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 چکیده
های مديريتي در حوزه منابع فرد از جمله چالش سازگان منحصر به ثير آن بر اين بومأهای هيرکاني و تدامداری سنتي در جنگل

يزيکي و ف های ويژگي، های تنوع زيستياخصحضور دام بر شاثرات اين پژوهش با هدف بررسي شود. طبيعي کشور محسوب مي
در  شد.سرا انتخاب  دام چهار گردشي، جنگل. پس از شدهای نکاظالمرد استان مازندران انجام  جنگل پنجشيميايي خاک در بخش 

نوع و  گيری اندازه برایها  شاهد اطراف آن های و جنگل هاسرا در محدوده دام متر( 62×62) متر مربعي 422 نمونه هقطع 16 مجموع
تا  72و  72صفر تا  های خاک از عمقنمونه و درنظر گرفته سرا دام در مرکز و چهار جهت جغرافيايي گياهيی هادرصد پوشش گونه

مشابه انتخاب  کامالًتوده جنگلي شاهد با شرايطي  ،سرا برای مقايسه پوشش گياهي و خاک محدوده دام برداشت شد.متر  سانتي 62
مقايسه  و نيز محاسبه غناهای . شاخصشدندمحاسبه های يکنواختي شاخص ای ناهمگني وهشاخص ،بررسي تنوع زيستي برایشد. 

هيل و شانون  هایشاخص ،تنوع موردکه در نتايج نشان داد  شد. انجام غيرجفتي T آزمون باتوده و خاک پوشش گياهي های  مشخصه
 هایمشخصه. در بررسي داشتندداری بين دو منطقه اختالف معني سيمپسونو  ويلسون -اسميت هایشاخص ،يکنواختي موردو در 
 ، امااشتداری وجود ند مناطق تحت اثر مستقيم دام و مناطق شاهد اختالف معني بينرطوبت درصد  و درصد شن عامل نظر ازخاک 

های که خاک در عرصه دادنشان  پژوهشهای اين يافته .مشاهده شدداری اختالف معني ديگر فيزيکي و شيميايي های مشخصه نظر از
  .شدواسطه حضور دام دچار تغييرات قابل توجهي  هجنگلي ب

 
 سرا. دامهای هيرکاني، جنگل ،تنوع زيستي ،پوشش گياهياندوخته کربن،  کلیدی: های واژه

 

 مقدمه 
ملي هر کشور  طبيعي و ها بخش مهمي از منابعجنگل

 محيط زيستيهای شوند که دارای ارزشمحسوب مي
افزايش روزافزون جمعيت  با در قرن اخيربسياری هستند. 

منجر  و انسان بيشتر شده طبيعت توسط ، فشار تخريبجهان

شده  سازگان طبيعياين بوم اخـتالل در ساختار و کارکرد به
حفظ  (. اولين قدم برای,Mollazade Ganji 2014ت )اس

کننده و انتخاب  تخريب عواملها، شناسايي جنگل
 عواملاين  توقفکند کردن و  منظور به منطقيهای  حل راه

از  بيشترانساني  عواملتأثير  ،هيرکانيهای . در جنگلاست
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طبيعي است. تخريب انساني که منجر به تغيير  عوامل
، در صورت عدم توقف شود ميسازگان و شرايط زيستي  بوم

خواهد  جای بهاثرات غيرقابل برگشتي را  ،بلندمدتدر 
 و کخا بر مؤثر عوامل ترين مهم از يکيچرای دام گذاشت. 

طي چند دهه گذشته،  طوری که به ،هي استگيا پوشش
مسئله استقرار روستاهای خرد و پراکنده و حضور دام در 

های منحصر که يکي از عرصه هيرکانيهای گستره جنگل
در  محيط زيستيطبيعي در سطح جهان و يک منبع  فرد به

ريزان  برنامههميشگي های يکي از دغدغه ،سطح ملي است
های مديريتي در حوزه منابع و از جمله چالشبوده است 

اساس آخرين آمار  . بررود شمار مي بهطبيعي کشور 
 و آبخيزداری از واحد دامي اداره کل منابع طبيعي منتشرشده

خانوار و  8722از  بيشتر، 7399 در سال مازندراناستان 
هزار  997ميليون و  دوهزار دامداری سنتي با   79211

 رنددا حضور هيرکانيهای واحد دامي در جنگل
(Anonymus, 2015 .) های گذشته، طي دههاگرچه 

هيرکاني  های جنگلهای زيادی برای خروج دام از  تالش
يکي از  عنوانبه، اما اين مشکل هنوز انجام شده است

 شمار بهها ترين موانع بر سر راه مديريت اين جنگل مهم
 آيد.  مي

 ،توليد قابليت ر،ساختاتواند ميدر جنگل  ای دامچر 
 دهدقرار تأثير را تحت  نگياها قابتر رتقد و عتنو

(Kauffman et al., 2004) .منجر  حضور دام ،آن بر وهعال
 کماتر و توده زی کاهش ،مينز حسط پوشش کاهش به

 اليه نساختما تخريب نيز و ريشه توده زی کاهش، گالشبر
 شود مي لگدکوبيدر نتيجه  کخا گيدفشر و کخا سطحي

(Rook & Tallowin, 2003; Hojjati & Asadiyan, 

 و دهد مي يشافزا را کخا سطح یسلهبند ،همچنين .(2014
 نيز و فرسايش به حساسيت يشافزا ،آب ذنفو کاهش باعث

 ,.Etminan et alشود ) مي کخاخيزی  حاصل کاهش

 توالي يک مسير تواندمي حضور دام در جنگل (.2011

خارج کند  کليماکس  وضعيت از را گياهي جامعه
(Javanmiri Pour, 2011) .مواردی از جمله تهيه  ،همچنين

در داخل جنگل از  سرادامچوب سوخت، علوفه و احداث 

زني درختان توسط شاخه زني وطريق قطع درختان، کت
کاهش غنا و  عواملنشين، از دامداران و خانوارهای جنگل

های  حذف گونه و شوند محسوب مي موجودی جنگل
سرخس،  مانندهای نامرغوب و جايگزيني گونه مرغوب

درختان  بذرامکان تجديد حيات مجدد و رشد  ،گزنهو  آقطي
 ،بنابراين ،(Mosaddegh, 2005)کند با مشکل مواجه مي ار

های نوين  دامداری سنتي در داخل جنگل با اهداف و شيوه
های شناسي که سبب افزايش توليد کمي و کيفي توده جنگل

غنا بخشيدن به  ،جنگل در واحد سطح، ايجاد تنوع محصول
های جنگلي اراضي و عرصه ءهای فعلي و احيا جنگل

 .دارد، منافات شود ميمخروبه 
به  هاولين صدمه وارد ،جنگلدر  حضور دام علت به

. اين شود مي نمايانخاک فشرده شدن  صورت بهخاک 
موضوع در هنگام بارندگي يا پس از آن در سطح 

بيشتر مشهود  ،الشبرگدليل کاهش ههای عريان ب خاک
جرم  تردد دام،(. در نتيجه Sanadgol et al., 2002) است

مخصوص ظاهری خاک افزايش و درصد خلل و فرج آن 
يابد. فشردگي مداوم سطح خاک در مناطقي با کاهش مي

حضور متمرکز دام در طول ساليان متمادی باعث تغيير 
در  تغييرو  شود ميطبيعي محيط  خودتنظيميحالت پويا و 

نرخ معدني شدن مواد آلي و آزادسازی  ،فعاليت ميکروبي
منجر  نهايت دردنبال دارد که هی در خاک را بهای مغذ يون

 & Hojjati) شود ميبه تخريب سطح وسيعي از جنگل 

Asadiyan, 2014). با رو  پيش پژوهش ،اساس اين بر
زادآوری و  تراکم بر تنوع، هدف بررسي اثرات دامداری

 فيزيکي هایويژگيو همچنين  کف جنگل گياهي پوشش
 در دام چرای تأثير تحت مناطق شيميايي خاک در و

 .انجام شد هيرکانيهای جنگل بخشي از
 

 هامواد و روش
 منطقه مورد مطالعه

طرح  پنجهای بخش لجنگدر  پژوهشاين 
ه ضدر حوو  نکاچوبتحت مديريت شرکت  داری جنگل
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 ستانشهرهيرکاني در محدوده  های جنگل 13 زآبخي
چهار سری با  منطقه مورد مطالعه شاملانجام شد.  اریس

در  ،هکتار ناحيه جنگلي 76921مجموع مساحت 
متر از سطح دريا و با  7722تا  622محدوده ارتفاعي 

و  توسکاراش، بلوط،  همراه بهغالب ممرز  جنگليتيپ 
 93° 8′جغرافيايي منطقه مورد مطالعه بين  طول .بودلرگ 

 71′تا 
 32° 62′تا  32° 63′آن بين و عرض شرقي  °93
  .داردقرار شمالي 

 

 پژوهش روش
بر وضعيت  دام حضورسرا و دامبررسي اثر  منظور به

در منطقه  تنوع گياهينيز شيميايي خاک و  و فيزيکي
پس از  ،دام( حضور و منطقه شاهد )منطقه بدون سرا دام

با شرايط فيزيوگرافي و  سرا دام چهار ،گردشيجنگل
اطراف در محدوده  .ندشدانتخاب رويشگاهي مشابه 

متر مربعي  422 نمونهقطعه 16 ،شاهدجنگل و  هاسرا دام
 .شدانتخاب  جغرافيايي چهار جهت اصلي در مرکز و
 6×6به ابعاد  هايي نمونه قطعهريز ،سرا دامداخل سپس در 

خاک از مرکز و چهار جهت های نمونهو شد  درنظر گرفته
 از ها نمونه قطعهاين ريز داخلدر  سرا داماصلي اطراف 

)به روش استوانه(  متر سانتي 62تا  72و  72صفر تا  عمق
های مرکز و با مخلوط کردن نمونه ،نهايت در .شدبرداشت 

يک نمونه خاک ترکيبي از هر  ،سرا دامچهار جهت اطراف 
گياهي  های پوششمشخصه. شد عمق استخراج

 دو طرفدر  ی اصليهانمونه قطعهای و علفي در  درختچه
با استفاده از  نمونه قطعهدر هر  سرا دامچهار جهت اصلي 

 Fatemi Talab etچيرگي براون بالنکه ) -ضريب فراواني

al., 2012)  ها به آزمايشگاهنمونه پس از انتقال. شدثبت، 
 شاملتأثيرگذار فيزيکي و شيميايي خاک  هایويژگي

به روش خشک کردن رطوبت  ،بافت به روش هيدرومتری
درجه  729مقدار معين خاک تر در آون در دمای 

 pH، با استفاده از روش کلوخه ، وزن مخصوصسانتيگراد
هدايت  ،متر در داخل گل اشباع pHبا استفاده از 

با استفاده از عصاره اشباع خاک و  (EC) الکتريکي
خاک با استفاده از  ، نيتروژنالکتريکيسنج  ECدستگاه 

، پتاسيم با استفاده از روش اولسن ، فسفروش کجلدالر
و کربن  مواد آلي، با استفاده از روش استات آمونيوم خاک

 نظر مورددو عمق در ، آلي با روش والکي بالک
 ،همچنين .(Jafari Haghighi, 2003) شدگيری  اندازه

 ( محاسبه شد.7رابطه ) با استفاده ازمقدار ترسيب کربن 
 

OC = E  (7رابطه )  BD   % OC   10000       

 

ترسيب کربن آلي بر حسب کيلوگرم بر  OC که در آن:
وزن  BD، شده گيری اندازهدرصد کربن آلي  OC%هکتار، 

متر مکعب و  مخصوص ظاهری خاک بر حسب گرم بر سانتي
E  استمتر خاک بر حسب سانتي برداری نمونهعمق.  

صحت نرمال بودن بررسي پس از ها دادهآماری تجزيه 
ها با و همگني داده سميرنوف -کولموگروف آزمونبا  هاآن

 و SPSS16 هایافزار نرم در محيط ليوناستفاده از آزمون 
Excel های توده و خاک از مشخصهمقايسه  برایشد.  انجام
 بررسي تنوع زيستي منظور بهاستفاده شد.  غيرجفتي  Tآزمون
 ،، سيمپسون، عکس سيمپسون يا هيل(وينر -)شانون
های  و شاخص (منهنيک، مارگالف) های ناهمگني شاخص

از  (ويلسون و ني-کامارگو، اسميت )سيمپسون، يکنواختي
های شاخص و Ecological Methodology ver. 6 افزار نرم

 .شد استفاده ver Past.3.14  افزار نرم از ایغنای گونه
 7ها در جدول  ای مورد استفاده برای محاسبه شاخصه رابطه

 ارائه شده است.
 

  نتایج
های  بين قطعه تنوع سيمپسون  شاخص که دادنشان نتايج 

نداشتند، اما داری اختالف معني سرا و شاهد حاشيه دام
وينر در منطقه شاهد و  -های هيل و شانونشاخص

دار بودند  سرا دارای اختالف معني های حاشيه دام قطعه
 (.6)جدول 
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 (Ejtehadi et al., 2013) )ناهمگنی(، غنا و یکنواختی لیست شاخص های تنوع -1 جدول

 شاخص رابطه
گيری  های اندازه مؤلفه

 تنوع زيستي

1-D= 1- ∑     
 سيمپسون      

∑-=  H تنوع              
 وينر -شانون    

 

 
 =

 

∑     
 هيل 

R1 = 
    

      
 مارگالف  

 غنا

R2= 
 

  
 منهينيک 

E'=1-(∑ ∑   
|     |

 
 
     

 
 کامارگو (    

]-Evar=1 يکنواختي
 

          ∑           ∑                    
   

 
   

 ويلسون-اسميت  

EQ =
  

            
 ني 

 

 سرا و شاهدحاشیه دام های قطعهو عکس سیمپسون در پوشش علفی  وینر -تنوع سیمپسون، شانون های شاخص T آزمون -2جدول 

 شاخص تنوع
درجه 

 آزادی

 ميانگين ±اشتباه معيار 

 )شاهد(

ين ميانگ ±اشتباه معيار

 (سرا دام)

ين ميانگ ±اشتباه معيار

 )کل(
t داری معني 

 ns762/2 971/2 291/2±271/2 298/2±261/2 299/2±27/2 38 سيمپسون

 27/2** 76/6 43/2±27/2 42/2±26/2 93/2±269/2 38 عکس سيمپسون )هيل(

 223/2* 73/3 96/2±276/2 49/2±262/2 93/2±266/2 38 وينر -شانون
 دار معنيغير ns، درصد 99 اطمينان دار در سطح معني *، درصد 99 اطمينان دار در سطح معني **

 

های شاخص تجزيه و تحليلدهنده  نشان 3جدول 
يکنواختي  ويلسون، ني و -يکنواختي )کامارگو، اسميت
 شاخص، نتايجبر اساس  .است سيمپسون( در پوشش علفي

 بينيکنواختي سيمپسون شاخص ويلسون و  -اسميت

اختالف  شاهد های قطعهسرا و حاشيه دام های قطعه
يکنواختي ني و  های شاخص برای اما ،داشتندداری  معني

 ،شاهد های قطعهو  سرا دامحاشيه  های قطعهکامارگو در 
 .شدنمشاهده داری اختالف معني
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 سرا و شاهدحاشیه دام های قطعهیکنواختی در پوشش علفی  های شاخص T آزمون -3جدول 

 يکنواختيشاخص 
درجه 

 آزادی

 ميانگين ±اشتباه معيار 

 )شاهد(

ين ميانگ ±اشتباه معيار

 سرا()دام

ين ميانگ ±اشتباه معيار

 )کل(
t 

 حد 

 داری معني

 263/2* 77/3 6/2±27/2 71/2±271/2 61/2±276/2 38 سيمپسون

 ns36/2 66/3 36/2±22/2 37/2±67/2 33/2±77/2 38 کامارگو

 27/2** 83/2 72/2±26/2 74/2±279/2 78/2±273/2 38 ويلسون -اسميت

 ns79/2 39/6 72/2±26/2 72/2±27/2 71/2±236/2 38 ني
 دار معنيغير ns، درصد 99 اطمينان دار در سطح معني *، درصد 99 اطمينان دار در سطح معني **

 

ای پوشش غنای گونه تجزيه و تحليل مربوط به نتايج
نظر  ، ازبر اساس نتايج .است ارائه شده 4در جدول علفي 

گونه های برای  دو شاخص غنای منهنيک و مارگالف
 شاهد های قطعهسرا و حاشيه دام های قطعه بين علفي

وجود درصد  99در سطح اطمينان  داری معنياختالف 
 .داشت

 
 های فیزیکی و شیمیایی خاکویژگی

فيزيکي و شيميايي خاک بين های نتايج ويژگي
 9در جدول  های شاهد سرا و قطعههای حاشيه دام قطعه

ها بود، دار آنذکر شده است که حاکي از اختالف معني
های وزن مخصوص ظاهری، از نظر مشخصه کهطوری به

 اسيديته خاک، زتخاک، ا C/Nنسبت کربن، ماده آلي و 
(pH ،درصد سيلت، رس و درصد شن ،)هدايت يا  شوری

شده  گيری دو منطقه اندازه بين پتاسيم و فسفر الکتريکي،
های  اما از نظر مشخصه ،داشتداری وجود  اختالف معني

داری شن )اجزای بافت خاک( و رطوبت اختالف معني
 مشاهده نشد.

 
 ترسیب کربن خاک 

نتايج اين پژوهش نشان داد که خاک تحت تأثير دام 
داری دارای  طور معني در هر دو عمق مورد مطالعه به

ذخيره کربن بيشتر )ترسيب کربن بيشتر( در مقايسه با 
 (.2منطقه شاهد بود )جدول 

 

 سرا و شاهدحاشیه دام های قطعهای پوشش علفی در غنای گونه T آزمون -4جدول 

 داری معني t سرا(ين )دامميانگ ±اشتباه معيار )شاهد( ميانگين ±اشتباه معيار  غنا شاخص

 279/2* 29/6 6/4±96/2 9/3±27/7 منهنيک

 238/2* 98/7 9/3±18/2 6/3±39/2 مارگالف
 درصد 99 اطمينان دار در سطح معني *
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 شاهد های قطعهسرا و در دام فیزیکی و شیمیایی خاکهای شاخص Tآزمون  -5جدول 

 داری معني t (سرا دامين )ميانگ ± اشتباه معيار )شاهد( ميانگين ±اشتباه معيار   مشخصه

 263/2** 89/7 71/67±28/7 98/63±32/6 )درصد( رس

 ns66/2 99/2 74/48±78/3 24/41±76/3 شن )درصد(

 227/2** 23/7 88/69±6/6 31/62±1/7 )درصد( سيلت

pH 77/2±93/2 28/2±27/1 76/7 *279/2 

EC 27/2±18/7 61/2±68/7 37/3 **227/2 

 24/2±41/7 7/2±23/6 78/7 *26/2 (g/cm3) ظاهری چگالي

 ns64/2 74/2 79/69±39/6 72/62±4/6 رطوبت )درصد(

 264/2** 78/6 78/4±78/2 91/3±68/2 )درصد( (OC) کربن آلي

 272/2** 62/6 3/1±27/7 76/2±84/7 )درصد( (OM) ماده آلي

 239/2* 83/6 67/2±23/2 79/2±26/2 )درصد( (N) ازت

 9/8±4/326 3/7±78/376 79/9 (PPM) (K) پتاسيم
**227/2 

 4/3±9/72 72/3±21/74 71/77 **227/2 (PPM)( P) فسفر

C/N 6/7±78/79 78/6±71/79 86/4 **277/2 
 دار معنيغير ns ؛درصد 99 اطمينان دار در سطح معني * ؛درصد 99 اطمينان دار در سطح معني **

 

 مناطق مورد مطالعه 21تا  11 و 11صفر تا های ترسیب کربن خاک )تن در هکتار( در عمق -6 جدول

 )تن در هکتار( ترسيب کربن )درصد( کربن آلي (متر سانتي) عمق اليه خاک منطقه 

 شاهد
72-2 73/3  a76/7±9/42 

62-72 49/6  b29/7±9/69 

 سرا داممحدوده 
72-2 83/3  a44/7±34/96 

62-72 99/6  b13/4±63/46 
 باشد.ميدرصد  99در سطح اطمينان دار بين مناطق مورد مطالعه دهنده اختالف معني نشان ،التين حروف مختلف

 

 بحث 
با  سازگان بومبررسي روابط بين گياهان موجود در يک 

همواره بخشي  سازگان بومآن  ديگر زنده عوامليکديگر و با 
نتايج  دهد.را تشکيل مي شناختي بوممهم از مطالعات 

د تا تصويری نکنکمک مي هايي پژوهشاز چنين  آمده دست به

 سازگان بومگذار و اثرپذير در آن ي اثرعواملاز مجموعه 
گياهي،  توده زیپوشش گياهي،  ،تآيد. در حقيق دست به

های فيزيکي و ثير مستقيم ويژگيأتحت ت ،تراکم آنتنوع و 
شيميايي خاک است که در اثر لگدکوبي دام و چرای مفرط 

های  و پيامد آن تغيير در ويژگي شدهخوش تغييرات دست
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گياهي تا حد  گياهان است. ترکيب و ساختار هر جامعه
محيطي همچون خاک،  عواملثير أزيادی تحت کنترل و ت

ی است ا. ورود دام به جنگل مسئلهاستتوپوگرافي و اقليم 
همراه دارد که از هخاک ب برایکه پيامدهای قابل توجهي را 

متراکم شدن يا فشرده شدن و کاهش توان به آن جمله مي
افزايش تراکم يا فشردگي  ظاهری خاک اشاره کرد. حجم

خاک، افزايش جرم مخصوص ظاهری خاک را در پي 
بحراني با فشردگي در نقاط  طوری که به ،خواهد داشت

کاهش عمر  ،متمادی های سالطول ماه و سال يا  مداوم در
دادن  ،ناتواني در زادآوری، درختان )مرگ زودرس درختان(

ها در عدم توانايي ريشه بذرها و نونهال ،بذرهای پوک
 درنهايتنورستن و  در زمانبستر  شده فشردهشکافتن خاک 

 & Hojjati) استقابل مشاهده  هااز بين رفتن آن

Asadiyan, 2014). 
 و رساختا بر غيرمستقيم يا مستقيم رطو به دام ایچر
 ،دارد تأثير های طبيعيسازگان بوم گياهي پوشش پويايي

 شناخت با هاسازگان بوم اين اصولي مديريت کهطوری به
 .شودمي ميسر محيطي عوامل با ارتباط در گياهي هایعرصه
 يا احيا اصالح، منظور به مديريتي برنامه گونه هر انجام
های نيازمند شناخت مناسب پوشش ،از اين منابع برداری بهره

های مختلف در طول دوره ها سي نيازهای آنرگياهي و بر
در مناطق که  دادنشان  رو پژوهش پيش. نتايج استمديريتي 

 مهاجم و ردارخا نگياها فراواني ،تحت تأثير حضور دام
 .شد کاسته نيز گياهي پوشش عتنو از و بود بيشتر منطقه
در  موجودپوشش علفي تنوع  های شاخصمربوط به نتايج 

تنوع  شاخصنظر  ازکه  دادنشان  مورد مطالعهمناطق 
 شاهد های قطعهو  سرا دامحاشيه  های قطعهبين  سيمپسون
هيل و  های شاخص ، اماوجود نداشت دار معنياختالف 

 سرا دامتغييرات تنوع را در دو منطقه شاهد و  ،وينر -شانون
معرف رويشگاه های حضور گونه کهطوری به ،نددادنشان 

فرفيون بادامي  و( Plantago majorبارهنگ ) مانند
(Euphorbia amygdaloides ) دليل بهدر منطقه شاهد 

. بودوجود بانک بذر و عدم حضور دام در اين مناطق 
Kohandel ( 6277و همکاران )بررسي اثر حفاظت بر  با

چوبي در منطقه اشترانکوه لرستان به اين های تنوع گونه
های درختي و درختچهنتيجه رسيدند که شرايط زيست گونه

بهتر  نشده حفاظتنسبت به منطقه  شده حفاظتای در منطقه 
مورد بررسي با  نواحيمقدار تنوع زيستي در  ،همچنين. بود

 و Khani. داشت بسيار نزديکيطبقه حفاظتي آن ارتباط 
 غنای و تنوع هایشاخص مقايسه نيز به( 6277) همکاران

های  با شدت خشک و گرم مراتع در گياهي های گونه
 از پس هاآن .پرداختند فارس استانمختلف چرای دام در 

 چرایسطح سه  با منطقه سهدر  تنوع هایشاخص بررسي
با  های منطقه بين که گزارش کردند شديد و متوسط ضعيف،
 وجود تنوع نظر از داری معني اختالف متوسط و شديد چرای

يکنواختي پوشش های شاخص تجزيه و تحليل .نداشت
های شاخصنظر  ازکه  دادنشان  رو در پژوهش پيش علفي

ويلسون و يکنواختي سيمپسون در  -يکنواختي اسميت
اختالف معني شاهد های قطعهسرا و حاشيه دام های قطعه

يکنواختي ني و  های شاخصنظر  از اما ،وجود داشتداری 
 شاهد های قطعهسرا و حاشيه دام های قطعه بينکامارگو 

ای پوشش غنای گونه تجزيه و تحليل. بودندار اختالف معني
فراواني حضور و نظر  ازکه  بوداين  دهنده نشاننيز علفي 

سرا و حاشيه دام های قطعه بينها درصد پوشش گونه
افزايش  .داشت وجود داری معنياختالف  شاهد های قطعه

، (Sambucus ebulus) هايي مانند آقطيدرصد حضور گونه
 Carex) و کارکس (Pteridium aquilinum) سرخس سياه

pendula) بود. از تخريب منطقه با حضور دام  حاکي
 الناو  بادامي هايي مانند فرفيونگونه ،همچنين

(Oplismenus undulatifolius)  عنوان بهشاهد  منطقهدر 
در توده  يافته تخريبهای کمتر رويشگاه های معرف گونه

های مختلف در دو فراواني گونه تفاوت. حضور داشتندشاهد 
شرايط  در ايجادشده دليل تفاوت هسرا و شاهد( بمنطقه )دام

 شناختي بوم هایويژگيتغيير  ورويشگاهي بين دو منطقه 
  بود.رويشگاه و خاک 

( در 6277) همکاران و Gholamiهای پژوهش  يافته
که افزايش شدت حاکي از آن بود مراتع ممسني استان فارس 

از  هايي گونه گروهکاهش تنوع و غنای  منجر بهچرای دام 
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که با نتايج پژوهش  شدداری  طور معني بهخانواده النا 
 مهم اثر دام یاچر که سدر مي نظر به دارد. خواني همرو  پيش

 با مقايسه در ای علوفه نگياها توده زی بر قابل توجهي و
عدم حضور دام و  که طوری به ،باشد شتهدا شاهد مناطق
 و نعلفي گياها توده زی افزايش باعث اچر رفشا کاهش
يافته های اين  ،همچنين .شود مي نگندميا يقه پوشش

 توليد بر داری معني و مثبت ثرا ققر که داد ننشا پژوهش
در پژوهش خاک  هاینمونهتجزيه و تحليل . داشت نگندميا

فيزيکي و  هایويژگينظر بيشتر  ازکه  دادنشان پيش رو 
های سراها و مناطق شاهد تفاوتدام بين ،شيميايي خاک
های شن )اجزای بافت مشخصه هرچند .داشتآماری وجود 

( سراها داممناطق تحت اثر مستقيم دام ) بين رطوبت و خاک(
نظر  از اما ،نداشتندداری و مناطق شاهد اختالف معني

نسبت ، ماده آلي و وزن مخصوص ظاهری، کربن يعوامل
C/N زتا ،خاک ،pH، يا  شوری ،و رس درصد سيلت

 مورد بررسيدو منطقه  بين پتاسيمو فسفر  ،هدايت الکتريکي
 بار زيان اتثرا اين نتايج،. مشاهده شدداری اختالف معني

 یهاکخا نساختما تخريب که باعثرا  دام لگدکوبي
نتايج  با يافته ينا .کند مي يادآوریشوند  مي سطحي

 مجر يشافزا بر مبني (7982و همکاران )  Warenپژوهش
 مطابقت اچر تشد يشافزا علت خاک به یظاهر صمخصو

کيلوگرم و  622اگر هر چارپای بزرگ با وزن  ،درواقع د.دار
کل  ،گرفته شودمتر مربع درنظر سانتي پنجآن هر سطح سم 

 ،دهدی حيوان که وزن فوق را به خاک انتقال ميهاسطح پا
هر واحد  ازای به ، بنابراينمتر مربع خواهد بود سانتي 62

 72وزني در حدود  ،مربع متر سانتي يکسطح خاک يعني 
نيرو به  مقدارشود. وارد شدن اين  کيلوگرم به خاک وارد مي

افزايش  ،جهنتيو در افزايش فشردگي يا تراکم خاک منجر به 
 ,.Yousefi et alشود )خاک ميجرم مخصوص ظاهری 

2009.)  
 ،(7991و همکاران ) Dormmarبر اساس پژوهش 

 فتررهد ایبر شاخصيعنوان  توان به مي را سيديتها يشافزا
 يشافزا که معتقدند پژوهشگران. اين نظر گرفت در کخا
 صليا عامل دخو که هددمي کاهش را کخا عمق اچر تشد

 کخاافزايش کربنات  ،همچنين .ستا کخا سيديتها يشافزا
 يشافزا ،pH کاهش ،کخا ذرات کندگياپر کاهش باعث
ظاهری  صمخصو مجر کاهش ،نتيجه در و خالي یفضاها

  خواني دارد. هم رو پژوهش پيشها با نتايج  اين يافته .شود مي
 پوشش کماتر که کاهش داد ننشاپژوهش اين  نتايج

 لکتريکيا يتاهد کاهش منجر به شوييآب افزايشو  گياهي
و همکاران  Ussiri یهاوردستاد با نتايج ينا .شد خاک

 در کخا هدايت الکتريکي دنبو بيشترمبني بر  (6222)
تغييرات نيتروژن  .داشت تطابق مرجع منطقه ینههادا کخا

افزايش نيتروژن موجود در مناطق که  دادخاک نيز نشان 
تا حد زيادی به  نيز (سرا محوطه داخل دام)سرا حاشيه دام

که بستگي دارد موجود در خاک  های ميکروارگانيسمفعاليت 
 استخيزی خاک  خود شاخصي برای ارزيابي حاصل

(Sanadgol et al., 2003; Salehi et al, 2011).  نتايج
که  حاکي از آن بودAsadiyan (6274 )و  Hojjati پژوهش

 نيتراته) نيترات خالص توليد و نيتروژن خالص شدن معدني

های فعاليت ،. همچنينشد مشاهدهها سرادام در فقط( شدن
دامداری و تجمع فضوالت دامي باعث تغييرات زيادی در 

های جذب کربن توسط خاک .شود ميخاک  هایويژگي
زيادی بر  تأثير ،جنگلي، افزايش کربن و مواد آلي

. شيميايي و بيولوژيکي خاک دارد ،فيزيکي های ويژگي
 .يابد ميماده آلي با افزايش بارندگي افزايش  مقدار ،همچنين

نشان مناطق مورد مطالعه تغييرات کربن موجود در خاک 
داری دو منطقه اختالف معني بينکه اندازه اين مشخصه  داد

ترسيب  يندرآف با بررسي (6221)همکاران  و Gao .داشت
های  شدتبا در سه تيمار  های کشور چينزار علفکربن در 

 32صفر تا در عمق و  (زياد)کم، متوسط و  چرا مختلف
در شدت  خاک آلي به اين نتيجه رسيدند که مواد متر سانتي

تا  7748 ،و در شدت چرای زياد 9199تا  822 ،چرای کم
چرای سنگين تا  ،در واقع .بودگرم بر متر مکعب  77169

حد زيادی باعث افزايش کربن موجود در خاک و گياه در 
 نيز رو پيش پژوهش بر اساس نتايج. ه بودشدمناطق  آن

کربن موجود در خاک مناطق تحت مديريت دام بيشتر  مقدار
توان تمرکز علت اصلي آن را مي که بوداز مناطق شاهد 
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سراها و زمان تعليف دام در فواصل مختلف از مراکز دام
 نوعي مديريت مناطق رويشي توسط دامدار دانست.

و به دو  يک ماده غذايي مهم در خاک عنوان بهفسفر 
سطحي بيشتر  های اليهدر  اغلب ،صورت فسفر آلي و معدني

غني از مواد  های خاکدر  وجود دارد.عمقي  های اليهاز 
سطحي  های افقفسفر قابل جذب در  عمدهقسمت  ،آلي

در منطقه شاهد  عنصراين  رو، مقدارپژوهش پيشدر  .است
 و Hojjatiپژوهش  که با بود سرا دامبيشتر از مناطق حاشيه 

Asadiyan (6274 )دهنده نشان . اين نتايجداشت خواني هم 
های سطحي خاک تجمع کمتری است که فسفر در اليه آن

 کند. ميتر نفوذ پاييني راحت های اليهفسفر به  در واقع، .دارد
وجود پوشش گياهي و  دليل بهدر خاک مناطق شاهد نيز 

در  است، امااين عنصر در خاک بيشتر  جايي، جابهعدم 
در معرض مستقيم قرار گرفتن خاک و عدم  دليل به سراها دام

 62تر از فسفر به عمق پايين ،وجود پوشش گياهي کافي
 .کند  مينفوذ  متر سانتي
 ،(6223) همکارانو  Sanadgol بر اساس پژوهش 

تغييرات فسفر با خشکي و عدم رطوبت خاک رابطه مستقيم 
عدم وجود اختالف در  دليل به ،رو پژوهش پيشدر  .دارد

 62تا  72و  72صفر تا  های سطحياليه بينرطوبت خاک 
با تغييرات حضور پوشش  فقطتغييرات فسفر  ،متری سانتي

فسفر در خاک زيرا  ،درکگياهي ارتباط بيشتری پيدا مي
در  ،. همچنيناستبه دو صورت آلي و معدني  بيشتر
فسفر غني از  صورت بههای غني فسفر قابل جذب  خاک

اين  مقدار ،سطحي های اليهدر  داشته وحضور مواد آلي 
  .استعنصر بيشتر 

يک ماده حياتي در خاک،  عنوان بهماده غذايي پتاسيم 
نقش مهمي در تنفس، سنتز آنزيم، فراواني گل و ميوه، 

 عواملرويش چوب و مقاومت درخت در مقابل يخبندان و 
وجود  دهنده نشان. تغييرات متغير پتاسيم کند ايفا مي زا بيماری

پتاسيم نيز  .بوددو منطقه مورد مطالعه  بين دار معنياختالف 
و تغييرات آن  رود شمار مي بهل حرکت از عناصر سيال و قاب

در اين  کهطوری به ،استمتفاوت  ،های مختلفدر اليه
های سطحي خاک در اين عنصر در اليه مقدار ،پژوهش

تا حد زيادی علت آن را که  بودو حاشيه آن بيشتر  سراها دام
خاک  بر روی ها الشبرگو به تجمع فضوالت دامي توان  مي
( نيز در مطالعه 6223) Javadi .تمرتبط دانستردد دام نيز و 

پوشش  هایويژگيبرخي  بربررسي اثر چرا  موردخود در 
پتاسيم با افزايش  مقدارگياهي و شيميايي خاک دريافت که 

از  آمده دست بهبا توجه به نتايج  .شود ميشدت چرا بيشتر 
های در توده ايجادشدهو مشاهده تغييرات  رو پيش پژوهش
حضور دام، لزوم بررسي شرايط حاکم بر اين  واسطه بهطبيعي 
 ناپذير اجتنابها امری آن مديريت بهينه منظور بهها عرصه
 .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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