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 چکیده
بيشتری از درک   بههنوز اما  ،شود  ناخته میشجنگلی  های سازگان بومآشفتگی در عامل ایجاد عنوان یک   بهچرای دام  آنکه باوجود     

فيزیکی و  های  ویژگیبررسی اثر شدت چرا و نوع دام بر  ،رو  پيشهدف از پژوهش  .نياز استهای خاک   چگونگی اثر آن بر ویژگی
، دیگر تفاوت داشتندیکنوع دام چراکننده و شدت چرا با  ازنظرپنج منطقه که   . بودهای آرمرده شهرستان بانه   شيميایی خاک در جنگل
نيتروژن،  شامل ها آن های  ویژگیترین   مهم و شد برداشت متری  سانتی 86ز عمق صفر تا انمونه خاک  61انتخاب شدند. درمجموع، 
ها از  وتحليل داده  تجزیه برای .شدگيری  اندازهبافت خاک و کوبيدگی  ، هدایت الکتریکی،pHمنيزیم،  کلسيم، کربن آلی، فسفر، پتاسيم،

. نتایج نشان داد که متغيرهای استفاده شد CANOCOافزار  و از نرم (Redundancy Analysis)افزونگی  وتحليل تجزیهروش خطی 
 پنجم تيمار چرا، فصل در هکتار در دام چرای نرخ شامل متغير چهاردرصد تفسير کنند.  3/81 مقدار بهمحيطی قادرند کل تغييرات را 

. شدند انتخاب متغيرها ترین  مهم عنوان  به مازودار -ول  وی تيپ و( گوسفند+  مو بز) چهارم تيمار ،(گاو و گوسفند+  مو بز+  مرخز بز)
 تيمارهای خاک در تيمار شاهد و   ویژگی .کردند تشریح را خاک در موجود واریانس از درصد RDA، 8/47 روش در متغيرها این

کربن آلی، ازت، پتاسيم و و خاک در این مناطق از کوبيدگی کمتر  ،کلی طور  به .را داشتند دوم )بز مرخز با شدت کم( بيشترین شباهت
بيشترین کوبيدگی و کمترین عناصر  ،هر چهار نوع دام داشتنتيمار پنجم با بيشترین شدت چرا و  ،درمقابل بود.فسفر بيشتر برخوردار 

ایی و فيزیکی خاک در يهای شيم  ثير کمتری بر ویژگیأت ،چرای بز مرخز با شدت کم توان گفت درمجموع می. را داشتغذایی خاک 
 نام برد. شمالی های بلوط زاگرس  عنوان گزینه سازگارتر با جنگل  توان از آن به  داشت و می مطالعه های مورد  جنگل

 
 .بز مرخز، جنگل بلوط، کوبيدگی خاک، نرخ چرای دام شده،  گيری  آناليز تطبيقی قوسکلیدی:  های      ژهوا

 

 مقدمه 

گيری اولیين    اندازه شکل  قدمتی به ،دامداری در جنگل
رود امییروزی دارد   هییای بشییری در منطقییه ميییان   تمییدن

(Schmidt, 2009.)  ،هیای اصیلی     از شیغل  ییکاز دیرباز
 ،های زاگرس، دامیداری بیوده اسیت     ساکنان بومی جنگل

هیای    ، هنیوز در بخیش    با گذشت هیزاران سیال   که طوری
صورت سنتی   بهنشده   صنعتیدامداری  ،وسيعی از زاگرس

وابسیتگی  از گذشیته دور   شیود.   گردانی انجیام میی    و رمه
بیه تعليی    ویژه در زاگرس شمالی  جنگل به ساکنان بومی

صییورت   هییای بییز و گوسییفند بییه دام شییامل انییواع گونییه
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وبرگ درختان بلوط  گردانی و همچنين استفاده از شاخ  رمه
ری مرسییوم بییوده اسییت بییه دو شییکل گالزنییی و گالب یی 

(Jazirehi & Ebrahimi Rostaghi, 2003; Ghazanfari 

et al., 2004).  هیای   جنگیل بومی و مهم  های دامیکی از
 (.Bahmani et al., 2015) استبز مرخُز ، زاگرس شمالی

صورت سنتی مالک بخشی از   خانوار به هر ،مناطقدر این 
هیای خیود را در محیدوده      و داماسیت  جنگل و یا مرتع 
(. در Ghazanfari et al., 2004)کنید    میی معينی تعليی   

و     های گذشته با افزایش جمعيت خانوارهای روستایی   دهه
)شامل زمیين زراعیی، جنگیل، مرتیع،     لزوم تقسيم اموال 

فرزنیدان،   ( بين833مستثنيات و غيره؛ قانون مدنی، ماده 
 .یافیت شیدت کیاهش     اسیتفاده خانوارهیا بیه    سطح مورد
افزایش شیدت   باعث افزایش تراکم دام در سطح ،درنتيجه
     . شدچرا 
مجیاز بیر    ازحید  بیيش دليل اثرات منفی چیرای دام    به

ترکيب و تنوع پوشش گياهی، ساختار جنگل و فرسایش 
 ,Ghorbani et al., 2013; Hossein Jafariخیاک ) 

 ،  ، مراتیع و آبخيیزداری کشیور   هیا  جنگل( سازمان 2014
ها تصیویب    ممانعت از چرای دام در جنگل برایرا  قاونی
 ،(8348ها، مصوب   قانون ملی شدن جنگل 44)ماده  کرد

نشیينان زاگیرس بیه      جنگیل زیاد به وابستگی    اما باتوجه
دامداری و عدم وجود مراتع کیافی، دامیداری در جنگیل    

هیای    از ميیان دام     . اسیت سنتی هنیوز در جرییان   شيوه  به
بیا نیام محلیی بزنیه     ) معمول در زاگرس شمالی، بز مرخز

عنوان یکی از نژادهیای ارزشیمند و بیومی بیز       به (ز  ره  مه
ژنتيکی، اقتصادی و  های شود که ارزش  وره شناخته میقآن

هییای   ویژگییی ،اییین نییژاد در  .بسییياری داردفرهنگییی 
مقاومت به شرایط سیخت محيطیی،    ازنظرفردی   منحصربه

شود  مشاهده میموهر  زیاددوقلوزایی و کيفيت زیاد نرخ 
(Seyed Sharifi et al., 2017.)   های   ترین ویژگی  از مهم

آن با چرا در مناطق جنگلیی   زیادپذیری   تطابق ،بز مرخز
 ،و امکییان تعليیی  آن بییا بییرگ درختییان بلییوط اسییت  

درصید و در فصیل    36در فصل چیرا حیدود    که  طوری  به
درصد جيره غذایی این دام از برگ  16از بيشتر  ،زمستان

 ,Shakeriشود )  میمين تأهای درختان بلوط   و سرشاخه

2006; Bahmani et al., 2015 .)  ،روسیتایيان درگذشیته 
بیه     تیر نسیبت   نسبت کوچیک   به   بز مرخز را با وجود جثه

 وییژه   بهدليل سازگاری بيشتر با محيط و   های دیگر، به  دام
هیای    لبیاس بیرای توليید   برداری از مو ارزشیمند آن    بهره

 Bahmani et) دادنید     میی ترجيح  ی دیگرها  محلی به دام

al., 2015)،      اما در حیال حاریر جمعيیت آن در منطقیه
های کوچکی از آن در ترکيب با   و گله شده استشدت   به
شهرسیتان بانیه   واقیع در  در منطقه آرمرده  ی دیگرها  دام

 شود.  مشاهده می
گوسفند و بز مو را در   دامداران زاگرس، بيشتر امروزه 

همراه با چنید   یو گاهباهم های خالص یا در ترکيب   گله
اینکیه وزن ایین   بیه    باتوجیه دهند.   گاو پرورش میرأس 
تیر نگهیداری     های بیزرگ   و در گلهاست تر   ها سنگين  دام
هیای    توانید ویژگیی    میی  هیا  آنازحد  بيششوند، تردد   می

و دهید  فيزیکی خاک ازجملیه وزن مخصیور را تغييیر    
هیای خیاک، افیزایش تیراکم و کیاهش          تجمع دانیه  باعث

هیای    (. خیاک Wen et al., 2016)شود نفوذپذیری خاک 
، ظرفيیت  فیرج  و خلیل دليیل کیاهش سیطح      شده به  کوبيده

هیای    هنگام بارندگی دارند ونگهداری و نفوذ آب کمتری 
خطر سيالب و فرسایش را افزایش  ،روانابمقدار  ،شدید
دليیل کیاهش     بیه  هیا   خیاک ، ایین  دیگرسوی  از. دهند  می

و بسییياری از  شییتهدانفوذپییذیری، حاصییلخيزی کمتییری 
 Peco) ها نيستند  آنهای گياهی قادر به استقرار در   گونه

et al., 2017.) 
 هیای   ویژگیی توانید    های مختل  چرای دام میی   شدت

 و Tessema .دهید قرار تأثير نيز تحت  شيميایی خاک را
هییای   کییه در سییاوان نشییان دادنیید   (7688همکییاران )

کربن آلیی،   به کاهش اتيوپی، چرای شدید دامخشک  نيمه
خیاک منجیر   فسفر، بازهای تبادلی و هیدایت الکتریکیی   

در مراتع تحیت چیرای دام    ،در پژوهش دیگری. شود می
توسیط   سیاله 87و شیش  با دو منطقه قیر   کشور تونس 

Jeddi و Chaieb (7686)  این پژوهشگران .ندشدمقایسه 
مقیدار کیربن،    ،بیا افیزایش دوره قیر    که  کردندگزارش 
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 کیه  طیوری  بیه  ،هنيتروژن، کلسيم و پتاسیيم افیزایش یافتی   
با مناطق ترتيب در  کمترین و بيشترین مقدار این عناصر به

 .مشیاهده شید  ساله 87 نه و منطقه قر چرای مداوم ساال
Peco ( در درخت7682و همکاران )  مرطوب  زارهای نيمه

چهیار منطقیه بیدون چیرا،      ،ای اسیاانيا   و خشک مدیترانه
. براسیاس  بررسی کردندکم، کم و متوسط را بسيار چرای 

تیراکم و بافیت خیاک    داری در   تغيير معنی ها، پژوهش آن
اما مقدار کربن، نيتروژن، فسفر و پتاسيم در  ،مشاهده نشد

ایین  همچنیين،  . یافیت چرای متوسیط افیزایش   با مناطق 
 تنهیا  نیه  دام متوسیط  چیرای  پژوهشگران بيان کردند کیه 

 باعیث  توانید   میی  بلکیه  ،کند  را کم نمی خاک حاصلخيزی
 شود. خاک رروری عناصر افزایش و بهبود

در کنییار شییدت چییرای دام، نییوع دام چراکننییده نيییز 
 Tessema etبگذارد )تأثير های خاک   تواند بر ویژگی  می

al., 2011.)     از بررسیی تغييیرات    دسیت آمیده   بیه نتیایج
خاک تحت دو رژیم چراییی   های  ویژگیپوشش گياهی و 

دام اهلی )گوسفند و بز( و حيوان وحشی آهیو در مراتیع   
ترکيیب   نشیان داد کیه  یزد توسط  بهادران -دشتی کالمند
، تفیاوت  فيزیکی و شیيميایی خیاک   های  ویژگیگياهی و 

 و EC ،pHکیه   طیوری  به داشت،دو منطقه بين  داری معنی
وزن مخصور ظاهری خاک در منطقه تحیت چیرای دام   

 (. Hosseini Jafari et al., 2014)بود  اهلی بيشتر
هیای    های وسيعی از جنگیل   به اینکه در بخش   باتوجه

تعیداد   بیه های بز مو، گوسفند و   استان کردستان هنوز گله
شوند، آگیاهی از نقیش     بسيار کمتر بز مرخز نگهداری می

ارزشیمند و   هیای  سیازگان  بیوم ها در   این دامشناختی  بوم
در  میردم محلیی  . اسیت شکننده زاگرس بسيار ریروری  

برای بلوط  های وبرگ شاخاز  حوزه آرمرده شهرستان بانه
ها در  منظور تغذیه دام  ها به  کنند. آن  تعلي  دام استفاده می
در اواخیر  بلیوط را  دار  برگهای  فصل زمستان، سرشاخه
و روی زمين ییا روی  کنند   می قطعتابستان و اوایل پایيز 
که به این عمليیات گالزنیی    کنند  میدرختان بلوط ذخيره 

درصیورت کمبیود پوشیش گيیاهی و      ،گویند. همچنين می
هیای   هیا و سرشیاخه   شیاخه علوفه ک  جنگل، برخی از 

هیا در   دام کیه  هنگامیبلوط را در فصل رویش و درختان 
 موردصورت تازه   تا بهکنند   میقطع  ،نگل هستندعرصه ج
گوینید   کیه بیه آن گالب یری میی     گيرندها قرار  داماستفاده 

(Fattahi, 1994.)  
بر پوشش گياهی  ی دیگرها  چرای دام و آشفتگیتأثير 

متعیددی   های  پژوهشهای زاگرس در   و زادآوری جنگل
 ,.Shakeri, 2006; Shakeri et al)اسیت   شیده بررسی 

2008; Salehzadeh et al., 2016)،  نوع دام و به اثر اما
هیای    های شيميایی و فيزیکی خیاک   شدت چرا بر ویژگی

منظور اراییه    بهاین پژوهش شده است. توجه جنگلی کمتر 
نوع دام و شدت چرا چیه  »اصلی که  پرسشپاسخ به این 

خیاک منیاطق   شيميایی های فيزیکی و   بر ویژگیتأثيری 
چیرای  تیأثير   ،انجام شد. در ایین راسیتا   «دارند؟جنگلی 
بیا   و گیاو گوسیفند   بز مرخز، بز مو، شامل نوع دام چهار
هیای فيزیکیی و     های متفاوت بر ویژگی  ها و شدت  ترکيب

هیای حیوزه آرمیرده از توابیع       شيميایی خاک در جنگیل 
 شد.شهرستان بانه بررسی 

 

 ها   مواد و روش
 مطالعه مورد های     منطقه

هییای آرمییرده   در جنگییل مطالعییه هییای مییورد  منطقییه
، کیوخ  ر کوچیه  عرفیی هیای   سیامان شهرستان بانیه و در  

 ندده انتخاب شید   وی  و شیگویر  دوله، بند مازوانرشيدی، 
. متوسیط ارتفیاع از سیطح درییا و شییيب در     (8)جیدول  
درصید   38متر و  8236ترتيب   به مطالعه های مورد  منطقه
هواشناسی سازمان های آماری سایت     راساس دادهب. است
و ، ميانگين بارندگی 8336تا  8316 های سال برای کشور
درجه  84 ومتر و   ميلی 666حدود  ترتيب به ساالنهدمای 

 سیول   انتیی و  سول  اینساتی. دو رده خاکی استسانتيگراد 
 ,Anonymous)مطالعه وجود دارند  در خاک مناطق مورد

دهنیده ایین     عناصیر درختیی تشیکيل   تیرین   مهم     .(2013
 Quercus infectoria) میازودار هیای    گونیه  ،هیا  جنگل

Oliv.)بییرودار ، (Q. brantii Lindl.) ول و وی (Q. 

libani Oliv.)   هسیتند(Ghaderzadeh et al., 2015 .)
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 مورد مطالعیه پنج تيمار در محدوده برای اجرای پژوهش، 
که در  ر(  ه)کوچ یکتيمار طوری که   به .در نظر گرفته شد

شاهد و عنوان  به ،سال اخير فاقد چرای دام بوده است 76
نوع دام چراکننده )بیز   ازنظرهرکدام چهار تيمار دیگر که 

 تفیاوت  هممو، بز مرخز، گاو و گوسفند( و تیراکم دام بیا  
الزم بیه   (.8و شیکل   8 ، انتخیاب شیدند )جیدول   داشتند

عرفیی  سیامان  هر روستا  ،در این مناطقکه توريح است 
هر روستا فقیط   که  طوری  به ،داشته است دیربازخود را از 

 . کند  استفاده میخود  بهو جنگل مربوط مرتع از 
ویییژه آرمییرده   هییای شهرسییتان بانییه و بییه  در جنگییل

بسيار محترم هستند و هرگیز کسیی بیه     ی عرفیها  سامان
کنید. در داخیل هیر      سامان روستای مجاور تجیاوز نمیی  

يز هر خانوار، سهمی از سامان عرفی روسیتا دارد  روستا ن
. هیر  شیود  گفتیه میی  « گالجیار »که در این مناطق به آن 

صورت   ساله )به های سه  خانوار، گالجار خود را برای دوره
(، Ghazanfari et al., 2004کنید )   گردشی( مدیریت میی 

بنابراین هر خانوار همانند یک زمين کشیاورزی ییا بیا ،    
گالجار خود است و بیه گالجیار دیگیران تجیاوز     مراقب 
سال اخير، تحوالتی در ورعيت اقتصادی  76در  کند.  نمی

شییهر بانییه رخ داد کییه باعییث شیید بسییياری از مییردم    
دنبیال کسیب     های خود را بفروشند و بیه   روستانشين، دام

درآمییدهای جییایگزین بییه شییهر کییوا کننیید، بنییابراین   
که از  طوری نی رها شدند، بهطور ناگها  ها به گالجارهای آن

های اخير نشده است. یکیی    ای در سال  ها هيچ استفاده آن
صورت شیاخص بیرای آن     از روستاهایی که این اتفا  به

توجیه    است. مسئله قابیل « ر  کوچه»افتاده است روستای 
هیای خیود را در     این اسیت کیه خانوارهیای روسیتا، دام    

 چرانند. گالجارهای رهاشده نمی
 

 

 در شهرستان بانه، حوزه آرمرده مطالعه مورد های منطقهموقعیت جغرافیایی  -1شکل 



 

 در هر منطقهتفکیک(  ها )به دام مطالعه و تعداد موردهای   منطقه مشخصات -1 جدول

 منطقه
 عرفی سامان

 (هکتار به)مساحت 

در  یواحد دام تعداد دام تعداد

 FAOهکتار 

 دام چرای نرخ

 (چرا فصل)در 
 جغرافيایی جهت

 از ارتفاع متوسط

 )متر( دریا سطح

 جغرافيایی طول

 (ی)شرق

 جغرافيایی عرض

 گوسفند گاو مو بز مرخز بز (ی)شمال

 یک: تيمار

 (قر  )منطقه شاهد

 ر کوچه

(2) 
شرقی شمال 6 6 6 6 6 6  8236 

″43 ′ 43 °48  

 تا

″7 ′ 86 °48  

″72 ′ 86 °38  

 تا

″36 ′ 86 °38  

 دو: تيمار

)بز  کم بسيار چرای

 (مرخز

 (رشيدی) آرمرده

(21) 
876 6 6 6 84/6 686/6  

جنوبی،  شمالی،

یغربی و شرق  
8276 

″81 ′ 41 °48  

 تا

″37 ′ 43 °48  

″74 ′ 88 °38  

 تا

″3 ′ 86 °38  

 سه: تيمار

 و مو)بز  کم چرای

 (گوسفند

 بند مازوان

(31) 
6 826 6 16 37/6 638/6  

ی و جنوبشمالی، 

یغرب  
8686 

″87 ′ 42 °48  

 تا

″82 ′ 42 °48  

″42 ′ 83 °38  

 تا

″38 ′ 84 °38  

 چهار: تيمار

 مو)بز  متوسط چرای

 (گوسفند و

 گویر دوله

(33) 
6 367 6 31 42/6 687/6  8626 شرقی 

″82 ′ 42 °48  

 تا

″72 ′ 41 °48  

″86 ′ 83 °38  

 تا

″33 ′ 84 °38  

 پنج: تيمار

)بز  شدید چرای

 ،مو بز ،مرخز

 (گاو و گوسفند

 ده وی شی

(62) 
744 764 6 866 21/6 616/6  

ی، جنوب شمالی،

و  یشرق جنوب

یغرب  

8246 

″82 ′ 46 °48  

 تا

″36 ′ 42 °48  

″8 ′ 86 °38  

 تا

″42 ′ 86 °38  
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دوم با کمترین تعداد دام و وجود فقط بز مرخیز   تيمار
با شدت بسيار کم چرای دام انتخاب شید.     عنوان منطقه  به

این منطقه تنها سامان عرفی است که فقط توسط بز مرخز 
عنوان تيمیاری مجیزا درنظیر      نظر به  این شود و از  چرا می

بز در تيمارهای سوم و چهارم فقط دو نوع دام      گرفته شد.
تيمارها ازنظر چیرای دام    مو و گوسفند وجود داشت. این

در حالت بينابينی با شدت کم تیا متوسیط بودنید. تيمیار     
پیینجم، بيشییترین تعییداد واحیید دام در هکتییار را داشییت، 

که در این منطقه، هر چهار نوع دام )بز مرخز، بیز   طوری به
ند. در منیاطق میذکور،   شیت مو، گوسفند و گیاو( وجیود دا  

جیز تيمیار    ت گالزنی و گالبری در تمام تيمارها بیه عمليا
توجه   های اخير رها شده است(، بدون  ر )که در سال کوچه

 به نوع دام در حال انجام است.
 
 پژوهش روش

 34 طور تصادفی،مورد مطالعه، بهپنج منطقه در 
کم  به مساحت   توجه  با .شدبرداشت  یآر 86نمونه  قطعه

 ،که در هر منطقه ریزی شد طوری برنامهبرخی از مناطق، 
 ،نمونه  هر قطعه قرار گيرد. درنمونه  قطعه 86تا  پنجحداقل 
پوشش، درصد شيب، ارتفاع از   ، درصد تاججنگلیتيپ 

 برایسطح دریا، جهت دامنه )آزیموت( و تعداد و نوع دام 
برداشت  طیمحي هایعنوان متغير  بهمحاسبه نرخ چرای دام 

با  در فصل چرا ( Stocking rate)چرای دام شدند. نرخ 
تقسيم تعداد واحد دامی بر مساحت )هکتار( چرا شده در 

عنوان شاخصی از شدت   و بهمحاسبه شد چرا  (فصل )ماه
 .(Thorne & Stevenson, 2007) شد درنظر گرفتهچرا 

های فيزیکی و شيميایی خاک، در   برای بررسی ویژگی
 3×3ای کوچکتر با ابعاد   نمونه  نمونه در قطعه  مرکز هر قطعه

( از Sub-Soil Sampleنمونیه خیاک )  ریزمتر مربع، پینج  
 جهیت  متیر در مرکیز و چهیار     سیانتی  86عمق صیفر تیا   
پینج نمونیه بیا یکیدیگر ترکيیب و      سیاس،  برداشت شد. 

. در مرکیز  ندشید  درنظر گرفتهنمونه ترکيبی  عنوان یک  به
 گيری  یک نمونه دیگر از خاک برای اندازه نمونه،  هر قطعه

وزن مخصور ظاهری خاک با استفاده از استوانه فلیزی  
متر مربع برداشت شد، بنیابراین درمجمیوع،     ميلی 46×46
هیای    نمونه ترکيبیی بیرای آزمیایش    34نمونه خاک ) 61

نمونه برای وزن مخصیور(   34شيميایی و بافت خاک و 
در آزمایشییگاه،  آزمایشییگاه منتقییل شیید.برداشییت و بییه 

شییده کوبيییده شییدند و از الییک دو    هییای خشییک  نمونییه
های شيميایی خاک،   متری عبور داده شدند. از ویژگی  ميلی
روش  بیالک، نيتیروژن کیل بیه     -روش والکی  آلی به  کربن 

روش محلیول    روش اولسین، پتاسیيم بیه     کجلدال، فسفر به
روش هضم اسيدی و از   يزیم بهآمونيوم، کلسيم و من استات
روش هيیدرومتری و    های فيزیکی، بافت خاک بیه   ویژگی

روش اسیتوانه بیرای محاسیبه       وزن مخصور ظاهری بیه 
 ,Jafari Haghighi)گيیری شیدند     کوبيدگی خاک انیدازه 

2003). 
 
 ها  داده لیوتحل هیتجز

هیای آمیاری    هیا از روش  وتحليل داده منظور تجزیه به
 4.5نسیخه   CANOCOافزار  چندمتغيره مستقيم و از نرم

ها آزمون شد. ساس   استفاده شد. در ابتدا نرمال بودن داده
دی بر روی ماتریس بن  ترین روش رج  برای انتخاب مناسب

شیده    گيیری   تطبيقیی قیوس   وتحليل تجزیههای خاک،   داده
(DCA: Detrended Correspondence Analysis )

بیه انیدازه طیول گرادییان محیور اول         انجام شد. باتوجه
منظیور بررسیی ارتبیاط      به      DCA (31/6 ،) وتحليل تجزیه

يایی       فيزیکیی و شیيم   های  بين متغيرهای محيطی و ویژگی
 :RDA)افزونگیی   وتحليیل  تجزییه خاک از روش خطیی  

Redundancy Analysis)    استفاده شد. برای حذف تأثير
عنیوان    ها بیه   نمونه  همبستگی مکانی، موقعيت مکانی قطعه

منظور تعيیين   وارد شد. به ها وتحليل تجزیهکوواریانس در 
ی ها  عاملبررسی با  داری همبستگی متغيرهای مورد  معنی

 333کییارلو بییا  محيطییی و چییرام دام از آزمییون مونییت 
بیا   RDAبندی گشت استفاده شد. شکل فضای رسته جای

                                                                             ...................... ترسيم شد.   CanoDraw 4.5استفاده از  
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 نتایج
های   نوع دام و شدت چرا بر ویژگی داد کهنتایج نشان 

های جنگلی در منطقیه آرمیرده     شيميایی و فيزیکی خاک
هرچه تنوع دام و شدت  ،کلی طور  به. بودند تأثيرگذاربانه 

ی یهای فيزیکی و شيميا  آن بر ویژگی تأثير ،بودچرا بيشتر 
 از سیال  76 حیدود تنها  که  وجودی  . بابودخاک مشهودتر 

 نشان نتایج اما ،گذرد  می ر( )تيمار کوچه شاهد منطقه قر 
 آن خیاک  وریعيت  در ایمالحظیه  قابیل  تغييرات که داد

 اسیت  آمیده  وجیود  بیه  تيمارهای دیگیر  به نسبت منطقه
 (.7 جدول)

 يممسیتق  بنیدی   رسیته  از دست آمده به نتایج به   توجه  با
RDA، تغييییرات از درصیید 8/47اول و دوم  یمحورهییا 
 ،ين. همچنی درکی   میی  تشریح را خاک های  داده در موجود

 متغيرهیای  تمیام  کیه  داد نشان شده توجيه یانسمقدار وار
 کننید   میی  تفسیير  را تغييرات از کل درصد 3/81 محيطی،

جلو نشان داد که  نتایج حاصل از انتخاب روبه (.3 جدول)
از بين متغيرهای محيطی، نرخ موجودی دام در هکتار در 

میازودار در سیطح    -ول  ار پنج و تيیپ وی فصل چرا، تيم
 38درصد و تيمار چهارم در سیطح اطمينیان    33اطمينان 

کیه ایین چهیار متغيیر از       طیوری   ، بهبودنددار   درصد معنی
درصد  8/47تنهایی  درصد کل واریانس موجود، به 3/81

 (.4ند )جدول ردک  از تغييرات را توجيه می
محيطیی و   عوامیل ن از همبسیتگی بیي   دست آمده بهنتایج 
های فيزیکی و شيميایی خاک بیا محورهیای ییک و دو      ویژگی
نیرخ موجیودی   بیا   RDAبندی نشان داد که محیور ییک     رسته

اسیيدیته  چرای دام، تيمار پنجم، تیراکم خیاک، درصید شین و     

داری دارد. درمقابل، این محور با   ، همبستگی مثبت و معنیخاک
درصیید رس و سییيلت  ،پتاسییيممقییدار پوشییش،  درصیید تییاج

نيیز   RDAداری نشیان داد. محیور دوم     همبستگی منفی و معنی
داری با تيمار چهارم و همبستگی منفیی    همبستگی مثبت و معنی

 .  (8)جدول  شتآلی خاک دا   داری با کربن  و معنی
تری   طور وارح  همبستگی بين متغيرها و محورها به

 ن داده شدمحيط نشا -بندی خاک  توسط دیاگرام رسته
 ،بز مرخز) پنجتيمار در سمت راست این نمودار، . (7)شکل 
تراکم  با نرخ موجودی چرای دام ( وگاو و گوسفند ،بز مو

، منيزیم و کلسيم خاک در یک راستا pHخاک، درصد شن، 
همبستگی مثبت این متغيرها    دهنده نشاناند که   قرار گرفته

ترین متغير  عنوان مهم  نرخ موجودی چرای دام به .  است همبا
رسد   نظر می  انتخاب شد. به RDAمحيطی پيوسته در آناليز 

های شيميایی و فيزیکی خاک   که تأثير این متغير بر ویژگی
بيشتر از متغيرهای محيطی دیگر )مانند درصد و جهت شيب 

 دومار با تيم (قر )       یک تيمارپوشش( باشد.   و درصد تاج
ند. این دو قرار گرفت سمت چپ و پایين نموداردر  بز مرخز()

های فيزیکی و   ازنظر ویژگیترین شباهت را بيش تيمار،
 دو این در درختی غالب تيپند. شتداشيميایی خاک باهم 

 هدایت آلی،   کربن درصد و بود مازودار -ولوی منطقه
 تيمار دو این در نيز خاک پتاسيم و نيتروژن فسفر، الکتریکی،

 سوم و چهارم هایتيمار ،همچنين. بود دیگر مناطق از بيشتر
رسی داشتند، در سمت  -که بافت لومی( گوسفند و بز مو)

 چپ و قسمت باالی نمودار قرار گرفتند. 

 

 



 

 مطالعه مورد های منطقهفیزیکی و شیمیایی  های  ویژگی -2جدول 

 (يارمع اشتباه ± يانگينخاک )م های  ویژگی 

  منطقه
 کربن

 (درصد)

 نيتروژن

 (درصد)

 فسفر

 بر گرم  يلی)م

 (کيلوگرم

 کلسيم

 بر گرم  يلی)م

 (کيلوگرم

 پتاسيم

 (کيلوگرم بر گرم  يلی)م

 منيزیم

 بر گرم  يلی)م

 (کيلوگرم

pH 

EC 
 بر يکروزیمنس)م

 (متر  سانتی

 یدگيکوب

 (درصد)

 یک: تيمار

 ر کوچه
28/6 ± 78/2 67/6 ± 73/6 4/3 ± 3/71 827 ± 4/8337 1/88 ± 6/13 481 ± 8/3833 67/6 ± 72/2 1/78 ± 8/887 4/7 ± 8/87 

 :دو ماريت

 (رشيدی) آرمرده
48/6 ± 86/2 67/6 ± 74/6 7/7 ± 8/74 836 ± 6/8387 1 ± 8/26 867 ± 3/3844 63/6 ± 37/2 82/86 ± 6/861 8/7 ± 8/82 

 :سه ماريت

 بند مازوان
68/6 ± 81/6 63/6 ± 73/6 4 ± 3/78 721 ± 3/8764 4/3 ± 86 433 ± 2/7337 86/6 ± 37/2 3/73 ± 823 6/7 ± 1/81 

 چهار: تيمار

 گویر  دوله
34/6 ± 83/8 67/6 ± 78/6 7/7 ± 4/38 884 ± 8/8886 3/8 ± 4/28 444 ± 3386 62/6 ± 77/2 3/84 ± 8/882 6/8 ± 3/72 

 پنج: تيمار

 ده  وی  شی
31/6 ± 88/6 67/6 ± 7/6 1/7 ± 6/73 886 ± 7/8367 8/3 ± 3/41 726 ± 8/3338 67/6 ± 38/2 8/1 ± 1/848 3/8 ± 8/73 
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 متغیرهابرای تمام  RDAبندی مستقیم   از رسته دست آمده بهنتایج  -3جدول 
 واریانس کل 4 3 7 8     محور

 8 631/6 663/6 877/6 837/6 ر ویژهدامق
  632/6 642/6 232/6 162/6 محيط -همبستگی خاک
  8/47 3/31 4/38 7/83 های خاک      واریانس تجمعی داده

 8  جمع کل مقادیر ویژه
 813/6  جمع کل مقادیر ویژه متعارف

 %3/81  شده توجيه مقدار واریانس

 RDAبندی مستقیم   در رستهجلو  روبهاز انتخاب دست آمده  بهنتایج  -4 جدول

 LambdaA P F متغيرها

 3/4** 667/6 8/6 سال در هکتار در دام موجودی نرخ

 46/2** 667/6 83/6 پنج تيمار

 7/4** 668/6 63/6 مازودار -ول  وی تيپ

 37/7* 671/6 64/6 چهار تيمار
 درصد 38 اطميناندر سطح  دار معنی* ؛درصد 33 اطميناندر سطح  دار معنی **

  RDA بندی  نتایج همبستگی پیرسون عوامل محیطی و خاک با دو محور رسته -5جدول 
7 محور 8 محور  محيطی عواملهای خاک و   ویژگی   

87/6- ns 
**4/6  pH 

**47/6-  
**46/6  EC (µs/cm) 

*76/6-  
**46/6-  K+ (mg/kg) 

**38/6  
**34/6  Ca2+ (mg/kg) 

81/6- ns 
*71/6-  P (mg/kg) 

**42/6-  
*82/6-  C% 

*72/6-  
*73/6-  N% 

**86/6  
**63/6 خاک کوبيدگیدرصد    

**88/6-  
**21/6 شن درصد   

**44/6  
**27/6- سيلت درصد   

**42/6  
**88/6- رس درصد   

*38/6-  
**42/6- پوشش تاج درصد   

86/6 ns 
**1/6 سال در هکتار در دام چرای موجودی نرخ   

64/6 ns 
**18/6 پنج تيمار   

**88/6  
*76/6- چهار تيمار   

 دار  معنیغير ns ؛درصد 38دار در سطح اطمينان  معنی * ؛درصد 33دار در سطح اطمينان   معنی **
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 پیکان با پیوسته محیطی متغیر رنگ، قرمز مثلث صورت به ای  طبقه محیطی یرهای)متغ محیط -خاک RDA بندی  رسته نمودار -2 شکل
( T3: گوسفند و مو)بز  سوم و( T2: دوم )بز مرخز ،(T1: اول )قرق یمارسه ت (.اند شدهنشان داده رنگ  اهیسبا فلش    خاک متغیرهای و آبی
 شدند استفاده یاگرامد یمبهتر در ترس یرتفس یاما برا ند،نشد انتخاب دار  معنی هایمتغیر عنوان  به RDA وتحلیل تجزیه در که  وجودی با

(T4، T5  وSTR هستند. دام چرای نرخو  پنج و چهار هایتیماردهنده  نشان ترتیب به) 
 

متغيرهای  -نمونه  بندی قطعه  رستهبه نمودار    توجه  با
 یکدیگرها را از   نمونه  قطعهتوان سه گروه از   محيطی می
 بيشتر ،3 . در سمت راست شکل(3)شکل کرد تفکيک 

اند. در سمت   قرار گرفتهپنج های مربوط به تيمار   نمونه  قطعه
 اولهای مربوط به دو تيمار   نمونه  قطعه ،چپ و پایين نمودار

در سمت چپ و باالی  .اند  دادهتشکيل را یک گروه  ،دومو 

 چهارمو  سوم هایهای مربوط به تيمار  نمونه  نمودار نيز قطعه
جهت پيکان مربوط به                  اند.  تفکيک شده ی دیگرها  از گروه

بيشتر بودن  که استراست نمودار سمت  بهنرخ چرای دام 
را مربوط به تيمار پنجم  های  نمونه قطعهشدت چرای دام در 

  .دهد نشان می
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، متغیر محیطی پیوسته نرخ رنگقرمز صورت مثلث  ای به  محیط )متغیرهای محیطی طبقه –نمونه  قطعه RDAبندی   نمودار رسته -3شکل 

 .(اند شدهتوخالی نشان داده  های دایرهشکل  به ها نمونه قطعهچرای دام در هکتار با پیکان آبی و 

 
 بحث 

عنوان  بهمرتعی و جنگلی  های سازگان بومچرای دام در 
خاک شناخته     بر پوشش گياهی و  تأثيرگذاریک آشفتگی 

عنوان عامل   چرای شدید دام بهاز معمول طور  بهو است شده 
 ;Sternberg et al., 2000)شود   میسازگان یاد   بومتخریب 

Salvati & Carlucci, 2015).  از این  دست آمده بهنتایج
دار نوع دام و شدت چرا بر   معنی تأثيرپژوهش بيانگر 

های جنگلی در زاگرس   های شيميایی و فيزیکی خاک  ویژگی
نوع دام  تأثيرتوان   مینتایج  براساس که طوری به ،بودشمالی 

ایی خاک را به سه يهای فيزیکی و شيم  چراکننده بر ویژگی
 (3و گوسفند و    چرای بز مو (7چرای بز مرخز،  (8روه گ

 کرد. تفکيکگوسفند و گاو  بز مو، چرای ترکيبی بز مرخز،
چرای  موردهای کلی خاک در مناطقی که فقط   ویژگی
شده   های قر   شباهت زیادی به خاک جنگل ،بودندبز مرخز 

و در رژیم  بوده اندام های کوچک  دام جزءبز مرخز . شتدا
درختان وابسته  وبرگ شاخزیادی به  تاحدودغذایی خود 

کمتر  (.Shakeri, 2006; Bahmani et al., 2015)است 
بودن تعداد دام در تيمار دوم و همچنين نوع رژیم غذایی 

های فيزیکی و   ویژگیویژه بزهای مرخز باعث شد که 

شباهت بيشتری به خاک  ،خاک در این منطقهشيميایی 
تفاوت ترین  مهم)شاهد( داشته باشد. شده  قر های   جنگل

کمتر بودن کوبيدگی  ی دیگر،خاک این منطقه با تيمارها
این  .بودبيشتر در خاک سطحی وفرج  خللخاک و وجود 

افزایش توان نفوذپذیری خاک در هنگام  ازنظرویژگی 
تواند بسيار مهم باشد   بارندگی و جلوگيری از سيالت می

(Sharrow, 2007). 
، درصد نيتروژن، فسفر، پتاسيم و هدایت آلی   نبدرصد کر
 ،جنگل و همچنين پوشش  درصد تاج خاک با الکتریکی

کاهش . نشان دادهمبستگی مثبت  شاهد و دوم هایتيمار
تواند با کمک به بهبود پوشش گياهی، افزایش   چرا و قر  می

و بازگشت عناصر غذایی به خاک، کاهش برگ  الش
افزایش عناصر غذایی  باعث     و بهبود ساختار خاککوبيدگی 
 Wen)شود آلی، نيتروژن، فسفر و پتاسيم    کربنمانند خاک 

et al., 2016; Zhao et al., 2019) .پوشش   مثبت تاج تأثير
متعددی  های  پژوهشدرختی و همچنين پوشش علفی در 

 Ghaderzadeh et al., 2015; Sigcha)گزارش شده است 

et al., 2018)،  و نيز افزایش چرای دام  ها  پژوهشاما برخی
را عامل افزایش فضوالت دامی در سطح خاک  ،دنبال آن  به
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 Kohandel) اند  کردهافزایش پتاسيم و نيتروژن خاک گزارش 

et al., 2011) . بيشتر بودنEC شاهد و دوم را هایدر تيمار     
در این منطقه کمتر خاک شویی  آبتوان به بافت رسی و   می

    نسبت داد.
حالت  ،بودندچرای بز مو و گوسفند مورد در مناطقی که 

در این  . بافت خاکبرای ورعيت خاک مشاهده شدبينابينی 
به نسبت کمتری و کوبيدگی است لومی  -رسیبيشتر  مناطق،

سوم و  هایدر تيمارنوع دام که  باوجودی. شتداتيمار پنجم 
کمتر چرای دام در تيمار سوم  ، اما شدتبودچهارم یکسان 

 بافتشاهد و دوم شد.  هایتر بودن آن به تيمار نزدیک باعث
چرا مانند از عوامل مدیریتی  متأثرهای   از ویژگی خاک
زیادی  تأثيرمداوم و طوالنی  صورت بهچرای سنگين  .است

 ،درواقع (.Drewry et al., 1999) گذارد  میبر بافت خاک 
شدت چرای دام یک عامل مهم در شکل که گفت  توان  می

های   خاک و تغيير ویژگی شدندادن جوامع گياهی، کوبيده 
 ،ی داما افزایش شدت چراب فيزیکی و شيميایی خاک است.

کاهش  جرم مخصور ظاهری خاکپوشش گياهی همراه با 
و باعث از بين رفتن ساختار خاک و تجمع ذرات  یافته

 Jeddi & Chaieb, 2010; Tessema) شود  درشت خاک می

et al., 2011) . پژوهشدر   Alilou ( 7682و همکاران) با 
سبک و  چرایدر دو منطقه ) داممتفاوت  شدت وجود
های ساختاری و   ویژگی ازنظرتفاوت جزیی  ،(متوسط

به ثابت بودن    توجه  بادليل این امر  .گزارش شدعملکردی 
و فضای بين  شناختی بومهای   لکه به فرم رویشیبافت خاک 

در مقایسه با منطقه با شدت دام ای کم در این مناطق   لکه
که سبب بهبود ورعيت خاک و  داده شدسنگين نسبت 

 .شود  برگرداندن عناصر غذایی به خاک می ،نتيجهدر
تيمار پنج )بز مرخز، بز مو، گوسفند و گاو( با نرخ 

خاک، درصد شن،  pHموجودی چرای دام، تراکم خاک، 
. دليل اصلی شتهمبستگی مثبت دا ،کلسيم و منيزیم خاک
 زیادتراکم  ،دی چرای دام در این منطقه  افزایش نرخ موجو

 ،نتيجهدرتقسيم ملک پدری بين چند فرزند و  ،جمعيت
 ،سوی دیگر از. بودافزایش تعداد دام نسبت به سطح منطقه 

 زیاد شدنافزایش شدت چرای دام سبب کوبيدگی خاک و 

 Pei) ها بود که در برخی پژوهشهای خاک شده   تراکم دانه

et al., 2008; Wen et al., 2016; Peco et al., 2017)  نيز
چراکننده  های نوع دام که آنجایی از. به آن اشاره شده است

گاو  ازجملههای سنگين   و دام بوددر تيمار پنج بسيار متنوع 
خاک و تخریب ند، کوبيدگی شتنيز در آن مناطق حضور دا

چرای دام در این منطقه سبب افزایش  ،. همچنينبودبيشتر 
که دليل آن را  بودمنيزیم خاک شده حدی تاکلسيم و 

در  ها آنتوان به تردد زیاد دام و مدفون شدن فضوالت   می
 ,.Sheidai Karkaj et alسطح خاک این منطقه نسبت داد )

2013 .) 
را  پنجم در تيمار خاک pH یکی از دالیل افزایش

 در این منطقه نسبت های خاک  کربنات بيشتر بودنتوان به   می
 افزایش کوبيدگی خاک باعث کاهش نفوذپذیری خاک،. داد

ها   کربنات تجمع ،افزایش سرعت فرسایش سطحی و درنتيجه
 حال،  این با .(Islam et al., 2018) شود     میسطح خاک  در

علت افزایش  (7686و همکاران ) Ebrahimi در پژوهش
pH  زیرا هيدروليز  ،شدخاک به ادرار حيوانات نسبت داده
دهد.   خاک را افزایش می pHادرار، مقدار موجود در اوره 

ماده آلی از دست رفتن ای و   توده ریشه  زیکاهش  ،همچنين
 ,.Pei et al)شود  pHافزایش  باعثتواند   خاک نيز می

زیادی افزایش  تاحد پنجدرصد شن خاک در تيمار  .(2008
 تيمار سومکه درصد رس و سيلت خاک در   حالی در یافت،

چرای دام متوسط شدت ز مو و گوسفند و ببا دو نوع دام 
سنگين  های  چرای دام دليل  د بهتوان  افزایش پيدا کرد که می

 .باشد تيمار پنجدر مدت طوالنی در 

اجتماعی مردم ساکن در  -اقتصادیبه ورعيت    باتوجه
راحتی   به منابع جنگلی به ها آنزاگرس شمالی و وابستگی 

ها را   تمام سطح جنگلتوان چرای دام را ممنوع کرد و   نمی
. نتایج این پژوهش نشان کردقر   حفاظت از خاکبا هدف 

بر  یدار  معنی تأثيرتوانند   داد که نوع دام و شدت چرا می
با بنابراین  ،ایی خاک بگذارندييزیکی و شيمهای ف  ویژگی
توان ترکيب بهينه دام و شدت   بيشتر میهای   پژوهشانجام 
 ،کند  میکه کمترین صدمه را به خاک جنگل وارد را چرا 

های   طرح ،های جدید  تا برمبنای یافتهشناسایی کرد 
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. در این بازنویسی و اصالح شوند داری مرتعو داری  جنگل
را بر  تأثيرچرای بز مرخز با شدت کم، کمترین  ،پژوهش
 تواند  داشت که میایی خاک يشيمهای فيزیکی و   ویژگی

، بلکه شهرستان بانه برایتنها  نهمناسب  گزینهعنوان یک   به
که شرایط مشابه با بانه  مریوان، پيرانشهر و سردشت نيزدر 

 . را دارند، توصيه شود
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Abstract 

     Although livestock grazing is known as a historic disturbance in forest ecosystems, but we 

still need more understanding about how it can affect soil properties. The purpose of this study 

was to investigate the effect of grazing intensity and type of livestock on the physical and 

chemical properties of soil in the Armardeh forests, Baneh County in the Kurdistan Province. 

Therefore, five areas were selected with different grazing intensity and livestock types. In total, 

68 soil samples from 0-10 cm depth were taken and the most important physical and chemical 

soil factors including N, P, K, SOM, soil texture, and compaction were measured. Redundancy 

Analysis (RDA) method and CANOCO software were used to analyze the data. The results 

revealed that environmental variables are able to interpret 58.9% of the total variation. Four 

variables including stocking rate in grazing season, (Maraz goat+Mo goat+ sheep and cow), Mo 

goat+sheep, and finally Q. libani-Q. infectoria forest-type were selected as the most important 

variables in forward selection of RDA and responsible for 42.1% of total variation. Soil 

properties showed the most similarity between control and second treatment (Maraz goat with 

low-density grazing) and with generally lower soil compaction and higher SOM, N, K and P. 

On the contrary, the fifth treatment had the highest soil compaction and the lowest soil nutrient 

level. In conclusion, Maraz goat associated with low-intensity grazing rate caused lower effects 

on physical and chemical properties of soil in the study area and it can be recommended to local 

herder as a better adapted livestock to the Zagros oak forests. 
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