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چکیده

دامداری سنتي در جنگلهای هيرکاني و تأثير آن بر اين بومسازگان منحصر بهفرد از جمله چالشهای مديريتي در حوزه منابع

طبيعي کشور محسوب ميشود .اين پژوهش با هدف بررسي اثرات حضور دام بر شاخصهای تنوع زيستي ،ويژگيهای فيزيکي و
شيميايي خاک در بخش پنج جنگلهای نکاظالمرد استان مازندران انجام شد .پس از جنگلگردشي ،چهار دامسرا انتخاب شد .در
مجموع  16قطعهنمونه  422متر مربعي ( 62×62متر) در محدوده دامسراها و جنگلهای شاهد اطراف آنها برای اندازهگيری نوع و
درصد پوشش گونههای گياهي در مرکز و چهار جهت جغرافيايي دامسرا درنظر گرفته و نمونههای خاک از عمق صفر تا  72و  72تا
 62سانتيمتر برداشت شد .برای مقايسه پوشش گياهي و خاک محدوده دامسرا ،توده جنگلي شاهد با شرايطي کامالً مشابه انتخاب
شد .برای بررسي تنوع زيستي ،شاخصهای ناهمگني و شاخصهای يکنواختي محاسبه شدند .شاخصهای غنا نيز محاسبه و مقايسه
مشخصههای پوشش گياهي توده و خاک با آزمون  Tغيرجفتي انجام شد .نتايج نشان داد که در مورد تنوع ،شاخصهای هيل و شانون
و در مورد يکنواختي ،شاخصهای اسميت -ويلسون و سيمپسون اختالف معنيداری بين دو منطقه داشتند .در بررسي مشخصههای
خاک از نظر عامل درصد شن و درصد رطوبت بين مناطق تحت اثر مستقيم دام و مناطق شاهد اختالف معنيداری وجود نداشت ،اما
از نظر مشخصههای فيزيکي و شيميايي ديگر اختالف معنيداری مشاهده شد .يافتههای اين پژوهش نشان داد که خاک در عرصههای
جنگلي بهواسطه حضور دام دچار تغييرات قابل توجهي شد.
واژههای کلیدی :اندوخته کربن ،پوشش گياهي ،تنوع زيستي ،جنگلهای هيرکاني ،دامسرا.

مقدمه
جنگلها بخش مهمي از منابع طبيعي و ملي هر کشور
محسوب ميشوند که دارای ارزشهای محيط زيستي
بسياری هستند .در قرن اخير با افزايش روزافزون جمعيت
جهان ،فشار تخريب طبيعت توسط انسان بيشتر شده و منجر

به اخـتالل در ساختار و کارکرد اين بومسازگان طبيعي شده
است ( .)Mollazade Ganji, 2014اولين قدم برای حفظ
جنگلها ،شناسايي عوامل تخريبکننده و انتخاب
راهحلهای منطقي بهمنظور کند کردن و توقف اين عوامل
است .در جنگلهای هيرکاني ،تأثير عوامل انساني بيشتر از
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عوامل طبيعي است .تخريب انساني که منجر به تغيير
بومسازگان و شرايط زيستي ميشود ،در صورت عدم توقف
در بلندمدت ،اثرات غيرقابل برگشتي را بهجای خواهد
گذاشت .چرای دام يکي از مهمترين عوامل مﺆثر بر خاک و
پوشش گياهي است ،بهطوری که طي چند دهه گذشته،
مسئله استقرار روستاهای خرد و پراکنده و حضور دام در
گستره جنگلهای هيرکاني که يکي از عرصههای منحصر
بهفرد طبيعي در سطح جهان و يک منبع محيط زيستي در
سطح ملي است ،يکي از دغدغههای هميشگي برنامهريزان
بوده است و از جمله چالشهای مديريتي در حوزه منابع
طبيعي کشور بهشمار ميرود .بر اساس آخرين آمار
منتشرشده از واحد دامي اداره کل منابع طبيعي و آبخيزداری
استان مازندران در سال  ،7399بيشتر از  8722خانوار و
 79211هزار دامداری سنتي با دو ميليون و  997هزار
واحد دامي در جنگلهای هيرکاني حضور دارند
( .)Anonymus, 2015اگرچه طي دهههای گذشته،
تالشهای زيادی برای خروج دام از جنگلهای هيرکاني
انجام شده است ،اما اين مشکل هنوز بهعنوان يکي از
مهمترين موانع بر سر راه مديريت اين جنگلها بهشمار
ميآيد.
چرای دام در جنگل ميتواند ساختار ،قابليت توليد،
تنوع و قدرت رقابت گياهان را تحت تأثير قرار دهد
( .)Kauffman et al., 2004عالوه بر آن ،حضور دام منجر
به کاهش پوشش سطح زمين ،کاهش زیتوده و تراکم
ﻻشبرگ ،کاهش زیتوده ريشه و نيز تخريب ساختمان ﻻيه
سطحي خاک و فشردگي خاک در نتيجه لگدکوبي ميشود
( Rook & Tallowin, 2003; Hojjati & Asadiyan,
 .)2014همﭽنين ،سلهبندی سطح خاک را افزايش ميدهد و
باعﺚ کاهش نفوذ آب ،افزايش حساسيت به فرسايش و نيز
کاهش حاصلخيزی خاک ميشود ( Etminan et al.,
 .)2011حضور دام در جنگل ميتواند مسير توالي يک
جامعه گياهي را از وضعيت کليماکس خارج کند
( .)Javanmiri Pour, 2011همﭽنين ،مواردی از جمله تهيه
چوب سوخت ،علوفه و احداث دامسرا در داخل جنگل از
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طريق قطع درختان ،کتزني و شاخهزني درختان توسط
دامداران و خانوارهای جنگلنشين ،از عوامل کاهش غنا و
موجودی جنگل محسوب ميشوند و حذف گونههای
مرغوب و جايگزيني گونههای نامرغوب مانند سرخس،
آقطي و گزنه ،امکان تجديد حيات مجدد و رشد بذر درختان
را با مشکل مواجه ميکند ( ،)Mosaddegh, 2005بنابراين،
دامداری سنتي در داخل جنگل با اهداف و شيوههای نوين
جنگلشناسي که سبب افزايش توليد کمي و کيفي تودههای
جنگل در واحد سطح ،ايجاد تنوع محصول ،غنا بخشيدن به
جنگلهای فعلي و احياء اراضي و عرصههای جنگلي
مخروبه ميشود ،منافات دارد.
به علت حضور دام در جنگل ،اولين صدمه وارده به
خاک به صورت فشرده شدن خاک نمايان مي شود .اين
موضوع در هنگام بارندگي يا پس از آن در سطح
خاک های عريان بهدليل کاهش ﻻشبرگ ،بيشتر مشهود
است ( .)Sanadgol et al., 2002در نتيجه تردد دام ،جرم
مخصوص ظاهری خاک افزايش و درصد خلل و فرج آن
کاهش مي يابد .فشردگي مداوم سطح خاک در مناطقي با
حضور متمرکز دام در طول ساليان متمادی باعﺚ تغيير
حالت پويا و خودتنظيمي طبيعي محيط مي شود و تغيير در
فعاليت ميکروبي ،نرخ معدني شدن مواد آلي و آزادسازی
يون های مغذی در خاک را به دنبال دارد که درنهايت منجر
به تخريب سطح وسيعي از جنگل مي شود ( & Hojjati
 .)Asadiyan, 2014بر اين اساس ،پژوهش پيش رو با
هدف بررسي اثرات دامداری بر تنوع ،تراکم زادآوری و
پوشش گياهي کف جنگل و همﭽنين ويژگيهای فيزيکي
و شيميايي خاک در مناطق تحت تأثير چرای دام در
بخشي از جنگلهای هيرکاني انجام شد.

مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه
اين پژوهش در جنگلهای بخش پنج طرح
جنگل داری تحت مديريت شرکت نکاچوب و در حوضه
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آبخيز  13جنگل های هيرکاني در محدوده شهرستان
ساری انجام شد .منطقه مورد مطالعه شامل چهار سری با
مجموع مساحت  76921هکتار ناحيه جنگلي ،در
محدوده ارتفاعي  622تا  7722متر از سطح دريا و با
تيپ جنگلي غالب ممرز به همراه راش ،بلوط ،توسکا و
لرگ بود .طول جغرافيايي منطقه مورد مطالعه بين 93° 8′
تا  93° 71′شرقي و عرض آن بين  32° 63′تا 32° 62′
شمالي قرار دارد.

تأثير حضور دام بر تنوع پوشش گياهي ...

الکتريکي ( )ECبا استفاده از عصاره اشباع خاک و
دستگاه  ECسنج الکتريکي ،نيتروژن خاک با استفاده از
روش کجلدال ،فسفر با استفاده از روش اولسن ،پتاسيم
خاک با استفاده از روش استات آمونيوم ،مواد آلي و کربن
آلي با روش والکي بالک ،در دو عمق مورد نظر
اندازه گيری شد ( .)Jafari Haghighi, 2003همﭽنين،
مقدار ترسيب کربن با استفاده از رابطه ( )7محاسبه شد.
رابطه ()7

روش پژوهش
به منظور بررسي اثر دامسرا و حضور دام بر وضعيت
فيزيکي و شيميايي خاک و نيز تنوع گياهي در منطقه
دام سرا و منطقه شاهد (منطقه بدون حضور دام) ،پس از
جنگلگردشي ،چهار دام سرا با شرايط فيزيوگرافي و
رويشگاهي مشابه انتخاب شدند .در محدوده اطراف
دام سراها و جنگل شاهد 16 ،قطعهنمونه  422متر مربعي
در مرکز و چهار جهت اصلي جغرافيايي انتخاب شد.
سپس در داخل دام سرا ،ريزقطعه نمونه هايي به ابعاد 6×6
درنظر گرفته شد و نمونههای خاک از مرکز و چهار جهت
اصلي اطراف دام سرا در داخل اين ريزقطعه نمونهها از
عمق صفر تا  72و  72تا  62سانتي متر (به روش استوانه)
برداشت شد .درنهايت ،با مخلوط کردن نمونه های مرکز و
چهار جهت اطراف دام سرا ،يک نمونه خاک ترکيبي از هر
عمق استخراج شد .مشخصههای پوشش گياهي
درختﭽه ای و علفي در قطعه نمونههای اصلي در دو طرف
چهار جهت اصلي دام سرا در هر قطعه نمونه با استفاده از
ضريب فراواني -چيرگي براون بالنکه ( Fatemi Talab et
 )al., 2012ثبت شد .پس از انتقال نمونه ها به آزمايشگاه،
ويژگيهای تأثيرگذار فيزيکي و شيميايي خاک شامل
بافت به روش هيدرومتری ،رطوبت به روش خشک کردن
مقدار معين خاک تر در آون در دمای  729درجه
سانتيگراد ،وزن مخصوص با استفاده از روش کلوخهpH ،
با استفاده از  pHمتر در داخل گل اشباع ،هدايت

OC = E  BD  % OC  10000

که در آن OC :ترسيب کربن آلي بر حسب کيلوگرم بر
هکتار %OC ،درصد کربن آلي اندازهگيریشده BD ،وزن
مخصوص ظاهری خاک بر حسب گرم بر سانتيمتر مکعب و
 Eعمق نمونهبرداری خاک بر حسب سانتيمتر است.
تجزيه آماری دادهها پس از بررسي صحت نرمال بودن
آنها با آزمون کولموگروف -سميرنوف و همگني دادهها با
استفاده از آزمون ليون در محيط نرمافزارهای  SPSS16و
 Excelانجام شد .برای مقايسه مشخصههای توده و خاک از
آزمون  Tغيرجفتي استفاده شد .بهمنظور بررسي تنوع زيستي
(شانون -وينر ،سيمپسون ،عکس سيمپسون يا هيل)،
شاخصهای ناهمگني (منهنيک ،مارگالف) و شاخصهای
يکنواختي (سيمپسون ،کامارگو ،اسميت-ويلسون و ني) از
نرمافزار  Ecological Methodology ver. 6و شاخصهای
غنای گونهای از نرمافزار  Past ver. 3.14استفاده شد.
رابطههای مورد استفاده برای محاسبه شاخصها در جدول 7
ارائه شده است.

نتایج
نتايج نشان داد که شاخص تنوع سيمپسون بين قطعههای
حاشيه دامسرا و شاهد اختالف معنيداری نداشتند ،اما
شاخصهای هيل و شانون -وينر در منطقه شاهد و
قطعههای حاشيه دامسرا دارای اختالف معنيدار بودند
(جدول .)6
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جدول  -1لیست شاخص های تنوع (ناهمگنی) ،غنا و یکنواختی ()Ejtehadi et al., 2013
مﺆلفههای اندازهگيری
تنوع زيستي

رابطه

شاخص

∑ 1-D= 1-

سيمپسون
شانون -وينر

تنوع

∑H =-

هيل

∑=

مارگالف

غنا

= R1

منهينيک

=R2

کامارگو

)

|

اسميت-ويلسون

يکنواختي

|

∑

ني

∑

∑(E'=1-
∑

[Evar=1-

= EQ

جدول  -2آزمون  Tشاخصهای تنوع سیمپسون ،شانون -وینر و عکس سیمپسون در پوشش علفی قطعههای حاشیه دامسرا و شاهد
درجه

اشتباه معيار  ±ميانگين

اشتباه معيار ±ميانگين

اشتباه معيار ±ميانگين

آزادی

(شاهد)

(دامسرا)

(کل)

سيمپسون

38

2/299±2/27

2/298±2/261

2/291±2/271

2/971

عکس سيمپسون (هيل)

38

2/93±2/269

2/42±2/26

2/43±2/27

6/76

**2/27

شانون -وينر

38

2/93±2/266

2/49±2/262

2/96±2/276

3/73

*2/223

شاخص تنوع

t

معنيداری
2/762ns

** معنيدار در سطح اطمينان  99درصد * ،معنيدار در سطح اطمينان  99درصد ns ،غيرمعنيدار

جدول  3نشاندهنده تجزيه و تحليل شاخصهای
يکنواختي (کامارگو ،اسميت -ويلسون ،ني و يکنواختي
سيمپسون) در پوشش علفي است .بر اساس نتايج ،شاخص
اسميت -ويلسون و شاخص يکنواختي سيمپسون بين

قطعههای حاشيه دامسرا و قطعههای شاهد اختالف
معنيداری داشتند ،اما برای شاخصهای يکنواختي ني و
کامارگو در قطعههای حاشيه دامسرا و قطعههای شاهد،
اختالف معنيداری مشاهده نشد.

تأثير حضور دام بر تنوع پوشش گياهي ...
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جدول  -3آزمون  Tشاخصهای یکنواختی در پوشش علفی قطعههای حاشیه دامسرا و شاهد
شاخص يکنواختي

درجه

اشتباه معيار  ±ميانگين

اشتباه معيار ±ميانگين

اشتباه معيار ±ميانگين

آزادی

(شاهد)

(دامسرا)

(کل)

حد

t

معنيداری

سيمپسون

38

2/61±2/276

2/71±2/271

2/6±2/27

3/77

*2/263

کامارگو

38

2/33±2/77

2/37±2/67

2/36±2/22

3/66

2/36ns

اسميت -ويلسون

38

2/78±2/273

2/74±2/279

2/72±2/26

2/83

**2/27

ني

38

2/71±2/236

2/72±2/27

2/72±2/26

6/39

2/79ns

** معنيدار در سطح اطمينان  99درصد * ،معنيدار در سطح اطمينان  99درصد ns ،غيرمعنيدار

نتايج مربوط به تجزيه و تحليل غنای گونهای پوشش
علفي در جدول  4ارائه شده است .بر اساس نتايج ،از نظر
دو شاخص غنای منهنيک و مارگالف برای گونه های
علفي بين قطعه های حاشيه دامسرا و قطعه های شاهد
اختالف معني داری در سطح اطمينان  99درصد وجود
داشت.

کربن ،ماده آلي و نسبت  C/Nخاک ،ازت ،اسيديته خاک
( ،) pHدرصد سيلت ،رس و درصد شن ،شوری يا هدايت
الکتريکي ،فسفر و پتاسيم بين دو منطقه اندازهگيری شده
اختالف معني داری وجود داشت ،اما از نظر مشخصه های
شن (اجزای بافت خاک) و رطوبت اختالف معنيداری
مشاهده نشد.

ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاک
نتايج ويژگيهای فيزيکي و شيميايي خاک بين
قطعه های حاشيه دام سرا و قطعه های شاهد در جدول 9
ذکر شده است که حاکي از اختالف معنيدار آن ها بود،
به طوریکه از نظر مشخصه های وزن مخصوص ظاهری،

ترسیب کربن خاک
نتايج اين پژوهش نشان داد که خاک تحت تأثير دام
در هر دو عمق مورد مطالعه به طور معني داری دارای
ذخيره کربن بيشتر (ترسيب کربن بيشتر) در مقايسه با
منطقه شاهد بود (جدول .)2

جدول  -4آزمون  Tغنای گونهای پوشش علفی در قطعههای حاشیه دامسرا و شاهد
شاخص غنا

اشتباه معيار  ±ميانگين (شاهد)

اشتباه معيار ±ميانگين (دامسرا)

t

معنيداری

منهنيک

3/9±7/27

4/6±2/96

6/29

*2/279

مارگالف

3/6±2/39

3/9±2/18

7/98

*2/238

* معنيدار در سطح اطمينان  99درصد
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جدول  -5آزمون  Tشاخصهای فیزیکی و شیمیایی خاک در دامسرا و قطعههای شاهد
مشخصه

اشتباه معيار  ±ميانگين (شاهد)

اشتباه معيار  ±ميانگين (دامسرا)

t

معنيداری

رس (درصد)

63/98±6/32

67/71±7/28

7/89

**2/263

شن (درصد)

41/24±3/76

48/74±3/78

2/99

2/66ns

سيلت (درصد)

62/31±7/1

69/88±6/6

7/23

**2/227

pH

2/93±2/77

1/27±2/28

7/76

*2/279

EC

7/18±2/27

7/68±2/61

3/37

**2/227

چگالي ظاهری ()g/cm3

7/41±2/24

6/23±2/7

7/78

*2/26

رطوبت (درصد)

62/72±6/4

69/79±6/39

2/74

2/64ns

کربن آلي (( )OCدرصد)

3/91±2/68

4/78±2/78

6/78

**2/264

ماده آلي (( )OMدرصد)

2/76±7/84

1/3±7/27

6/62

**2/272

ازت (( )Nدرصد)

2/79±2/26

2/67±2/23

6/83

*2/239

پتاسيم ()PPM( )K

326/4±8/9

376/78±7/3

9/79

**2/227

فسفر ()PPM( )P

72/9±3/4

74/21±3/72

77/71

**2/227

79/78±7/6

79/71±6/78

4/86

**2/277

C/N
*

** معنيدار در سطح اطمينان  99درصد؛ معنيدار در سطح اطمينان  99درصد؛

ns

غيرمعنيدار

جدول  -6ترسیب کربن خاک (تن در هکتار) در عمقهای صفر تا  11و  11تا  21مناطق مورد مطالعه
منطقه
شاهد
محدوده دامسرا

عمق ﻻيه خاک (سانتيمتر)

کربن آلي (درصد)

ترسيب کربن (تن در هکتار)

2-72

3/73

42/9±7/76 a

72-62

6/49

69/9±7/29 b

2-72

3/83

96/34±7/44 a

72-62

6/99

46/63±4/13 b

حروف مختلف ﻻتين ،نشاندهنده اختالف معنيدار بين مناطق مورد مطالعه در سطح اطمينان  99درصد ميباشد.

بحث
بررسي روابط بين گياهان موجود در يک بومسازگان با
يکديگر و با عوامل زنده ديگر آن بومسازگان همواره بخشي
مهم از مطالعات بومشناختي را تشکيل ميدهد .نتايج
بهدستآمده از چنين پژوهشهايي کمک ميکنند تا تصويری

از مجموعه عواملي اثرگذار و اثرپذير در آن بومسازگان
بهدست آيد .در حقيقت ،پوشش گياهي ،زیتوده گياهي،
تنوع و تراکم آن ،تحت تأثير مستقيم ويژگيهای فيزيکي و
شيميايي خاک است که در اثر لگدکوبي دام و چرای مفرط
دستخوش تغييرات شده و پيامد آن تغيير در ويژگيهای
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گياهان است .ترکيب و ساختار هر جامعه گياهي تا حد
زيادی تحت کنترل و تأثير عوامل محيطي همﭽون خاک،
توپوگرافي و اقليم است .ورود دام به جنگل مسئلهای است
که پيامدهای قابل توجهي را برای خاک بههمراه دارد که از
آن جمله ميتوان به متراکم شدن يا فشرده شدن و کاهش
حجم ظاهری خاک اشاره کرد .افزايش تراکم يا فشردگي
خاک ،افزايش جرم مخصوص ظاهری خاک را در پي
خواهد داشت ،بهطوری که در نقاط بحراني با فشردگي
مداوم در طول ماه و سال يا سالهای متمادی ،کاهش عمر
درختان (مرگ زودرس درختان) ،ناتواني در زادآوری ،دادن
بذرهای پوک ،عدم توانايي ريشه بذرها و نونهالها در
شکافتن خاک فشردهشده بستر در زمان نورستن و درنهايت
از بين رفتن آنها قابل مشاهده است ( & Hojjati
.)Asadiyan, 2014
چرای دام بهطور مستقيم يا غيرمستقيم بر ساختار و
پويايي پوشش گياهي بومسازگانهای طبيعي تأثير دارد،
بهطوریکه مديريت اصولي اين بومسازگانها با شناخت
عرصههای گياهي در ارتباط با عوامل محيطي ميسر ميشود.
انجام هر گونه برنامه مديريتي بهمنظور اصالح ،احيا يا
بهرهبرداری از اين منابع ،نيازمند شناخت مناسب پوششهای
گياهي و بررسي نيازهای آنها در طول دورههای مختلف
مديريتي است .نتايج پژوهش پيشرو نشان داد که در مناطق
تحت تأثير حضور دام ،فراواني گياهان خاردار و مهاجم
منطقه بيشتر بود و از تنوع پوشش گياهي نيز کاسته شد.
نتايج مربوط به شاخصهای تنوع پوشش علفي موجود در
مناطق مورد مطالعه نشان داد که از نظر شاخص تنوع
سيمپسون بين قطعههای حاشيه دامسرا و قطعههای شاهد
اختالف معنيدار وجود نداشت ،اما شاخصهای هيل و
شانون -وينر ،تغييرات تنوع را در دو منطقه شاهد و دامسرا
نشان دادند ،بهطوریکه حضور گونههای معرف رويشگاه
مانند بارهنگ ( )Plantago majorو فرفيون بادامي
( )Euphorbia amygdaloidesدر منطقه شاهد بهدليل
وجود بانک بذر و عدم حضور دام در اين مناطق بود.
 Kohandelو همکاران ( )6277با بررسي اثر حفاظت بر

تأثير حضور دام بر تنوع پوشش گياهي ...

تنوع گونههای چوبي در منطقه اشترانکوه لرستان به اين
نتيجه رسيدند که شرايط زيست گونههای درختي و درختﭽه
ای در منطقه حفاظتشده نسبت به منطقه حفاظتنشده بهتر
بود .همﭽنين ،مقدار تنوع زيستي در نواحي مورد بررسي با
طبقه حفاظتي آن ارتباط بسيار نزديکي داشت Khani .و
همکاران ( )6277نيز به مقايسه شاخصهای تنوع و غنای
گونههای گياهي در مراتع گرم و خشک با شدتهای
مختلف چرای دام در استان فارس پرداختند .آنها پس از
بررسي شاخصهای تنوع در سه منطقه با سه سطح چرای
ضعيف ،متوسط و شديد گزارش کردند که بين منطقههای با
چرای شديد و متوسط اختالف معنيداری از نظر تنوع وجود
نداشت .تجزيه و تحليل شاخصهای يکنواختي پوشش
علفي در پژوهش پيشرو نشان داد که از نظر شاخصهای
يکنواختي اسميت -ويلسون و يکنواختي سيمپسون در
قطعههای حاشيه دامسرا و قطعههای شاهد اختالف معني
داری وجود داشت ،اما از نظر شاخصهای يکنواختي ني و
کامارگو بين قطعههای حاشيه دامسرا و قطعههای شاهد
اختالف معنيدار نبود .تجزيه و تحليل غنای گونهای پوشش
علفي نيز نشاندهنده اين بود که از نظر فراواني حضور و
درصد پوشش گونهها بين قطعههای حاشيه دامسرا و
قطعههای شاهد اختالف معنيداری وجود داشت .افزايش
درصد حضور گونههايي مانند آقطي (،)Sambucus ebulus
سرخس سياه ( )Pteridium aquilinumو کارکس ( Carex
 )pendulaحاکي از تخريب منطقه با حضور دام بود.
همﭽنين ،گونههايي مانند فرفيون بادامي و النا
( )Oplismenus undulatifoliusدر منطقه شاهد بهعنوان
گونههای معرف رويشگاههای کمتر تخريبيافته در توده
شاهد حضور داشتند .تفاوت فراواني گونههای مختلف در دو
منطقه (دامسرا و شاهد) بهدليل تفاوت ايجادشده در شرايط
رويشگاهي بين دو منطقه و تغيير ويژگيهای بومشناختي
رويشگاه و خاک بود.
يافتههای پژوهش  Gholamiو همکاران ( )6277در
مراتع ممسني استان فارس حاکي از آن بود که افزايش شدت
چرای دام منجر به کاهش تنوع و غنای گروهگونههايي از
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خانواده النا بهطور معنيداری شد که با نتايج پژوهش
پيشرو همخواني دارد .بهنظر ميرسد که چرای دام اثر مهم
و قابل توجهي بر زیتوده گياهان علوفهای در مقايسه با
مناطق شاهد داشته باشد ،بهطوریکه عدم حضور دام و
کاهش فشار چرا باعﺚ افزايش زیتوده علفي گياهان و
پوشش يقه گندميان ميشود .همﭽنين ،يافته های اين
پژوهش نشان داد که قرق اثر مﺜبت و معنيداری بر توليد
گندميان داشت .تجزيه و تحليل نمونههای خاک در پژوهش
پيش رو نشان داد که از نظر بيشتر ويژگيهای فيزيکي و
شيميايي خاک ،بين دامسراها و مناطق شاهد تفاوتهای
آماری وجود داشت .هرچند مشخصههای شن (اجزای بافت
خاک) و رطوبت بين مناطق تحت اثر مستقيم دام (دامسراها)
و مناطق شاهد اختالف معنيداری نداشتند ،اما از نظر
عواملي وزن مخصوص ظاهری ،کربن ،ماده آلي و نسبت
 C/Nخاک ،ازت ،pH ،درصد سيلت و رس ،شوری يا
هدايت الکتريکي ،فسفر و پتاسيم بين دو منطقه مورد بررسي
اختالف معنيداری مشاهده شد .اين نتايج ،اثرات زيانبار
لگدکوبي دام را که باعﺚ تخريب ساختمان خاکهای
سطحي ميشوند يادآوری ميکند .اين يافته با نتايج
پژوهش  Warenو همکاران ( )7982مبني بر افزايش جرم
مخصوص ظاهری خاک بهعلت افزايش شدت چرا مطابقت
دارد .درواقع ،اگر هر چارپای بزرگ با وزن  622کيلوگرم و
هر سطح سم آن پنج سانتيمتر مربع درنظر گرفته شود ،کل
سطح پاهای حيوان که وزن فوق را به خاک انتقال ميدهد،
 62سانتيمتر مربع خواهد بود ،بنابراين بهازای هر واحد
سطح خاک يعني يک سانتيمتر مربع ،وزني در حدود 72
کيلوگرم به خاک وارد ميشود .وارد شدن اين مقدار نيرو به
خاک منجر به افزايش فشردگي يا تراکم و در نتيجه ،افزايش
جرم مخصوص ظاهری خاک ميشود ( Yousefi et al.,
.)2009
بر اساس پژوهش  Dormmarو همکاران (،)7991
افزايش اسيديته را ميتوان بهعنوان شاخصي برای هدررفت
خاک در نظر گرفت .اين پژوهشگران معتقدند که افزايش
شدت چرا عمق خاک را کاهش ميدهد که خود عامل اصلي
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افزايش اسيديته خاک است .همﭽنين ،افزايش کربنات خاک
باعﺚ کاهش پراکندگي ذرات خاک ،کاهش  ،pHافزايش
فضاهای خالي و در نتيجه ،کاهش جرم مخصوص ظاهری
ميشود .اين يافتهها با نتايج پژوهش پيشرو همخواني دارد.
نتايج اين پژوهش نشان داد که کاهش تراکم پوشش
گياهي و افزايش آبشويي منجر به کاهش هدايت الکتريکي
خاک شد .اين نتايج با دستاوردهای  Ussiriو همکاران
( )6222مبني بر بيشتر بودن هدايت الکتريکي خاک در
خاکدانههای منطقه مرجع تطابق داشت .تغييرات نيتروژن
خاک نيز نشان داد که افزايش نيتروژن موجود در مناطق
حاشيه دامسرا (محوطه داخل دامسرا) نيز تا حد زيادی به
فعاليت ميکروارگانيسمهای موجود در خاک بستگي دارد که
خود شاخصي برای ارزيابي حاصلخيزی خاک است
( .)Sanadgol et al., 2003; Salehi et al, 2011نتايج
پژوهش  Hojjatiو  )6274( Asadiyanحاکي از آن بود که
معدني شدن خالص نيتروژن و توليد خالص نيترات (نيتراته
شدن) فقط در دامسراها مشاهده شد .همﭽنين ،فعاليتهای
دامداری و تجمع فضوﻻت دامي باعﺚ تغييرات زيادی در
ويژگيهای خاک ميشود .جذب کربن توسط خاکهای
جنگلي ،افزايش کربن و مواد آلي ،تأثير زيادی بر
ويژگيهای فيزيکي ،شيميايي و بيولوژيکي خاک دارد.
همﭽنين ،مقدار ماده آلي با افزايش بارندگي افزايش مييابد.
تغييرات کربن موجود در خاک مناطق مورد مطالعه نشان
داد که اندازه اين مشخصه بين دو منطقه اختالف معنيداری
داشت Gao .و همکاران ( )6221با بررسي فرآيند ترسيب
کربن در علفزارهای کشور چين در سه تيمار با شدتهای
مختلف چرا (کم ،متوسط و زياد) و در عمق صفر تا 32
سانتيمتر به اين نتيجه رسيدند که مواد آلي خاک در شدت
چرای کم 822 ،تا  9199و در شدت چرای زياد 7748 ،تا
 77169گرم بر متر مکعب بود .در واقع ،چرای سنگين تا
حد زيادی باعﺚ افزايش کربن موجود در خاک و گياه در
آن مناطق شده بود .بر اساس نتايج پژوهش پيشرو نيز
مقدار کربن موجود در خاک مناطق تحت مديريت دام بيشتر
از مناطق شاهد بود که علت اصلي آن را ميتوان تمرکز
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زمان تعليف دام در فواصل مختلف از مراکز دامسراها و
نوعي مديريت مناطق رويشي توسط دامدار دانست.
فسفر بهعنوان يک ماده غذايي مهم در خاک و به دو
صورت فسفر آلي و معدني ،اغلب در ﻻيههای سطحي بيشتر
از ﻻيههای عمقي وجود دارد .در خاکهای غني از مواد
آلي ،قسمت عمده فسفر قابل جذب در افقهای سطحي
است .در پژوهش پيشرو ،مقدار اين عنصر در منطقه شاهد
بيشتر از مناطق حاشيه دامسرا بود که با پژوهش  Hojjatiو
 )6274( Asadiyanهمخواني داشت .اين نتايج نشاندهنده
آن است که فسفر در ﻻيههای سطحي خاک تجمع کمتری
دارد .در واقع ،فسفر به ﻻيههای پاييني راحتتر نفوذ ميکند.
در خاک مناطق شاهد نيز بهدليل وجود پوشش گياهي و
عدم جابهجايي ،اين عنصر در خاک بيشتر است ،اما در
دامسراها بهدليل در معرض مستقيم قرار گرفتن خاک و عدم
وجود پوشش گياهي کافي ،فسفر به عمق پايينتر از 62
سانتيمتر نفوذ ميکند.
بر اساس پژوهش  Sanadgolو همکاران (،)6223
تغييرات فسفر با خشکي و عدم رطوبت خاک رابطه مستقيم
دارد .در پژوهش پيشرو ،بهدليل عدم وجود اختالف در
رطوبت خاک بين ﻻيههای سطحي صفر تا  72و  72تا 62
سانتيمتری ،تغييرات فسفر فقط با تغييرات حضور پوشش
گياهي ارتباط بيشتری پيدا ميکرد ،زيرا فسفر در خاک
بيشتر به دو صورت آلي و معدني است .همﭽنين ،در
خاکهای غني فسفر قابل جذب بهصورت فسفر غني از
مواد آلي حضور داشته و در ﻻيههای سطحي ،مقدار اين
عنصر بيشتر است.
ماده غذايي پتاسيم بهعنوان يک ماده حياتي در خاک،
نقش مهمي در تنفس ،سنتز آنزيم ،فراواني گل و ميوه،
رويش چوب و مقاومت درخت در مقابل يخبندان و عوامل
بيماریزا ايفا ميکند .تغييرات متغير پتاسيم نشاندهنده وجود
اختالف معنيدار بين دو منطقه مورد مطالعه بود .پتاسيم نيز
از عناصر سيال و قابل حرکت بهشمار ميرود و تغييرات آن
در ﻻيههای مختلف ،متفاوت است ،بهطوریکه در اين
پژوهش ،مقدار اين عنصر در ﻻيههای سطحي خاک در

تأثير حضور دام بر تنوع پوشش گياهي ...

دامسراها و حاشيه آن بيشتر بود که علت آن را تا حد زيادی
ميتوان به تجمع فضوﻻت دامي و ﻻشبرگها بر روی خاک
و نيز تردد دام مرتبط دانست )6223( Javadi .نيز در مطالعه
خود در مورد بررسي اثر چرا بر برخي ويژگيهای پوشش
گياهي و شيميايي خاک دريافت که مقدار پتاسيم با افزايش
شدت چرا بيشتر ميشود .با توجه به نتايج بهدستآمده از
پژوهش پيشرو و مشاهده تغييرات ايجادشده در تودههای
طبيعي بهواسطه حضور دام ،لزوم بررسي شرايط حاکم بر اين
عرصهها بهمنظور مديريت بهينه آنها امری اجتنابناپذير
است.
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Abstract
Traditional animal husbandry within the Hyrcanian forest area and its impact on this
individual ecosystem is one of the main challenges for Iranian natural resources management.
The current study was carried out to investigate the presence of livestock on biodiversity,
physical and chemical characteristics of soil in district 5 of Neka Zalemroud forest in
Mazandaran province. In this research, after a pre study of the area, the four cattle (livestock)
campuses was selected, then in total 72 plot of 400 m2 (20 × 20 m) in the campuses and in
control forest area, were used to measure the type and percentage of ground vegetation in the
center and four geographical directions of the campuses. Soil samples were taken from 0-10 and
10- 20 cm depth. In order to compare vegetation and soil properties, neighboring forest stands
were selected with similar conditions as control areas. In each plot biodiversity, heterogeneity,
richness and uniformity indices were calculated. Non-paired T-test (Mean Comparison test for
two groups) was used to compare properties in the campus and control forest area. The results
showed that there is a significant difference between the two areas in the variability index (Hill
and Shannon) and in the uniformity index (Smith-Wilson and Simpson indices). In the current
study of soil characteristics, there was no significant difference for the sand percentage and
moisture content between the direct affected areas and the control areas, but there was a
significant difference between the other physical and chemical characteristics in the two areas.
Our findings indicated a significant impact of livestock presence on forest soil.
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