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بررسي تأثير عمليات مختلف اصالح مرتع بر برخي فاكتورهاي خاك و پوشش گياهي (مطالعه موردي :مراتع منطقه

سميه دهداري ،*1نظام آرمند ،2محمد فرجي 3،نسيم آرمان 3و جمال موسویان
تاريخ دريافت1396/03/01 :

4

 -تاريخ تصويب1396/12/20 :

چکيده
مطالعه حاضر به منظور بررسی تاثیر عملیات اصالحی مرتع شامل بوتهکاری ،بذرپاشی توأم با ذخیره نزوالت و بذرپاشی
بدون ذخیره نزوالت بر روی برخی از خصوصیات پوشش گیاهی و خاک مراتع چاه ماری شهرستان بهبهان انجام گرفته است.
نمونهبرداری پوشش گیاهی به صورت تصادفی سیستماتیک با تعداد  60پالت يک مترمربعی در امتداد ترانسکت  100متری ،در
هر سايت و پس از حفر پروفیل ،نمونهبرداری از سطح  0-30و  30-60سانتیمتری خاک به انجام رسید .دادهها توسط نرمافزار
 SPSSبا استفاده از آزمون  tمستقل و آنالیز واريانس يکطرفه  ANOVAمورد تجزيه و تحلیل قرار گرفتند .نتايج نشان داد که
بیشترين میزان تولید ،درصد تاج پوشش ،تراکم گیاهان کالس  Iو  IIمربوط به سايت بوتهکاری و کمترين میزان تولید مربوط به
سايت بذرپاشی بدون ذخیره نزوالت میباشد .همچنین بررسی تغییرات خصوصیات موردبررسی خاک نشان میدهد که به لحاظ
عناصر مغذی نیتروژن ،فسفر ،پتاسیم و ماده آلی در هر سايت مطالعاتی با سايت شاهد تفاوت معنیدار ديده میشود.
واژههاي كليدي :خاک ،پوشش گیاهی ،عملیات اصالحی ،چاه ماری ،بهبهان.

 - 1استاديار دانشکده منابع طبیعی ،دانشگاه صنعتی خاتم االنبیاء (ص)بهبهان
* نويسنده مسئولdehdari@bkatu.ac.ir :
 -2استاديار دانشکده منابع طبیعی ،دانشگاه صنعتی خاتم االنبیاء (ص)بهبهان
 -3استاديار دانشکده منابع طبیعی ،دانشگاه صنعتی خاتم االنبیاء (ص)بهبهان
 -4کارشناس ارشد اداره منابع طبیعی شهرستان بهبهان

Downloaded from rangelandsrm.ir at 15:39 +0430 on Wednesday May 22nd 2019

چاه ماري بهبهان)
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و رشتههای اين شبکه عظیم را متأثر نمايد ( .)4بنابراين،

بررسی طرحهای اصالح مرتع از جنبههای مختلف جهت
شناسايی نقاط ضعف و تقويت نقاط قوت امری ضروری به
نظر میرسد .رحیمی سوره و صادقی ( )2005با بررسی
طرح های مرتعداری در سه استان خراسان ،يزد و آذربايجان
غربی دريافتند اجرای طرحها باعث افزايش  55درصدی
تولید در هکتار علوفه و گیاهان خشک نسبت به مراتع مجاور
بدون طرح مرتعداری شده است .میرجلیلی و همکاران
( ،)2016تاثیر پخش سیالب بر خصوصیات خاک و درصد
پوشش گیاهی در ايستگاه پخش سیالب میانکوه يزد را مورد
مطالعه قرار دادند و به اين نتیجه رسیدند که عملیات پخش
سیالب نقش مثبتی را در کاهش شوری خاک سطحی و
افزايش پوشش گیاهی مراتع مناطق خشک و نیمهخشک
در کوتاهمدت ايفا نموده است .ونگ و همکاران (،)2014
افزايش در مقدار کربن خاک ،تجمع کربن آلی و نرخ
تغییرات در تجمع کربن آلی (عمدتا در  20سانتیمتری اليه
خاک سطحی) را پس از  8سال قرق در مراتع چین گزارش
نمودهاند .يان و لو ( ،)2015نیز تاثیر قرق در بازگرداندن
پوشش گیاهی مراتع کوهستانی تخريب شده در چین را
مورد بررسی قرار دادند و بیا ن کردند که پوشش گیاهی کل،
میانگین ارتفاع جامعه پوشش گیاهی ،و زيستتوده هوايی
در مراتع قرق نسبت به مراتع چرای آزاد به طور قابل توجهی
باالتر بود .الروآلی و همکاران ( ،)2015اثر چرای آزاد و قرق
را بر روی ترکیب و تنوع فلورستیک در اکوسیستم طبیعی
در غرب عربستان سعودی مطالعه کردند .نتايج آنها نشان
داد که با خروج دام تراکم و غنا گونهای افزايش يافت.
با توجه به مطالب ذکر شده و در نظر گرفتن شیوه
مديريتی رايج و رو به گسترش سامانههای عرفی در قالب
طرحهای مرتعداری ،مطالعه جنبههای مختلف اين طرحها
به خصوص عملیاتهای مختلف اصالح مرتع بر اجزا و عناصر
تشکیل دهنده اکوسیستم مرتع بسیار ضروری به نظر
میرسد .در اين راستا مطالعه حاضر به بررسی تأثیر عملیات
مختلف اصالح مرتع از جمله بوتهکاری ،بذرپاشی توأم با
ذخیره نزوالت و بذرپاشی بدون ذخیره نزوالت بر روی برخی
از خصوصیات پوشش گیاهی از جمله درصد تاجپوشش،
تولید علوفه در هکتار و تراکم گونههای کالس  Iو  IIو  IIIو
برخی فاکتورهای خاک مانند نیتروژن ،فسفر ،پتاسیم و ماده
آلی در مراتع منطقه چاه ماری بهبهان پرداخته است.
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مقدمه
استفاده بهینه از مراتع که بهعنوان يکی از منابع
تجديدشونده کشور و اولین حلقه از زنجیره غذايی محسوب
میشود ،زمانی صورت میپذيرد که توانايی و ظرفیت مراتع
در نظرگرفته شود ( .)18اين درحالی است که ،بهرهبرداری
نادرست و فشار بیش از حد دام بر روی مراتع به علت رفع
نیازهای ضروری و غیرضروری ،زيستی ،اقتصادی ،کشاورزی
و غیره بشر ،موجب تخريب روزافزون اين عرصه شده است
در اين بین تخريب خاک و پوشش گیاهی در مرتع به واسطه
چرای نادرست دام مزيد بر علت شده است ( .)1جوادی و
همکاران ( ) 2005معتقدند هرگاه به داليل مختلف ،تعادل
بین تولید و بهرهبرداری مجاز رعايت نگردد ،ابتدا پوشش
گیاهی ضعیف شده ،ترکیب آن عوض میشود و سرانجام از
بین میرود ،بنابراين در چنین حالتی برنامههای اصالح ،احیا
و توسعه مراتع توصیه میگردد .هدف اصلی از اصالح و
احیای مراتع دستیابی به جامعه گیاهی ويژهای است که
گیاهان آن برای دام مغذی بوده ،نسبت به چرا حالت
ارتجاعی داشته و سطح خاک را از فرسايش آبی و بادی
حفظ نمايد ( .)15روشهای اصالح مرتع يک استراتژی
مديريت برای جلوگیری از تخريب پوشش گیاهی و حفظ
عملکرد اکوسیستم مرتع و بهبود کیفیت خاک در سراسر
جهان در دهههای اخیر است ( .)13برنامههای اصالح و
احیای مراتع شامل روشهای تجديد حیاط طبیعی
(سیستمهای چرايی و قرق) و مصنوعی (مرتعکاری ،گاهی
همراه با نزوالت) است ،که بسته به وضعیت پوشش گیاهی
و شرايط طبیعی منطقه يکی از روشها انتخاب میشود .در
هر صورت و با استفاده از هر روش به منظور اصالح و احیای
مراتع سالیانه مبالغ بسیاری هزينه میشود و در صورتی که
پروژههای اصالحی به درستی لحاظ نشده و منطبق بر
اصول علمی ،فنی و اجرايی با تکیه بر مشارکت مردم انجام
نگیرد ،عالوه بر تشديد سیر نزولی مراتع ،فاجعههای
زيستمحیطی و اتالف سرمايههای ملی و بیتالمال را نیز
بهدنبال دارد ( .)10از آنجايی که کار کردن با طبیعت و
عناصر تشکیلدهنده آن يعنی خاک ،پوشش گیاهی و غیره
بسیار ظريف و مستلزم کمال دقت و توجه میباشد ،به
طوری که دخالتی نامعقول و غیرمنطقی میتواند تمام ارکان
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مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه

منطقه طرح بین  10تا  20درصد و جهت آن شرقی است.
متوسط بارندگی ساالنه منطقه  331/27میلیمتر است.
حداکثر و حداقل درجه حرارت سالیانه منطقه به ترتیب
 50/5و  -2درجه سانتیگراد و جزء مراتع قشالقی استان
خوزستان میباشد.

شکل  -1موقعيت منطقه مورد مطالعه

روش كار
به منظور انجام اين تحقیق در سال  1393بعد از
بازديد میدانی از منطقه طرح ،با توجه به پیشینه طرحهای
مرتعداری در منطقه  3تیمار شامل عملیات اصالحی بوته-
کاری گونههای Atriplex lentiformis, Cymbopogon
 ،laniger,ذخیره نزوالت آسمانی توام با بذرباشی با گونه
 Medicago polymorpha, Medicago scutellataو
بذرباشی بدون ذخیره نزوالت با گونه Medicago
 polymorpha, Hordeum marinum,که از سال 1372
توسط اداره منابع طبیعی شهرستان بهبهان انجام شده،
انتخاب گرديد و به منظور مقايسه تاثیر عملیات اصالحی بر
خصوصیات خاک و پوشش گیاهی در کنار هر تیمار
اصالحی يک تیمار با خصوصیات مشابه ولی فاقد عملیات
اصالحی به عنوان تیمار شاهد در نظر گرفته شد .به منظور

انجام مطالعات پوشش گیاهی در هر سايت ،نمونهبرداری سه
ترانسکت  100متری با توزيع در جهت شیب و عمود
برجهت شیب ،جهت نمايش حداکثری تغییرات و تعداد 60
پالت  1×1متر مربعی با توجه به نوع گونههای موجود به
روش سطح حداقل و با توجه به تغییرات پوشش گیاهی و
روش آماری اقدام به برداشت شد ( .)25در داخل هر پالت،
درصد تاج پوشش گیاهی ،تولید و تراکم گونههای گیاهی
اندازهگیری شد .جهت اندازهگیری تولید از روش قطع و
توزين استفاده شده است ،بدين منظور در پالتهای مستقر
شده ،گونههای گندمیان از يک سانتیمتری سطح خاک،
پهنبرگان علفی از يقه گیاه و برای بوتهایها قسمتهای
رشد همان سال برداشت و در پاکتهای کاغذی به ابعاد
 34×17سانتیمتر جمعآوری گرديد ( 15و  .)17نمونهها
پس از انتقال به آزمايشگاه به مدت دو هفته يا بیشتر در
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منطقه طرح مرتعداری چاه ماری در فاصله 15
کیلومتری غرب شهرستان بهبهان قرار گرفته است .اين
طرح مساحتی معادل  1350هکتاری را شامل میشود.
منطقه طرح بین طول شرقی ´  50 ° 10تا ´  50 ° 5و
عرض شمالی ´  30 ° 37تا ´  30 ° 34قرار دارد .منطقه
طرح به صورت کوهستانی بوده و حداکثر ارتفاع از سطح
دريا  490متر و حداقل ارتفاع  370مرتع و شیب عمومی
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پوشانده بودند محاسبه شد .تراکم گونههای گیاهی نیز ،از
شمارش تعداد گونههای موجود در هر پالت برحسب تعداد
بر مترمربع محاسبه گرديد .جهت نمونهبرداری خاک از
ترانسکتهای نمونهبرداری پوشش گیاهی استفاده شد و در
هر سايت دارای عملیات اصالح مرتع و شاهد آن در امتداد
ترانسکت ها ،اقدام به حفر پروفیل خاک شد .يعنی در هر
سايت به ازای هر ترانسکت دو پروفیل ،در ابتدا و انتهای
ترانسکت حفر گرديد ( .)25در هر پروفیل از دو عمق 30ـ0
سانتیمتر و 60ـ 30سانتیمتر اقدام به برداشت نمونههای
خاک شد و در آزمايشگاه ويژگیهای درصد نیتروژن (روش

مناطق شاهد خود مورد آزمون  tمستقل قرار گرفت .از
طرفی برای بررسی و مقايسه سه نوع عملیات انجام شده از
نظر فاکتورهای پوشش گیاهی و خاک کلیه دادهها مورد
تجزيه واريانس يک طرفه  ANOVAقرار گرفتند و برای
مقايسه میانگینها از آزمون دانکن استفاده شد.

کجدال) ،میزان فسفر قابل جذب (روش السون) ،پتاسیم
قابل جذب (روش عصارهگیری با استات آمونیوم يک موالر
با  pHبرابر  ،)7هدايت الکتريکی گل اشباع (با دستگاه EC

نتایج
در اين مطالعه که به منظور بررسی اثر عملیاتهای
اصالحی مختلف بر روی خصوصیات خاک و پوشش گیاهی
صورت گرفت ،مشخصات  6تیمار مورد مطالعه و فهرست
گونههای گیاهی آنها در جدول ( )1ارائه شده است.

جدول  -1مشخصات تيمارهاي تحت عمليات اصالحي و تيمارهاي شاهد نمونهبرداري در مراتع چاه ماري بهبهان
نوع عملیات

گونههای غالب

درصد تاج
پوشش

بوتهکاری
شاهد

Atriplex lentiformis, cymbopogon laniger
 Stipa capensisو Ziziphus spina cristi

56/5
20

تولید
)(kg/ha
285
86

206
65

بذرپاشی توام با ذخیره نزوالت
شاهد
بذرپاشی بدون ذخیره نزوالت

Medicago polymorpha, Medicago scutellata

46
32
38

190
78
110

124
75
105

63
47
58

28/5

72

68

37

شاهد

Stipa capensis, Trifolium SP
Medicago polymorpha, Hordeum marinum,
Stipa capensis, Plantago SP

به منظور بررسی اثر اجرای عملیات اصالح مرتع بر
خصوصیات پوشش گیاهی ،ابتدا در هر کدام از سه سايت
نمونهبرداری ويژگیهای پوشش گیاهی مورد نظر با
سايتهای مقابل آنها (عدم اجرای عملیات اصالحی) با
آزمون  tمقايسه گرديده تا معنیدار بودن اثر هر عملیات بر
خصوصیات پوشش گیاهی با عدم اجرای عملیات اصالحی
در سايتهای شاهد معلوم گردد .سپس با استفاده از آزمون

تراکم
کالس I

تراکم
کالس II
72
53

تراکم کالس
III
44
200
52
198
63
251

دانکن به گروهبندی میانگینها ،پرداخته شد .نتايج حاصل
از مقايسه خصوصیات پوشش گیاهی در تیمارهای تحت
عملیات اصالحی و تیمارهای شاهد در جدولهای  2و 3
آمده است.
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هوای آزاد خشک شدند .اين گیاهان پس از خشک شدن
توزين گرديده و تولید هر پالت بر اساس جمع تولید کلیه
گونه های خوشخوراک محاسبه گرديد ،میزان تولید هر يک
از پالتها بر حسب گرم در مترمربع و آنگاه برحسب
کیلوگرم در هکتار در هر سايت مطالعاتی محاسبه شد.
درصد تاج پوشش برای هر پالت از تخمین میزان سطحی
که گونه های گیاهی در سطح پالت گیاهی در سطح پالت

متر) ،اسیديته (با دستگاه  pHمتر) ،درصد آهک (روش
خنثیسازی با اسید) و درصد ماده آلی (روش والکی بالک)
در هر يک از نمونههای خاک تعیین گرديد .پس از حصول
اطمینان از توزيع نرمال دادهها به منظور مقايسه و بررسی
معنی دار بودن فاکتورهای پوشش گیاهی و خاک تحت
عملیات اصالحی مرتع و عدم اجرای عملیات اصالحی
(شاهد) سايتهای مورد مطالعه هر تیمار به طور جداگانه با
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جدول  -2نتایج تجزیه واریانس یکطرفه و مقایسه ميانگينهاي خصوصيات مورد اندازهگيري پوشش گياهي در سه سایت نمونهبرداري
تحت عمليات اصالح مرتع
میانگین

درصد تاج پوشش
تولید kg/ha

*15358/5
*1099973

38c
110c

تراکم گونههای کالس I
تراکم گونههای کالس II

*447512
*6902

105c
53c

124b
63b

تراکم گونههای کالس III

*15338/7

63a

52b

46b
190b

56/5a
285a
206a
72a
44c

* و ** به ترتیب بیان معنیدار در سطح احتمال  5درصد و  1درصد و  n.sغیرمعنیدار ،مقايسه میانگینها توسط آزمون دانکن و در سطح احتمال 5
درصد انجام گرفته است .در هر رديف تفاوت دو میانگین که دارای حرف مشترک هستند از لحاظ آماری معنیدار نیست.

همانگونه که در جدول  2نمايش داده شده است
میانگین تمامی پارامترهای مورد بررسی در سه تیمار
اصالحی در سطح  5درصد معنیدار میباشد .میانگین
تمامی پ ارامترهای مورد بررسی در سه تیمار اصالحی در
سطح  5درصد معنیدار می باشد .بیشترين میزان تولید،
درصد تاج پوشش ،تراکم گیاهان کالس  Iو  IIمربوط به

سايت بوته کاری و کمترين میزان تولید مربوط به سايت
بذرپاشی بدون ذخیره نزوالت میباشد .بیشترين و کمترين
میزان تراکم گیاهان کالس  IIIبه ترتیب مربوط به سايت
بذرپاشی بدون ذخیر نزوالت و بوتهکاری است.

جدول -3مقایسه ميانگين صفات مورد اندازهگيري پوشش گياهي در تيمارهاي اصالحي و شاهد با آزمون  tمستقل
تراکم گونههای کالس
II
72a

44a

86b
190a
78b

65b
124a
75 b

53b
63a
47b

200b
52a
198b

بذرپاشی بدون ذخیره نزوالت

38a

110a

105a

53a

63a

شاهد

28/ 5b

72 b

68b

37b

251 b

سايت نمونهبرداری

درصد تاج پوشش

تولید )(Kg/ha

تراکم گونههای کالس I

بوتهکاری

56/5a

285a

206a

شاهد بوتهکاری
بذرپاشی توام با ذخیره نزوالت
شاهد

20b
46a
32 b

تراکم گونههای کالس III

حروف غیرمشترک بین هر تیمار و شاهد آن ،نشان دهنده اختالف معنیدار است)p<1%( .

همانظور که جدول  3نشان میدهد ،کلیه پارامترهای
گیاهی مورد بررسی در سايت بوتهکاری و شاهد بوتهکاری
دارای تفاوت معنیدار در سطح  1درصد میباشند ،به طوری
که در سايت بوتهکاری درصد تاج پوشش  47/7درصد ،تولید
 53/6درصد ،تراکم گونههای کالس يک  52درصد ،تراکم
گونههای کالس دو  15درصد ،افزايش و تراکم گونههای
کالس سه  64درصد کاهش را نسبت به سايت شاهد نشان
می دهد .کلیه پارامترهای گیاهی مورد بررسی در سايت
بذرپاشی توام با ذخیره نزوالت با شاهد دارای تفاوت معنی
دار در سطح  1درصد میباشد ،به طوری که در سايت
بذرپاشی توام با ذخیره نزوالت ،درصد تاج پوشش 18
درصد ،تولید  41/8درصد ،تراکم گونههای کالس يک 24/6
درصد ،تراکم گونه های کالس دو  14/5درصد افزايش و

تراکم گونه های کالس سه  58درصد کاهش نسبت به
سايت شاهد نشان میدهد .همچنین تمامی پارامترهای
گیاهی موردبررسی در سايت بذرپاشی بدون ذخیره نزوالت
با شاهد دارای تفاوت معنیدار در سطح  1درصد میباشد،
به گونهای که در عملیات بذرپاشی بدون ذخیره نزوالت،
درصد تاج پوشش  14درصد ،تولید  20/8درصد ،تراکم
گونههای کالس يک  21درصد ،تراکم گونه های کالس دو
 17/7درصد افزايش و تراکم گونههای کالس سه 59/9
درصد کاهش را در مقايسه با سايت شاهد نشان میدهد.
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خصوصیات مورد اندازهگیری

میانگین مربعات بین گروهها

بذرپاشی بدون ذخیر نزوالت

بذرپاشی توام با ذخیره نزوالت

بوتهکاری

310

بررسی تأثیر عملیات مختلف اصالح مرتع بر برخی فاکتورهای خاک و پوشش گیاهی ...
اثر عمليات اصالح مرتع بر خصوصيات خاك:

نتايج حاصل از آزمون  tپارامتر های خاک تیمارهای
مورد بررسی در جدول  4و  5آورده شده است.

سايت نمونهبرداری
بوتهکاری
شاهد بوتهکاری
بذرپاشی توام با ذخیره نزوالت
شاهد بذرپاشی توام با ذخیره نزوالت
بذرپاشی بدون ذخیره نزوالت
شاهد بذرپاشی بدون ذخیره نزوالت

عمق نمونه برداری (سانتیمتر)

%OC

%N

)P(ppm

)K(ppm

)Ec (ds/m

pH

%Ca

 30ـ0

0/ 50

0/ 05

0/ 43

243

0/ 29

7 /7

9/ 85

 60ـ30

0/ 81

0/ 04

0/ 30

143

0/ 35

7 /9

17/ 99

 30ـ0

0/ 05

0/023

0 /9

341/ 56

0/ 31

7 /7

12/2

 60ـ30

0/ 10

0/026

0/ 58

156

0/ 31

7 /9

16/2

 30ـ0

0/ 82

0/064

0/ 53

222/5

0/ 47

7 /8

8/ 85

 60ـ30

0 /7

0/045

0/ 41

163/4

0/ 28

7 /9

15/ 23

 30ـ0

0/ 13

0/ 11

0/ 78

453/1

0 /8

7 /7

11

 60ـ30

0/ 03

0/021

0/ 11

170

0/ 22

8

12/7

 30ـ0

0 /4

0/ 35

0/ 75

285

0/ 28

7 /8

22/1

 60ـ30
 30ـ0

0/023
0/041

0/048
0/022

0/ 37
0 /5

57
130

0/ 24
0/ 31

7 /8
7 /8

19/ 05
23/ 18

 60ـ30

0/013

0/012

0/ 70

115/ 67

0/ 28

7 /9

25

جدول  -5مقایسه ميانگين صفات مورد اندازهگيري خاك در تيمارهاي تحت عمليات اصالحي و تيمارهاي شاهد با آزمون t
سايت نمونهبردابری

عمق نمونه برداری (سانتیمتر)

%OC

%N

)P (ppm

)K (ppm

Ec ds/m

pH

%Ca

بذرپاشی بدون ذخیره نزوالت

30-0

0 /4 a

0/035 a

0/ 75 a

285 a

0/ 28 a

7 /8 a

22/1 a

شاهد بذرپاشی بدون ذخیره نزوالت

30-0

0/041 b

0/022 b

0/ 5 b

130 b

0/ 31 a

7 /8 a

23/ 18 a

بذرپاشی همراه با ذخیره نزوالت

30-0

0/ 82 a

0/064 a

0/ 53 a

222/5 a

0/ 47 a

7 /8 a

8/ 85 a

شاهد بذرپاشی همراه با ذخیره نزوالت
بوتهکاری
شاهد بوتهکاری

30-0
30-0
30-0

0/13b
0/ 50 a
0/ 05 b

0/ 11 b
0/ 05 a
0/023 b

0/ 78 b
0/ 43 a
0/ 9 b

453/ 1 b
243 a
341/56 b

0 /8 a
0/ 29 a
0/ 31 a

7 /7 a
7 /7 a
7 /7 a

11 a
9/ 85 a
12/2 a

بذرپاشی بدون ذخیره نزوالت
شاهد بذرپاشی بدون ذخیره نزوالت

60-30
60-30

0/023 a
0/013 b

0/048 a
0/012 b

0/ 37 a
0 /7 a

57 a
115/6 a

0/ 24 a
0/ 28 a

7 /8 a
7 /9 a

19/ 05 a
25 a

بذرپاشی همراه با ذخیره نزوالت
شاهد بذرپاشی همراه با ذخیره نزوالت
بوتهکاری

60-30
60-30
60-30

0 /7 a
0/ 03 b
0/ 81 a

0/ 45 a
0/021 b
0/ 04 a

0/ 41 a
0/ 11 b
0/ 30 a

163/4 a
170 b
143 a

0/ 28 a
0/ 22 a
0/ 35 a

7 /9 a
8a
7 /9 a

15/ 23 a
12/7 a
17/ 99 a

شاهد بوتهکاری

60-30

0/ 10 b

0/ 026 b

0/ 58 a

156 a

0/ 31 a

7 /9 a

16/2 a

در هر ستون میانگینهايی که دارای حروف مشترک هستند اختالف معنیدار ندارند (.) p<٪5

 30/6درصد ،نیتروژن  50/6درصد افزايش و میزان
فسفر  25درصد و پتاسیم  34درصد کاهش را نسبت به
سايت شاهد نشان میدهد .بررسی نتايج بهدست آمده
اختالف میانگین پارامترهای موردبررسی در تیمار بوتهکاری
در مقايسه با تیمار شاهد نیز میزان ماده آلی ،نیتروژن ،فسفر
و پتاسیم معنیدار شد به گونهای که میزان ماده آلی 82
درصد ،نیتروژن  37درصد افزايش و میزان فسفر  35درصد
و پتاسیم  16درصد کاهش را نشان دادند .بررسی نتايج
بهدست آمده در عمق  30-60نشان داد که در تیمار

بذرپاشی بدون ذخیره نزوالت آسمانی فاکتورهای ماده آلی
و نیتروژن در سطح  5درصد تفاوت معنیدار با تیمار شاهد
داشتند ،به گونهای که عملیات اصالحی بذرپاشی باعث شده
که ،میزان ماده آلی خاک  28درصد و میزان نیتروژن 60
درصد افزايش داشته باشد .در تیمار بذرپاشی همراه با
ذخیره نزوالت آسمانی نیز مشاهده گرديد که ،تفاوت میزان
ماده آلی ،نیتروژن ،فسفر و پتاسیم در مقايسه با شاهد در
سطح  5درصد تفاوت معنیدار شد ،به گونهای که ماده آلی
 91/7درصد ،نیتروژن 36درصد افزايش نشان میدهد و
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جدول  -4خالصه تشریح خصوصيات خاك سایتهاي مطالعاتي

نشرية علمی پژوهشی مرتع ،سال دوازدهم /شمارة سوم /پايیز 1397

درصد دارای تفاوت معنیدار در بین سه تیمار اصالحی مورد
مطالعه هستند و ساير پارامترها تفاوت معنیدار را نشان
نمیدهد .اما در عمق  60-30سانتی متری میزان کربن آلی
در سطح  1درصد و فسفر و پتاسیم در سطح  5درصد ،در
بین سايتها با عملیاتهای مختلف اصالحی دارای تفاوت
معنیدار است .در ساير پارامترهای مورد اندازهگیری خاک
در عمق  30-60سانتیمتر تفاوت معنیدار ديده نمیشود.

مورد مطالعه در جدول  6ارائه شده است .طبق نتايج جدول
 ،6در عمق  0-30سانتیمتری خاک میزان ماده آلی خاک
در سطح يک درصد ،نیتروژن فسفر و پتاسیم در سطح 5
جدول  -6نتایج تجزیه واریانس خصوصيات مورد اندازهگيري خاك در دو عمق  0-30و  30-60سانتيمتر بين تيمارهاي تحت عمليات

عمق

خاک

خصوصیات مورد
اندازهگیری

بوتهکاری

بذرپاشی همراه با ذخیره نزوالت

بذرپاشی بدون ذخیره نزوالت

**0/226

0/5a

0/82b

0/4a

%N

%OC

عمق  60-30سانتی متری

عمق  30-0سانتیمتری

درون گروهها

میانگین مربعات

اصالحي
میانگین

*6/15

0/ 05a

0/ 064b

0/035a

)P(PPM

*0/ 038

0/ 43a

0/ 53a

0/75b

)K(PPM

*14146612

243a

222/5a

285b

)Ec(ds/m

0/054n.s

0/ 29a

0/ 47a

0/ 28a

PH

0/ 25n.s

7/7a

7/8a

7/8a

Ca%

15/ 96n.s

9/ 85a

8/ 85a

22/ 1b

%OC

**0/36

0/ 81a

0/7a

0/23b

%N

7/ 16n.s

0/ 04a

0/045a

0/048a

)P(PPM

*0/13

0/3a

0/41b

0/ 37a

)K(PPM

*7012/54

143a

163/4a

0/57b

)Ec(ds/m

0/003n.s

0/ 35a

0/ 28a

0/ 24a

PH

0/013n.s

7/9a

7/9a

7/8a

Ca%

8/ 47n.s

17/ 99a

15/ 23a

19/ 05a

و ** به ترتیب معنیدار در سطح احتمال  5درصد و  1درصد و  n.sغیر معنی دار .مقايسه میانگینها توسط آزمون توکی و در سطح احتمال 5
درصد انجام گرفته است .در هر رديف تفاوت دو میانگین که دارای حروف مشترک هستند از لحاظ آماری معنیدار نیست

بحث و نتيجهگيري
به طورکلی نتايج حاصل از اين مطالعه نشان میدهد
که با اجرای عملیاتهای مختلف اصالح مرتع در مراتع
چاهماری ،تولید و درصد تاج پوشش به عنوان دو فاکتور مهم
پوشش گیاهی با روند روبه رشد همراه بودهاند .ترکیب
گونهای نیز تغییرات قابل مالحظهای داشته است .به گونهای
که ،جمعیت گونههای نامرغوب و مهاجم به نفع گونههای

مرغوب تر کاهش يافته است .همچنین اجرای عملیات
اصالحی باعث بهبود شرايط کمی و کیفی خاک منطقه
گرديد .به طوری که ،با توجه به آنچه که از نتايج مقايسه
پارامترهای پوشش گیاهی برمیآيد اين است که تفاوت کلیه
پارامترهای موردبررسی بین تیمار بوتهکاری و تیمار
بذرپاشی توام با ذخیره نزوالت در مقايسه با شاهد آنها در
سطح  1درصد معنیدار گشتند .ابراهیمی و همکاران
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میزان فسفر  57/7درصد و پتاسیم  2درصد کاهش را نسبت
به سايت شاهد نشان میدهد .در تیمار بوتهکاری با شاهد
خود نیز میزان ماده آلی ،نیتروژن و فسفر تفاوت معنیداری
را در سطح  5درصد نشان دادند به طوریکه ،ماده آلی 78
درصد ،نیتروژن  21درصد افزايش يافته است و فسفر 32
درصد نسبت به سايت شاهد کاهش را نشان میدهد.
مقايسه خصوصیات فیزيکی و شیمیايی خاک در سه سايت

311

بررسی تأثیر عملیات مختلف اصالح مرتع بر برخی فاکتورهای خاک و پوشش گیاهی ...

312

توجهی ايجاد می کند .اتفاقی که در مورد مراتع چاه ماری
نیز صحت دارد .مصداقی ( )1995عقیده دارد کشت بذور
گیاهان بومی و يا گیاهان وارد شده در اراضی بکر و ايجاد
پوششی از گیاهان مذکور به منظور حفاظت خاک و آب،
افزايش محصول علوفهای و سرانجام ارزش تفرجگاهی است
و در صورت انتخاب صحیح محل ،گونه و اجرای صحیح،
نتیجه بذرکاری توأم با موفقیت خواهد بود .در مطالعه حاضر
نیز تفاوت معنیدار پارامترهای گیاهی را در سايت ذخیره
نزوالت توام با بذرپاشی و ذخیره نزوالت بدون بذرپاشی و
سايتهای شاهد هر يک از اين عملیاتها به چشم می

برای پارامترهای مورد بررسی پوشش گیاهی و خاک در
سطح يک درصد نسبت به تیمار شاهد افزايش را نشان
میدهد .به طوری که بیان شده کشت بذور گیاهان بومی و
يا گیاهان وارد شده در اراضی بکر و ايجاد پوششی از گیاهان
مذکور به منظور حفاظت خاک و آب ،افزايش محصول
علوفهای و سرانجام ارزش تفرجگاهی است و در صورت
انتخاب صحیح محل ،گونه و اجرای صحیح ،نتیجه بذرکاری
توأم با موفقیت خواهد باشد ( .)15طبق نتايج جدول  ،6در
عمق  0-30سانتیمتری خاک میزان ماده آلی خاک در
سطح يک درصد ،نیتروژن فسفر و پتاسیم در سطح  5درصد

خورد .البته در سايت ذخیره نزوالت همراه با بذرپاشی شاهد
افزايش چشمگیر تر عوامل پوشش نسبت به سايت ذخیره
نزوالت بدون بذرپاشی هستیم .در ايستگاه آبسرد دماوند و
طالقان و مراتع شمال خراسان کشت بذور گونههای مرتعی
باعث بهبود خواص پوشش گیاهی به خصوص تولید شده
است ( .)8عملیات بوتهکاری و ذخیره نزوالت آسمانی توام
با بذرپاشی عالوه بر افزايش پوشش گیاهی در منطقه باعث
حفاظت خاک و آب میگردد .به گونهای که با توجه به
جدول  5بوتهکاری و بذرپاشی باعث شد که نیتروژن و ماده
آلی خاک با افزايش فسفر و پتاسیم با کاهش در سطح 5
درصد در دو عمق نمونهبرداری نسبت به تیمار شاهد تفاوت
معنیداری را نشان داد .مواد آلی خاک در نتیجه عملیات
بیولوژيکی به خاک اضافه شده که در ثبات ساختمان و
پايداری خاکدانهها مؤثرند .ماده آلی سبب دانهبندی خاک
شده و با افزايش تخلخل و تهويه ،ظرفیت نفوذ و فرونشست
را زياد میکند ( )6و علت افزايش ماده آلی و ازت خاک
میتواند در نتیجه حمل خاکهای سطحی از منابع با ماده
آلی و همچنین در نتیجه توسعه پوشش گیاهی در اثر نفوذ
آب باشد ( .)19همچنین از جمله داليل از دست رفتن و
کاهش پتاسیم خاک را میتوان برداشت آن به وسیله گیاه

دارای تفاوت معنیدار در بین سه تیمار اصالحی مورد
مطالعه هستند و ساير پارامترها تفاوت معنیدار را نشان
نمیدهد .اما در عمق  60-30سانتیمتری میزان کربن آلی
در سطح  1درصد و فسفر و پتاسیم در سطح  5درصد ،در
بین سايت ها با عملیات های مختلف اصالحی دارای تفاوت
معنیدار است .در ساير پارامترهای مورد اندازهگیری خاک
در عمق  30-60سانتیمتر تفاوت معنیدار ديده نمیشود.
نتايج اين مطالعه برای تیمار بوتهکاری و بذرپاشی با ذخیره
نزوالت آسمانی با معنیدار شدن عناصر غذايی نیتروژن،
فسفر ،پتاسیم و ماده آلی خاک در سطح  5درصد نسبت به
شاهد با تیمار يونجهکاری مطالعهای ديگر مطابقت دارد ،به
طوریکه يونجهکاری باعث افزايش نیتروژن و ماده آلی خاک
شده ولی پتاسیم و فسفر را کاهش داده است ،بیان شده که
در گرهکهای ريشه يونجه باکتریهای ريزوبیوم منجر به
ثبیت ازت هوا میشود و اين عمل به وجود مقدار کافی فسفر
قابل جذب در خاک بستگی دارد ( ،)19بنابراين در اثر کشت
يونجه درصد ماده آلی و ازت خاک افزايش میيابد (.)7
همانگونه که در جدول  3نمايش داده شده است میانگین
تمامی پارامترها ی مورد بررسی پوشش گیاهی در سه تیمار
اصالحی در سطح  5درصد معنیدار میباشد .بیشترين
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( )2014بر امکان افزايش پوشش گیاهی با استفاده از
روشهای اصالح مرتع تاکید دارند .روشهای اصالح مرتع
به کار گرفته شده در منطقه چاه ماری نیز در تايید همین
مطلب ،نشاندهنده بهبود پوشش گیاهی در منطقه است در
واقع رطوبت کافی ناشی از ذخیره آب عملیاتهای ذخیره
نزوالت آسمانی مانند فارو و ساير عملیات اصالح و احیای
مراتع مانند بوته کاری و بذرپاشی ،پوشش گیاهی قابل

دانست ( .)21به اين صورت که در تحقیقی بیان شد که
يونجه برای پروتئینسازی نیاز باال به پتاسیم داشته و عمق
ريشهدوانی اين گیاه منجر به کاهش پتاسیم در اراضی
يونجهکاری شده ،میگردد و در مورد کاهش فسفر خاک نیز
اظهار شده که يونجه با ريشههای راست و طويل باعث جذب
فسفر خاک از سطح و عمق میگردد ( .)9تیمار بذرپاشی
بدون ذخیره نزوالت آسمانی نیز با توجه به جداول  2و 5
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Atriplex (

پوششی از گیاهان بوتهای چندساله
) سازگار با شرايطlentiformis, Cymbopogon laniger,
آبوهوايی منطقه چاهماری باشد که وجود اين پوشش
بوتهای در جلوگیری از ايجاد گردوخاکهای محلی موثر
Medicago  بذرپاشی گونههای خوشخوراک مانند.است
polymorpha, Medicago scutellata, , Hordeum
 در فصل بارندگی باعث تقويت پوشش گیاهیmarinum

مرتع در فصل زمستان و بهار که فصل چرا در منطقه چاه
 در ديگر مناطق نیز با توجه به. میشود،ماری میباشد
 توپوگرافی و تشخیص نوع محدوديت،شرايط اقلیمی
می توان عملیات اصالحی مناسب چه از نوع عملیات
. مکانیکی و ترکیب اين دو را مورد اجرا قرار داد،بیولوژيکی
چرا که مرتع به عنوان يک اکوسیستم طبیعی عالوه بر اين
که منبع تامین علوفه دام میباشد و از جنبه اقتصادی بسیار
 تولید، نقش مهمی نیز در حفاظت خاک،سودمند است
. دارد...  حفظ گونههای گیاهی و جانوری مختلف و،اکسیژن

1397  پايیز/ شمارة سوم/ سال دوازدهم،نشرية علمی پژوهشی مرتع

میزان تولید مربوط به سايت بوتهکاری و کمترين میزان
- تولید مربوط به سايت بذرپاشی بدون ذخیره نزوالت می
5  در نهايت بیان میگردد که نتايج حاصل از جدول.باشد
تفاوت معنیداری را در دو عمق خاک مورد بررسی بین کلیه
تیمارهای تحت عملیات اصالحی و شاهد آنها از نظر
 اسیديته و کلسیم نشان نداد که علت اين،هدايت الکتريکی
امر را می توان کمی بارندگی در منطقه و عدم شستشوی
pH  عدم معنیدار شدن.)22( آهک از نیمرخ خاک دانست

را در اثر پخش سیالب میتوان به اضافه شدن مواد آلی به
.خاک نسبت داد
در نهايت با توجه به نتايج حاصل از اين مطالعه
میتوان گفت که هزينههای به کار رفته به منظور اجرای
عملیاتهای اصالحی مورد بحث به منظور تحقق اهدافی از
.قبیل بهبود پوشش گیاهی و شرايط خاک موثر بوده است
چنانچه اين عملیات اصالحی از ديد فنی میسر و از جنبه
اقتصادی توجیهپذير باشد میتواند راهحل مناسب و
کارآمدی برای جلوگیری از هدررفت آب در فصل بارندگی
و جلوگیری از شسته شدن خاک سطحی و همچنین ايجاد
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