیات خاك مت

در مقابل خاك هم به نوبه خود بر سرشت  .)8کند (آن رشد می

هـا بـا   گذارد. بر اساس برخـی از بررسـی  پوشش گیاهی اثر می

ین نقـش را در رشـد و پـراکنش    بیشـتر اینکه عامل آب و هوا، 

در  مـؤثر گیاهان دارد، اما خصوصیات خاك هم از عوامل اصلی 

). با بررسی شـرایط اکولوژیـک و   9توزیع جوامع گیاهی است (

ي در مـورد  بیشـتر ، بـا دقـت   پوشـش گیـاهی  بـر   مـؤثر عوامل 

تـوان اظهـارنظر کـرد.    وري از مراتع مـی هاي مختلف بهرهجنبه

بررسی روابط جوامع گیـاهی بـا عوامـل محیطـی از پیچیـدگی      

خاصی برخوردار است، بدین معنی که متغیرهاي محیطی داراي 

بــین متغیرهــاي محیطــی و گیاهــان، تغییــرات زیــادي هســتند، 

هاي مشاهده شـده  اي وجود دارد و همبستگیهاي پیچیدهکنش

). بنـابراین آگـاهی از   11اغلب با عدم اطمینان همـراه هسـتند (  

ویـژه  نسبت بـه شـرایط اکولوژیـک بـه     پوشش گیاهیتغییرات 

هر گونه گیـاهی و تـأثیر مـدیریت،     هاي خاك رویشگاهویژگی

هاي سازگار با شرایط اکولـوژیکی  شنهاد گونهي در پیمؤثرنقش 

). مطالعات زیـادي در  13و اصالح مراتع در مناطق مشابه دارد (

هاي مختلف چراي دام بر خصوصیات فیزیکی و زمینه اثر شدت

شیمیایی خاك انجام شده است که اغلب به تأثیر چراي سـنگین  

دام بر کاهش پوشش گیاهی و زادآوري گیـاهی، کـاهش میـزان    

ماده آلی خاك، افزایش اسیدیته خاك، افـزایش وزن مخصـوص   

ظــاهري، تــراکم خــاك در اثــر لگــدکوبی دام و کــاهش مقــدار 

اي در چهار باغ ). در مطالعه12و  4رطوبت خاك اشاره داشتند (

گلستان، پوشش گیاهی در دو سطح چراي دام اهلی و عدم چرا 

یــل هــایی از قبپوشــش گونــه، کــه درصــد تــاجشــدندمقایســه 

Acanthophylum sp ،Astragalus sp ،Echinops cephalotes ،

Euphorbia chieradenia  وBromus tectorum  ــه در منطقـ

تحت چراي دام اهلی افزایش یافته بود. درصد خـاك لخـت در   

خارج قرق افزایش یافته اما درصد سنگ و سنگریزه و الشبرگ 

در  2011 ). پژوهشـی در سـال  4مستقل از اثر قرق بوده است (

خشک اتیوپی نشان داد که چراي متناوب دام باعـث  مناطق نیمه

عناصر غذایی خـاك، بیومـاس سـطح زمـین و      دارمعنیافزایش 

ه اسـت.  شـد پوشش یقه نسبت به منطقه تحت چـراي سـنگین   

همچنین در منطقه تحت چـراي سـنگین، درصـد سـطح خـاك      

) 5کاران (زاده و هم). شیخ18دار بود (لخت داراي افزایش معنی

 پوشش گیاهی، ارتباط بین پراکنش بنديرجبا استفاده از تکنیک 

با عوامل محیطی و مدیریتی در مراتع چادگان استان اصـفهان را  

تـرین عوامـل   . نتایج این مطالعه نشان داد که مهمکردندبررسی 

، عامـل قـرق،   پوشش گیاهیدر استقرار و پراکنش  مؤثرمحیطی 

ارتفـاع، فسـفر قابـل اسـتفاده، آهـک،      ظرفیت تبـادل کـاتیونی،   

) 2. احمدي فصیحی و همکـاران ( استسنگریزه و بافت خاك 

آبخیز گنبد در استان همدان بـا هـدف بررسـی نـوع      حوضهدر 

ي) بر خصوصـیات  تأخیرمدیریت مرتع (چراي مستمر و چراي 

فیزیکی و شیمیایی خاك و نیز شناسایی و معرفی خصوصـیاتی  

هاي مرتعـی گویـاي کیفیـت خـاك و     از خاك که در اکوسیستم

ها نشـان داد کـه   ، پرداختند. بررسیاستتأثیر نوع مدیریت چرا 

هاي شیمیایی خـاك  هاي فیزیکی خاك بهتر از شاخصشاخص

دهد و مقـدار مـاده آلـی، درصـد     تأثیر مدیریت چرا را نشان می

از  بیشـتر ي تـأخیر نیتروژن کل، پتاسیم قابل اسـتفاده در چـراي   

) در بررسـی واکـنش   1. اقدامی و همکاران (است چراي مستمر

خاك و گیاهان علفی چندساله تحت چراي مستمر دام و چراي 

تناوبی به این نتیجه رسیدند که بین کـربن آلـی خـاك، درصـد     

داري نیتروژن کل و نفوذپذیري خـاك دو منطقـه تفـاوت معنـی    

پوشـش   هدف از این تحقیق، بررسی روابط ترکیب وجود دارد.

ترین خصوصـیات  ، عوامل خاکی و مدیریتی و تعیین مهمگیاهی

در منطقه سمیرم اسـتان   پوشش گیاهی در توزیع و استقرار مؤثر

راهکارهاي مدیریتی بهتـري بـراي    وسیلهاصفهان است، تا بدین
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  طبیعی حنا در شهرستان سمیرم اصفهان . موقعیت جغرافیایی ایستگاه تحقیقات منابع1شکل 

  

تـوان از اثـرات   . بر این اساس مـی شودطالعه ارائه مورد ممنطقه 

 برايهاي اعمال شده، وجود آمده در هر یک از مدیریتمثبت به

هاي اصالحی و احیایی ریزيبهبود شرایط چرایی مراتع و برنامه

  .کردمنطقه استفاده 

  

  هامواد و روش

  منطقه مورد مطالعه

یعـی شـهید   طب منطقـه مـورد مطالعـه ایسـتگاه تحقیقـات منـابع      

حمزوي، واقـع در حنـا از توابـع شهرسـتان سـمیرم در اسـتان       

محصور شده است. منطقه مورد  1362که از سال  استاصفهان 

 28 52و  42 51مطالعه حـد فاصـل بـین طـول جغرافیـایی      

شـمالی در چهـل    12 32و   8 31شرقی و عرض جغرافیـایی  

اع متوسـط  کیلومتري شهرستان سمیرم واقـع شـده اسـت. ارتفـ    

متر و داراي شیب کم در حدود یـک درصـد بـه     2300ایستگاه 

) نشـان داده  1. موقعیـت منطقـه روي شـکل (   استطرف شرق 

آمار ایستگاه هواشناسی حنا که  بر اساسشده است. اقلیم منطقه 

روش  بـر اسـاس   ،کیلـومتري ایسـتگاه قـرار دارد    10در فاصله 

ترین ماه سال گرم خشک تعیین شد.دومارتن گسترش یافته نیمه

 - 30. حداقل دماي مطلق منطقه استماه تیر و سردترین ماه، دي

گـراد و متوسـط   درجه سانتی 40گراد و حداکثر آن سانتی درجه

گراد است. این اراضی شامل واحد درجه سانتی 11دماي منطقه 

اي است کـه خـاك آن خیلـی عمیـق و     فیزیوگرافی دشت دامنه

خوب است. بافت خاك متوسط تـا   نسبتاًداراي تکامل پروفیلی 

اي و در عمـق بلـوکی   سنگین و ساختمان خاك در سـطح دانـه  

قطعـه   چهـار ، کـه بـه   استهکتار  500است. مساحت ایستگاه 

هکتاري تقسیم شده است.  چهارهکتاري و یک قطعه قرق  124

هـاي جهـاد   دلیـل طـرح  ، ضلع شرقی ایستگاه بـه 1390از سال 

 124هـاي  قطعـه  ه روسـتاییان، یکـی از  کشاورزي و واگذاري ب

هکتاري منطقه چرا از مرتع به اراضی کشاورزي تغییـر کـاربري   

هکتاري (چـراي   372داده است. بنابراین مطالعات در دو منطقه 

ســاله) بــه روش  33هکتــاري (قـرق   چهـار مـدیریت شــده) و  

  سیستماتیک صورت گرفت. -تصادفی

  

  روش تحقیق

یت و عوامـل محیطـی بـر پـراکنش     منظور بررسی تأثیر مـدیر به

پوشش گیاهی در هریک از دو منطقه قـرق و چـراي مـدیریت    

هاي پستی و بلندي، اقلیم و خاك هایی که از جنبهشده، محدوده

بـرداري  داراي شرایط یکسانی بودند در داخل دو منطقـه نمونـه  
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که تعداد پالت مـورد نیـاز بـا اسـتفاده از     يطوربهتعیین شدند، 

  ).7آمد ( دستبه) 1(اري معادله فرمول آم

)1(  2K×X))/(2×S2N=(t  

درجـه آزادي در   n- 1اسـتیودنت بـا   مقدار تی tکه در این معادله، 

میزان خطاي قابل  Kو  میانگین x واریانس و Sدرصد،  پنجسطح 

ــدین  ــت. ب ــول اس ــه قب ــور از روش نمون ــادفی منظ ــرداري تص  ب

سکت موازي با شیب عمـومی و  سه تران. شدسیستماتیک استفاده 

متـر در   100، به طول سه ترانسکت عمود بر شیب عمومی منطقه

 دوپـالت   10هر منطقه مستقر شـد. در راسـتاي هـر ترانسـکت     

متري از یکدیگر مسـتقر و در هـر پـالت     10مترمربعی در فاصله 

هـا)، تولیـد   (به تفکیک گونه پوشش گیاهیمتغیرهاي درصد تاج 

ها)، تراکم (به روش شـمارش  تفکیک گونه (به روش مضاعف به

ها در منطقـه شناسـایی و نـام علمـی     تعداد پایه هر گونه) و گونه

 60برداري خاك، از بین منظور نمونههاي موجود ثبت شد. بهگونه

 صـورت بهپالت هر مکان  18پالت مستقر شده در هر منطقه، از 

نتخـاب  جغرافیـایی ا  هـاي جهتسیستماتیک و در همه  - تصادفی

متري سانتی 30تا  صفرنمونه خاك از عمق  پنج. در هر پالت شد

نمونه  یکهاي پالت و نمونه مربوط به گوشه چهار( شدبرداشت 

ها مخلـوط و یـک نمونـه مرکـب     از وسط پالت) و سپس نمونه

شیمیایی خـاك بـه    و آنالیزهاي فیزیک برايشاهد پالت،  عنوانبه

ها پس از خشک شدن گاه، نمونه. در آزمایششدآزمایشگاه منتقل 

تعیــین درصــد  بــرايدر ســایه (هــوا خشــک) و کوبیــده شــدن، 

سنگریزه، با الک دو میلی متر، الک شدند. اسیدیته خاك با استفاده 

متر و قابلیت هدایت الکتریکی عصاره اشباع خاك  pHاز دستگاه 

گیـري شـد. درصـد    سنج الکتریکی اندازهوسیله دستگاه هدایتبه

اك به روش تیتراسیون با سـود، فسـفر قابـل اسـتفاده بـه      آهک خ

روش اولسون، درصد نیتروژن کل به روش کجلدال، درصد مـاده  

آلی خاك به روش والکی بلک، ظرفیت تبادل کـاتیونی بـه روش   

استات سدیم و آمونیوم، رطوبت اشـباع خـاك بـه روش وزنـی،     

 هاي کلسیم و منیـزیم محلـول خـاك بـه روش    تعیین غلظت یون

هاي سدیم و پتاسیم محلول بـه  تیتراسیون با ورسین و غلظت یون

). بـراي تعیـین بافـت    20( گیري شـد روش فلیم فوتومتري اندازه

خاك، از روش هیدرومتري و درصد شن خیلی ریز با اسـتفاده از  

). عوامـل فیزیـوگرافی و   15( شـد گیري متر اندازهمیلی 05/0الک 

، بنـابراین، ایـن عوامـل مـورد     اقلیم در هر دو منطقه یکسان بـود 

تجزیه و تحلیل قرار نگرفتند. بـراي مطالعـه تشـابه موجـود بـین      

هاي نمونه برداري، آمار بندي پالتهاي مورد مطالعه و گروهپالت

عامل مدیریتی (قرق و چـراي مـدیریت    2متغیر خاك و  17کمی 

شده) با استفاده از شاخص اقلیدوسی و روش دورترین همسـایه  

اي بندي خوشـه کار رفت و طبقهبه  12/2PAST افزارک نرمبه کم

اي گرفت. در اکولـوژي گیـاهی بـا اسـتفاده از آنالیزخوشـه      انجام

ــه ــه واحــدهاي نمون ــب گون ــرداري کــه داراي ترکی   اي یکســانب

 هاي تشابه شناسایی شده و در داخل یکوسیله شاخصبه ،هستند

ــی  ــرار م ــروه ق ــد (گ ــین 12گیرن ــط ب ــاهیپوشــش ). رواب   و گی

ــل ــون رج  عوام ــط آزم ــی، توس ــرم محیط ــا ن ــدي ب ــزاربن  5/4 اف

CANOCO  تـرین روش  منظـور انتخـاب مناسـب   بررسی شد. بـه

  گیــرهــا بــا اســتفاده از آنــالیز تطبیــق قــوسابتــدا داده بنــدي،رج

DCA (Detrended correspondence analysis)   بررسی شـدند و

تخـاب روش آنـالیز   آمده از طول گرادیـان، مبنـاي ان   دستبهعدد 

ــارفی   ــی متع ــالیز تطبیق ــه روش غیرخطــی و آن ــت، ک ــرار گرف   ق

CCA (Canonical correspondence analysis) عنـــوانبـــه 

). همبستگی بین عوامـل  7( شدترین روش تحلیل انتخاب مناسب

و بـا اسـتفاده از    CANOCOافـزار  محیطی و مدیریتی توسط نـرم 

وجـه بـه انتخـاب روش    ، تعیـین شـد. بـا ت   CCAبنـدي  آنالیز رج

پالتی که داراي اطالعـات محیطـی،    18 ربندي مستقیم، از آمارج

بنــدي و و مــدیریتی در هـر منطقــه بــود، در رج  پوشـش گیــاهی 

منظور مقایسه میانگین درصـد  . همچنین بهشدبندي استفاده خوشه

هاي گیـاهی در دو منطقـه   ، تولید و تراکم گونهپوشش گیاهیتاج 

  افـزار درصـد و نـرم   پـنج قل در سطح اطمینـان  از آزمون تی مست

16 Minitab استفاده شد.  

  

  نتایج

بندي است کـه بـر اسـاس میـزان     بندي یک تکنیک طبقهخوشه

گیـري، آنهـا را در  تشابه و یا تفاوت بین واحدهاي مورد انـدازه 
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  )مدیریت شدهقرق و چراي ( یتیو دو عامل مدیر خاكعامل  17برداري بر اساس هاي نمونهاي پالتخوشه . تحلیل2شکل 

  

  مربوط به پوشش گیاهی، عوامل محیطی و دو عامل مدیریتی (قرق و چراي مدیریت شده) DCA. نتایج آنالیز 1جدول 

 محورها 1 2 3  4 جمع جبري

 مقادیر ویژه 6/0 28/0 18/0 08/0  68/2

 طول گرادیان 39/3 72/2 18/2 31/2  - 

  توجیه شده (%)واریانس  3/43 2/40 1/33 4/22  - 

  

هـاي درون یـک خوشـه،    دهد که پـالت طبقات خاصی قرار می

هـاي دور از هـم،   ین تشابه را با یکدیگر داشـته و خوشـه  بیشتر

بندي حاصل است. دندروگرام خوشه آنهاگواه تغییرات زیاد بین 

عامل محیطی و دو عامل مدیریتی نشان داد که  17از آمار کمی 

شـوند.  به دو گروه مشخص تفکیـک مـی  برداري ها، نمونهپالت

هاي مستقر در منطقـه قـرق و   شامل پالت (P1-P18)اول گروه 

هاي منطقه چـراي مـدیریت   پالت شامل (P19-P36)گروه دوم 

 ). 2(شکل  استشده 

منظور استفاده شد که تعداد متغیرهـاي  ، بدینبنديرجآنالیز 

تغیرهـاي  هاي گیاهی) و نیز متغیرهـاي مسـتقل (م  وابسته (گونه

. بنابراین، از تکنیـک  هستندمحیطی و مدیریتی) بیش از دو عدد 

توان استفاده کرد و نمی آنهامعمول آماري براي تجزیه و تحلیل 

 بنـدي رجهاي تحلیـل چنـد متغیـره، نظیـر     ناگزیر باید از روش

، بـا  شدشناسی اشاره طور که در بخش روشاستفاده کنیم. همان

از  بیشتر، طول گرادیان DCAو تحلیل  توجه به اینکه در تجزیه

). 1(جـدول   شداستفاده  CCA، بنابراین از روش است سهعدد 

در ایـن  ، CCAبنـدي  با توجه به دیاگرام دوپالتی حاصل از رج

 درصد تـاج  برداري از نظر خصوصیاتهاي نمونهمطالعه، پالت

ــول   ــی در ط ــاي محیط ــاهی و متغیره ــش گی ــم پوش ــرینمه  ت

انـد،  تفکیـک شـده   خوبی از یکدیگرلوژیکی، بههاي اکوگرادیان

هـاي  و پـالت  چپسمت  هاي تحت قرق درطوري که پالتبه

دیاگرام واقع شـدند  راست در سمت  مدیریت شدهتحت چراي 

نشـان داد کـه چـراي     CCAنتایج حاصـل از آنـالیز    .)3 شکل(

ها اثر مثبتی داشته و باعث افزایش مدیریت شده بر حضور گونه

ه اسـت. همچنـین چـراي    شـد اي) هـا (غنـاي گونـه   نهتعداد گو

خاك اثر و شیمیایی یفیزیکخصوصیات  بیشترمدیریت شده بر 
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   ∆ عالمت با ها عوامل خاکی و مدیریتی با بردار و گونه CCA ( بندياز رج حاصلمحیط  - دیاگرام دوپالتی گونه. 3ل شک

  )ت.آمده اس 2محیطی در جدول املهاي گیاهی و عواند. اسامی کامل گونهنمایش داده شده

  

  بنديکار رفته در نمودار دوپالتی رجهاي گیاهی و عالئم اختصاري بهاسامی علمی گونه. 2 جدول

 عالئم اختصاري شرح عالئم اختصاري نام علمی گونه

Agropyrum cristatum Ag.cr چراي مدیریت شده Controlled grazing 

Achillea millefolium Ac.mi قرق Exclosure 

Astragalus cyclophyllus As.cy  آهکدرصد  CaCO3 (%) 

Astragalus siliquosus As.si رطوبت اشباع خاك SP (%) 

Boissiera squarosa Bo.sq ماده آلی OM (%) 

Bromus tectorum Br.te نیتروژن کل N2 (%) 

Bromus tomentellus Br.to سنگریزه Gravel (%) 

Colchicum bulbocodium Co.bu رس Clay (%) 

Echinops kotschyi Ec.ko شن Sand (%) 

Eurotia ceratoides Eu.ce سیلت Silt (%) 

Hordeum bulbosum Ho.bu شن خیلی ریز vfs (%) 

Isatis minima Is.mi یونیظرفیت تبادل کات  CEC (meq/100g) 

Lactuca orientalis La.or  ادهاستففسفر قابل  P (mg/kg) 

Polygonum salicornoides Po.sa کلسیم Ca (meq/l) 

Secale montanum Se.mo منیزیم Mg (meq/l) 

Stipa barbata St.ba سدیم Na (meq/l) 

Poa bulbosa Po.bu  فادهاستپتاسیم قابل  K (mg/kg) 

  

عامل محیطی دو عامل  17داري داشته است. از بین مثبت و معنا

اي مدیریت شده)، سه عامل درصد نیتروژن مدیریتی (قرق و چر

دلیل کم بـودن  کل، اسیدیته و قابلیت هدایت الکتریکی خاك به

نسبت به سایر پارامترها و همچنین دامنه تغییرات کم آنهامقادیر 



  ... خاك اتیخصوص یو برخ یاهیپوشش گ عیبلندمدت بر توز يچرا تیریتأثیر مد

  

21 

  
  مدیریت شده رق و چراي دو منطقه قدر  هاگونه و ج) درصد تاج پوشش گیاهی ) تولیدب، مقایسه میانگین تراکم) الف :نمودارهاي. 4شکل 

  دار در سطح اطمینان پنج درصد است.حروف مشترك بیانگر عدم تفاوت معنی

  

اند، ولـی  پیدا نکرده نمودهاي مختلف، در دیاگرام در پالت آنها

هاي موجود، میزان درصد نیتروژن کـل و قابلیـت   بر اساس داده

 و اسـت  بیشـتر هدایت الکتریکی در منطقه چراي مدیریت شده 

ــاً  ــه تقریب ــر دو منطق ــیدیته در ه ــزان اس ــت می در  .یکســان اس

  هـاي قـرار گرفتنـد، گونـه    3 هایی که در ربـع اول شـکل  پالت

Isatis minima  وHordeum bulbosum   ــب ــا  هســتندغال و ب

گذارترین اند، تأثیرمختصات قرار گرفته أزیاد از مبد فاصله نسبتاً

تیونی و درصـد  عوامل، چراي مدیریت شده، ظرفیت تبـادل کـا  

هـایی قـرار   . در ربع سوم این شکل، پـالت استکربنات کلسیم 

ــه ــد کــه گون ، Eurotia ceratoides ،Stipa barbataهــاي دارن

Achillea millefolium ،Poa bulbosa  وBromus tomentellus 

مختصـات قـرار    أکمـی از مبـد   و بـا فاصـله نسـبتاً    استغالب 

اند و عامل قـرق و درصـد رس در تفکیـک ایـن گـروه،      گرفته

هــاي هــایی کــه گونــه. در پــالتاســتگــذارترین عامــل تــأثیر

Agropyrum cristatum ،Lactuca orientalis ،bulbocodium 

Colchicum ،Echinops kotschyi ،Secale montanum، 

Astragalus siliquosus   وBoissiera squarosa ــب   غالــ

ذارترین عوامل، میزان فسفر قابل استفاده، درصـد  ، تأثیرگهستند

هایی پالت . دراسترطوبت اشباع خاك و چراي مدیریت شده 

  ،Polygonum salicornoidesهــــاي بــــا غالبیــــت گونــــه

Astragalus cyclophyllus  وBromus tectorum   درصـد شـن ،

   آید.تأثیرگذارترین عامل به نظر می

هی دو منطقه قرق و چراي نتایج حاصل از مقایسه پوشش گیا

دهد که در منطقه چـراي مـدیریت شـده،    مدیریت شده، نشان می

ــاج  ــد ت ــش (درص ــد (=0p-valueپوش ) =01/0p-value) و تولی

 بیشتري دارمعنیهاي گیاهی نسبت به منطقه قرق با اختالف گونه

). همچنین زادآوري در منطقه قرق در مقایسه 4شده است (شکل 

داري افـزایش یافتـه اسـت.    معنـی  طـور بهه با چراي مدیریت شد

) مشخص است، بـا افـزایش تـراکم در    4طور که در شکل (همان

منطقه قرق، تولید و درصد تاج پوشش گیاهان منطقه کاهش یافته 

کیلوگرم در  2/184است. در منطقه قرق بلندمدت، میانگین تولید 

در بوتـه   02/3ه درصد و تراکم منطق 37/18هکتار، پوشش تاجی 

که در منطقه چراي مدیریت شده، میانگین حالیمتر مربع است. در

درصـد و   46/25کیلوگرم در هکتـار، پوشـش تـاجی     352تولید 

  ). 3(جدول  استبوته در متر مربع  02/2تراکم منطقه 

پوشش گیاهان در منطقه چراي مـدیریت  تولید و درصد تاج
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  اهی دو منطقه قرق و چراي مدیریت شدهمقایسه میانگین خصوصیات پوشش گی نتایج .3جدول 

 P - value  منطقه چراي مدیریت شده  منطقه قرق  خصوصیات گیاهی

  00/0*  46/25 ± 21/2  37/18 ± 62/1  (درصد)تاج پوشش 

  01/0*  352 ± 78/12  2/184 ± 1/9  تولید (کیلوگرم در هکتار)

  031/0*  02/2 ± 06/0  02/3 ± 08/0  تراکم (فرد در هکتار)

  داري در سطح اطمینان پنج درصد است.دهنده معنی نشان *

  

سـزایی داشـته اسـت،    شده، روي خصوصیات خاك تأثیر بـه 

طوري که ظرفیت تبادل کاتیونی که معیاري از حاصلخیزي به

) از نوع مثبت =93/0rکیفیت خاك است، همبستگی قوي (و 

عامل چراي مدیریت شده برقـرار کـرده اسـت. همچنـین     با 

ــزان فســفر ــل اســتفاده ( می ــی r=58/0قاب ــاده آل )، درصــد م

)53/0=r) 41/0) و پتاسیم قابل استفاده خاك=r  همبسـتگی (

متوسط و مثبت با عامل چراي مدیریت شده داشته و مقـدار  

از قـرق   بیشـتر این پارامترها در منطقه چراي مدیریت شـده  

)، همبسـتگی  r= - 83/0بوده است. میـزان کربنـات کلسـیم (   

دار عامل قرق داشته که بیانگر کـاهش معنـی  ي و منفی با قو

). مطالعه بافت 4(جدول  استکربنات کلسیم در این منطقه 

ي در دو منطقـه از نظـر   دارمعنـی خاك نشان داد که تفاوت 

بافت خاك و درصد رطوبت اشباع وجود ندارد و بافت خاك 

. درصد اجزاي تشـکیل  استسیلتی رسیدر هر دو منطقه لوم

دهد که بین مقادیر رس خاك دو ك نشان میدهنده بافت خا

داري وجـود دارد ولـی از لحـاظ سـایر     منطقه تفاوت معنـی 

خصوصیات نظیر میزان سیلت، شن و شن خیلی ریز تفاوت 

ــل خصوصــیات شــدي مشــاهده ندارمعنــی ــه و تحلی . تجزی

شیمیایی خاك بین دو منطقه قـرق و چـراي مـدیریت شـده     

لیـت هـدایت الکتریکــی،   نشـان داد کـه مقـدار اسـیدیته، قاب    

نیتروژن کل، پتاسیم قابل استفاده و میـزان کلسـیم و منیـزیم    

ندارند. از طرف دیگر، چـراي   دیگر داري با همتفاوت معنی

دار کربنات کلسیم، درصـد  مدیریت شده باعث افزایش معنی

سنگریزه، درصد ماده آلی، فسفر قابل استفاده و ظرفیت تبادل 

  ).5(جدول کاتیونی خاك شده است 

  گیريبحث و نتیجه

این مطالعه نشان داد که چراي مدیریت شده توانـایی تغییـر در   

برخی خصوصیات فیزیکی و شـیمیایی خـاك را دارد و باعـث    

ي طـور بهافزایش تولید و درصد تاج پوشش گیاهان شده است 

که عوامل حاصلخیزي خاك از جمله مقدار ماده آلـی، ظرفیـت   

کلسـیم در منطقـه    پتاسیم قابل اسـتفاده و  تبادل کاتیونی، فسفر،

و از طرف دیگـر قـرق    استاز قرق  بیشترچراي مدیریت شده 

بلندمدت باعث افزایش میـزان رس، سـدیم و درصـد رطوبـت     

بنـدي  اشباع خاك شده است. بـر اسـاس نتـایج حاصـل از رج    

CCAهاي اکولوژیک مختلفی وجود دارند. ، در این منطقه، گروه

 هـا، دامنـه تحمـل نسـبتاً    در هر کدام از گـروه  هاي موجودگونه

ــد و از   یکســانی بــه تغییــرات عوامــل خــاکی و مــدیریتی دارن

خصوصیات مشابهی از لحاظ خصوصیات فیزیکـی و شـیمیایی   

). بنابراین تأثیر عوامل مدیریتی 3 (شکل هستندخاك برخوردار 

هـاي  و خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك بـر توزیـع گونـه   

) و تسما و 5زاده و همکاران (. شیخاستتشخیص  مرتعی قابل

که خصوصیات خاك و  ) نیز به این نتیجه رسیدند18همکاران (

هـاي  در تفکیک تیـپ  مؤثرترین عوامل عوامل مدیریتی، از مهم

که با نتایج این  هستندهاي شاخص مرتعی گیاهی و توزیع گونه

طبیقـی  تحقیق مطابقت داشت. بررسی نتایج حاصـل از آنـالیز ت  

نشان داد که تأثیرگذارترین عوامل در جداسـازي   CCAمتعارفی 

هاي اکولوژیک، عوامل خاکی شامل ظرفیت تبادل کاتیونی، گروه

آهک، درصد سنگریزه، فسفر قابـل اسـتفاده و عامـل مـدیریت     

). مقدار عوامل آهک، ماده آلی، درصد سنگریزه، 3 (شکل است

پتاسـیم قابـل اسـتفاده و    فسفر قابل اسـتفاده، کلسـیم، منیـزیم،    
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  . مقادیر میانگین و اشتباه معیار خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك دو منطقه قرق و چراي مدیریت شده 5جدول 

  منطقه چراي مدیریت شده  منطقه قرق  خصوصیات

  a66/37  59/5 ± b22/34 ± 37/5  (%)رس 

  a57/55  83/4 ± a17/58 ± 68/3  (%)سیلت 

  a51/3  36/0 ± a22/3 ± 4/0  (%)شن 

  a26/3  65/0 ± a39/4 ± 46/0  (%)شن خیلی ریز 

  a41/2  75/2 ± b36/8 ± 47/1  (%)سنگریزه 

  a71/7  05/0 ± a7/7 ± 0/ 02  اسیدیته

  dS/m(  09/0 ± a43/0  06/0 ± a44/0(قابلیت هدایت الکتریکی 

  a67/21  86/3 ± b86/33 ± 49/4  (%)کربنات کلسیم 

  a83/0  36/0 ± b12/1 ± 37/0  (%)ماده آلی 

  68/1 ± a43/16  61/2 ± b01/23  (mg/L)فسفر قابل استفاده 

  a2/0  05/0 ± a23/0 ± 06/0  (%)نیتروژن کل 

  34/5 ± a55/30  16/4 ± a48/33  (mg/L)پتاسیم قابل استفاده 

  a84/40  35/2 ± a33/38 ± 13/2  (%)رطوبت اشباع 

  28/2 ± a55/6  55/1 ± a78/7  (meq/L)کلسیم 

  87/3 ± a44/7  23/2 ± a11/6  (meq/L)منیزیم 

  11/1 ± a6/23 03/1 ± b91/30  (meq/100g soil)ظرفیت تبادل کاتیونی 

  54/3 ±a 26/49  23/3 ± b3/43  (mg/L)سدیم 

  دار در سطح اطمینان پنج درصد است.حروف مشترك بیانگر عدم تفاوت معنی   

  

ل کاتیونی که معیاري از حاصلخیزي و کیفیت خاك ظرفیت تباد

است در منطقـه چـراي مـدیریت شـده بیشـتر از منطقـه قـرق        

بلندمدت بوده است. در منطقه قرق بلندمـدت، فقـر، کمبـود و    

اسـتفاده   عدم تعادل درصد نیتروزن کـل، فسـفر و پتاسـیم قابـل    

و حالـت  شود که گیاهان شادابی خود را از دسـت داده  موجب می

و از تولید و درصـد تـاج پوشـش     شودمشاهده  آنهاک شدن در تن

  دلیــلگیــاهی کاســته شــود. در منطقــه قــرق بلندمــدت بــه      

ــدت دام (  ــدم چــراي طــوالنی م ــه  33ع ــا گون ــت ب   ســال)، غالبی

Bromus tomentellus گی این گونه از حضـور  . غالبیت و چیراست

ـ    لگومویژه ها، بهبعضی گونه مین أها که یکـی از منـابع اصـلی ت

). افزایش ماده آلی 16، کاسته است (هستندنیتروژن طبیعی خاك 

دلیـل چـراي   توان بـه خاك در منطقه چراي مدیریت شده را می

دنبال ه است و بهشدزنی گیاهان اصولی دانست که باعث جست

آن تولید و درصد تـاج پوشـش گیـاهی افـزایش یافتـه اسـت،       

هی، الشبرگ بـاالتري هـم   هاي گیابنابراین با افزایش تولید اندام

در منطقه تولید شده است. همچنین حضور دام در منطقه عالوه 

بر مخلوط کردن الشبرگ با خاك، با افـزودن فضـوالت باعـث    

ه است. قسـمت عمـده فسـفر    شدافزایش درصد ماده آلی خاك 

ترکیب بـا مـواد آلـی بـوده و لـذا       صورتبهقابل استفاده خاك 

ي بیشتر، داراي فسفر قابل استفاده هاي سرشار از ماده آلیخاك

 دلیـل حضـور دام و  هستند. در منطقه چراي مـدیریت شـده بـه   

افزودن فضوالت دامی به خاك، مقـدار پتاسـیم خـاك افـزایش     

علت پایین بودن تراکم گیاهی در این منطقه، پتاسیم یابد و بهمی

شود و این عامل نیز باعث افزایش پتاسیم قابل کمتر مصرف می

). سدیم خـاك، همبسـتگی   13شود (اده خاك در منطقه میاستف

)، 6قربانیـان (  مثبتی را با عامل قرق بلندمدت برقرار کرده است.
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افــزایش بــیش از حــد ســدیم خــاك را عامــل از هــم پاشــیدن 

ها، ساختمان خاك و درنهایت ایجـاد اخـتالل در عمـل    خاکدانه

معرفـی   ایتالیـک هاي رشد گونه تنفس و در نتیجه کاهش عامل

کرد. وجود کلسیم در خاك، تـا حـدي از شـدت عمـل سـدیم      

کاهد، بنابراین ممکن است علت اثر مثبت سـدیم در منطقـه   می

قرق، مربوط به کاهش کلسیم در این منطقه باشد. میزان کلسـیم  

و منیزیم، تابع اقلیم، سنگ مادر و بافت خاك است. از آنجا کـه  

حـدوده قـرار دارنـد و    این دو منطقه از لحاظ اقلیمی در یـک م 

سنگ مادر و بافت خاك دو منطقه یکسان است، بنابراین تفاوت 

 شدي بین دو منطقه از لحاظ منیزیم و کلسیم مشاهده ندارمعنی

) بیان کردند که افـزایش میـزان   16). میرخانی و همکاران (19(

هاي موجـود دارد  حضور و وفور گونه سنگریزه، اثرات مثبتی بر

رسد که افـزایش  . به نظر میاستین تحقیق منطبق که به نتایج ا

دلیـل کـاهش   سنگریزه در خاك منطقه چراي مدیریت شـده بـه  

دنبال آن افـزایش  تراکم گیاهی و افزایش فاصله بین گیاهان و به

. میزان آهـک در  استفرسایش و شسته شدن اجزاي ریز خاك 

منطقه چراي مدیریت شده نسبت به قرق افزایش یافته اسـت و  

از طرف دیگر نفوذپذیري خاك در منطقه چراي مدیریت شـده  

دلیل تردد دام و افزایش آهک کاهش یافتـه اسـت. در منطقـه    به

چراي مدیریت شده، تراکم کمتر پوشش گیاهی و چراي دام در 

گذشته، باعث افزایش هدررفت خاك شـده اسـت و از ژرفـاي    

ک) کـه  هاي تجمع آهک (افق کلسـی خاك کاسته و بنابراین الیه

دلیل مواد مادري) به مرور زمان (به هستنددر عمق خاك متمرکز 

تر و در نتیجه آهک خاك این منطقه نسـبت بـه   به سطح نزدیک

شده است. بافـت خـاك در هـر دو     بیشترمنطقه قرق بلندمدت 

ثر از مـدیریت چـرا   أ. بافت خاك متـ استسیلتی رسیمنطقه لوم

مادر دارد و با توجـه   نیست و بستگی به شرایط اقلیمی و سنگ

بنـابراین بافـت دو منطقـه     ،به اینکه دو منطقه مجاور هم هستند

) به این نتیجه 15) و مگورن (8یکسان است. امینی و همکاران (

علـت دارا بـودن سـطح    ها و مواد آلی خاك بـه رسیدند که رس

ویژه زیاد و باردار بودن، نقش مهمی در ظرفیت تبادل کـاتیونی  

فزایش رس و ماده آلی خاك، مقدار ظرفیـت تبـادل   دارند و با ا

یابد که با نتایج ایـن تحقیـق مطابقـت دارد.    کاتیونی افزایش می

خاك  تر شدن و تغییر اندازه ذراترطوبت اشباع خاك با ریزدانه

منطقـه قـرق،    ارتباط دارد. علت افزایش رطوبت اشباع خاك در

منطقـه   پوشش گیـاهی  .استافزایش درصد رس در این منطقه 

مطالعاتی در نتیجه تعامل شرایط اکولوژیکی و مـدیریتی شـکل   

گرفته و تغییرات ناشی از نحـوه مـدیریت بلندمـدت در مراتـع     

هـاي قابـل   ج) تـراکم گونـه   -4. شـکل ( اسـت منطقه مشخص 

دهد. مدیریت شده را نشان می شمارش در منطقه قرق و چراي

ــه  ــراکم گون ــزایش ت ــین اف ــاي همچن و  Eurotia ceratoidesه

Bromus tomentellus     در داخل قرق قابل توجـه اسـت، لـیکن

دلیل عدم چرا در بلندمدت شادابی خود هاي این دو گونه بهپایه

دنبال اند و بهتنک در آمده صورتبهرا از دست داده و خشبی و 

آن تولید و درصد تاج پوشش این گیاهان کـاهش یافتـه اسـت.    

پذیري شادابی و ان داد که تغییرنش 1987نتایج تحقیقی در سال 

پویا بودن جامعه گیاهی مراتع تحت تأثیر چرا قرار دارد کـه بـا   

). در همـین زمینـه هـارت    11نتایج این تحقیق همخوانی دارد (

علت انباشته شدن مدت، به) اظهار داشت که در قرق طوالنی10(

ش اي، تولید کـاه هاي مرده گیاهی و تغییر در ترکیب گونهاندام

یابد که با نتایج این تحقیق همخـوانی دارد. در منطقـه قـرق    می

انـد  زنی را پیدا کردهدلیل عدم چراي دام، بذرها فرصت جوانهبه

دلیل خـاك  هاي گیاهی افزایش یافته است، ولی بهو تراکم گونه

هـا کـاهش یافتـه    فقیر و با حاصلخیزي کم، رشد رویشی گونـه 

ابت بین گیاهان بر سـر آب و  است. همچنین در منطقه قرق، رق

مواد غذایی افزایش یافته است. بنابراین، عملکرد گیاهان کاهش 

دنبال آن، از درصد تاج پوشش و تولید گیاهان کاسـته  یافته و به

آمـده از ایـن منطقـه، قابـل      دستبه). نتایج 17و  3شده است (

تعمیم به مناطق با شرایط اکولوژیک مشابه بـوده و بـا شـناخت    

توان بـراي اصـالح   صیات خاکی معرف این رویشگاه، میخصو

منــاطق بــا خصوصــیات مشــابه اقــدام کــرد. در منــاطقی ماننــد 

شهرستان سمیرم که مشکل دام مازاد و چراي زود هنگـام دارد،  

هـاي  ، سالیانه یک بخشی از مرتع قـرق و بخـش  شودتوصیه می

اي عبارت دیگر سیسـتم چـر  به ،دام قرار گیرد يدیگر مورد چرا



  ۱۳۹۷ زمستان/ چهارم / شماره  دوبيست و / سال  )يعيعلوم و فنون كشاورزي و منابع طب(علوم آب و خاك  نشريه

  

26 

قرق  ،د. با توجه به نتایج این تحقیقشواستراحتی انجام  -تناوبی

و  شودبلندمدت براي مراتع زاگرس مرکزي بهتر است پیشنهاد ن

دستیابی به یـک نتیجـه کـاربردي در سـطح مراتـع       منظوربهلذا 

زاگرس، مطالعات مشابه در مناطق با عوامـل محیطـی متفـاوت    

  .شودپیشنهاد می
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Abstract 

Evaluating the possible relationships between vegetation and environmental characteristics can assist managers to 
identify effective factors influencing plants establishment and to characterize various vegetation communities. This 
study was aimed to evaluate the effects of long term grazing exclusion ( more than 33 years) and the controlled grazing 
system (resting – rotation grazing system) on the vegetation distribution and some soil properties in the Hamzavi 
research station in Hanna area-Semirom, Isfahan. Six transects (three parallel transects and three transects perpendicular 
to the general slope of the area) were established in each area and 10 square plots with the size of 2m2 were placed 
along each transect; then, the cover percentage, production and list of all plant species were recorded. In each area, 
eighteen plots were collected randomly and in each plot, five soil samples were collected from 0-30 cm of the soil and 
then the samples were mixed and one sample of the compound was selected as an evidence plot. Soil properties such as 
pH, EC, CaCO3, organic carbon, absorbable phosphor, total nitrogen, K, Ca, Mg, soil saturated percentage, cation 
exchange capacity, soil clay, silt, sand and fine sand contents were measured in the soil laboratory. The independent t 
test was used to compare the vegetation characteristics in two areas. Cation exchange capacity, CaCO3, gravel 
percentage, soil phosphor content and grazing management were identified as the most discriminative factors in 
separating vegetation communities based on Canonical correspondence analysis (CCA) and cluster analysis. Controlled 
grazing management significantly modified some soil characteristics and increased the production (352 versus 184.2 
kg/ha) and vegetation cover percentage (25.46 versus 18.37), as compared to the exclusion area (α= 5%). The 
vegetation density was increased significantly in the exclusion rather than controlled grazing area (3.03 versus 2.02 
plant/m2). This study, therefore, revealed that controlled grazing management was more effective on improving some 
soil quality and vegetation characteristics rather than p long term grazing exclusion in the semi-arid ecosystems. So, 
avoiding long term grazing exclusion in semi-arid rangelands is suggested. 
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