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استادیار پژوهشی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی استان لرستان، سازمان  3زیست، دانشگاه مالیر، 
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18/08/1395تاریخ پذیرش:  08/06/1395تاریخ دریافت:   

 چکیده
. اسـت هم تخریب و انهدام مراتع ، یکی از علل ماز حد در بسیاري از مراتع ایران برداري بیشبهره

 و فته وخاك عاري از پوشش گیاهی شدهپوشش گیاهی مرتع از بین ر هاي اهلیبر اثر چراي مفرط دام
وشـیمیایی خـاك،   به منظور بررسی اثر قرق بـر خصوصـیات فیزیک  گیرد. قرار میدر معرض فرسایش 

در دو منطقـه  اي در ایستگاه تحقیقاتی زاغه واقع در استان لرستان صورت گرفت. بدین منظـور  مطالعه
متـري   سـانتی  30تا  0سیستماتیک از عمق  -نمونه خاك به روش تصادفی 10تحت چرا و قرق شده، 

بافـت خـاك، وزن   شـامل  خاك برداشت و به آزمایشگاه انتقال یافت. در آزمایشگاه خصوصیات خاك 
 )، هـدایت الکتریکـی  pH( اسـیدیته آهک،  پتاسیم، ،فسفر ،C/Nنسبت  کل،مخصوص ظاهري، نیتروژن 

)EC(، افزار  ها در نرمه و تحلیل دادهگیري شد. تجزیاندازهSPSS    انجام گردید. نتایج آمـاري نشـان داد
ك در هـر دو نـوع کـاربري    . بافـت خـا  نگذاشته است يدارخاك اثر معنی و اسیدیته بافت بر که قرق
 تغییـرات  ولـی  بـوده اسـت.  ندار معنیدرصد  5نیز در سطح  اسیدیته بوده است و تغییرات رسیسیلتی 

، )35/44( C/N ، نسـبت )012/0( ، نیتـروژن کـل  )202/0( ، کربن آلـی )20/0( وزن مخصوص ظاهري
در دو عرصه مورد  )007/0(هدایت الکتریکی  و )94/11( ، آهک)60/48163( ، پتاسیم)006/6( فسفر

  .دار بوده استمطالعه معنی
  

  ، مراتع زاغهمرتع، عناصر غذایی، هدایت الکتریکی، اسیدیته: هاي کلیديواژه
                                                             

 d_akhzari@yahoo.com: مکاتبه مسئول *
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  مقدمه
عرصـه   وشـونده کشـور    میلیون هکتار، جزء منابع طبیعی تجدید 90ی معادل طحران با سمراتع ای

قه از چرخه زنجیره غـذایی و تـداوم بخـش    آید و مراتع اولین حلپوشش گیاهی به حساب می استقرار
. استفاده بهینه از مراتع زمانی صورت می پـذیرد کـه توانـایی و ظرفیـت آنهـا را در نظـر       استحیات 
نبـوده و  بـرداري از مراتـع مناسـب    دهد که وضعیت بهـره در حال حاضر شواهد امر نشان می .بگیریم

 نماید و به علت تغییر کاربري اراضی از مراتعمی بیشتر به عنوان عامل تخریب منابع طبیعی ایفاي نقش
. این در حالی اسـت کـه قشـر بزرگـی از     هستیمبه اراضی زراعی، شاهد کاهش سطح مراتع در کشور 

. بنابراین هستندجمعیت کشور به شغل دامداري اشتغال داشته و جهت تامین معاش به این مراتع متکی 
هـاي  بـرداري و بـه همـراه آن انجـام برنامـه     ند فعلی در بهرهبهترین شیوه در حل این معضل، تغییر رو

برداري فعلی اثر مثبت گذاشـته  تواند به وضعیت بهره. از اقداماتی که میاستاصالحی در سطح مراتع 
طبیعی  اهمیت این منبع عظیم و .استدر سطح مراتع را تغییر دهد، برنامه حفظ و قرق  و روند موجود

 برداري نادرست وسفانه به علت بهرهأپایدار است بر کسی پوشیده نیست اما مت که یکی از منابع توسعه
اقتصـادي،   زیسـتی،  ،غیر ضروري روري وفشار بیش از حد دام بر روي مراتع به علت رفع نیازهاي ض

). 1998کیا، ( باشدع چراي دام میغیره بشر موجب تخریب خاك و پوشش گیاهی در مرات کشاورزي و
، اثرات فوق العاده مخربی را بر این اکوسیستم گـذارده  چند دهه اخیر یر اصولی بویژه درغ هايفعالیت

. اسـت به عبارت دیگر روند تخریب و بیابان زدایی را به مراتب شدیدتر از عوامل محیطـی سـاخته    و
بـر  وله مدیریت و اصالح و احیا، مراتع که گستره عظیمی از کشـور را در  بنابراین پرداختن جدي به مق

  ).2001 (پازوکی، دیگري نیازمند توجه است هر زمان پیش از ،گیردمی
ایـن   .تواند اثرات بسیار مخربی بر خصوصیات فیزیکی خاك در مراتع ایجاد کنـد چراي مفرط می

د کاهش نفـوذ پـذیري آب و خـاك، ایجـا     ،ت شامل فشردگی بیش از حد سطح خاكاثرات ممکن اس
، ان خـاکزي ، کاهش تبادالت گازي و حیاتی ریشه گیاهان و جـانور شرایط نامناسب رشد ریشه گیاهان

مسـتقیم   بطور کلی هر عـاملی کـه مـانع از برخـورد     .یش بادي و آبی و تلفات خاکی باشدایجاد فرسا
اهمیت خاك به . کاهش فرسایش و رواناب خواهد داشتثري در ؤ، نقش مقطرات باران با خاك گردد

 .تولید علوفه از آغاز علم مرتعداري مهم تشخیص داده شـده اسـت   عنوان منبع غذایی و رطوبت براي
خاك نقش فعال در بسیاري از فرآیندهاي اکولوژي دارد و نقش موثري در ترکیب اجتماعات گیاهان و 

قرق عبارتست از جلوگیري از ورود دام بـه  ). 1986ویتوسک، ( هاي فیزیو لوژي آنها دارداداره فعالیت
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یا اینکه شامل حیوانات وحشـی نیـز    هاي اهلی صورت گیرد وقط در مورد داممرتع که ممکن است ف
که در تحت کلیه شرایط مناسـب آب و   استاصالح مراتع قرق ترین صورت یکی از ساده گردد به هر

 تلـف انجـام شـود ماننـد    هاي مخقرق ممکن است به روش .شودپوشش گیاهی می هوایی باعث احیاء
بان یا سپردن حفاظت مراتع به دامداران و عشایر منطقه که بهترین نوع قرق گماردن قرق کشیدن حصار،

انـد، قـرق بـا    هاي مختلف مورد عملیات مرتعداري قرار گرفتـه در مراتعی که با استفاده از روش. است
هاي مورد کشت گونه هاي تازه روییده از بذرهاي کاشته شده و پایههدف تأمین فرصت الزم براي نهال

، مساحتی که قرق شده اسـت از  در طول مدت قرق .)2008، آذرنیوند و زارع چاهوکی( شودمی اعمال
، فشار چرا داد دام به همان نسبت کاهش نیابدشود و چنانچه تعسطح مراتع مورد استفاده دام کاسته می

  .)1998 مقدم،( این مراتع خواهد شد بر روي مراتع دیگر شدیدتر از قبل شده، باعث تخریب بیشتر
در آنها چـرا صـورت گرفتـه     به طور کلی میتوان گفت که ممانعت از چراي دام در مناطقی که قبالً

لـی و  ( اسـت  هاي و تغییرات در خاك و به ویژه الیه سـطحی آن عاملی در جهت تحول ترکیب گونه
هش شان داد که چراي بیش از حد دام باعث کـا ن )2004(و همکاران سو  تحقیقات .)2011همکاران، 

توانـد منـافع   اصالح کیفیت خـاك مـی   شود. حفاظت ودر مقدار کربن و نیتروژن و ماده آلی خاك می
) بـا  2011( همکـاران  و لـی . داشته باشـد اقتصادي و افزایش حاصلخیزي و باروري خاك را به دنبال 

 8ند که هاي فیزیکی و شیمیایی در مراتع شمال چین نتیجه گرفتبررسی اثرات چرا و قرق روي ویژگی
کـم مصـرف،    ، عناصر پرمصرف ومقدار میانگین تمامی عناصر معدنیسال قرق منطقه موجب افزایش 

و غیر آلی، ازت کل، هـدایت الکتریکـی و کـاهش مقـدار میـانگین چگـالی       کربن آلی  فلزات سنگین،
مقایسه ) با 2001و همکاران ( . منزنسظاهري و سیلیس در مقایسه با منطقه با چراي مداوم شده است

دو اند که کـربن و نیتـروژن خـاك بـین     خصوصیات خاك در منطقه قرق شده و تحت چرا بیان نموده
همه مراتع استان لرستان در منطقه آب و هوایی ایران و تورانی و به طور داري ندارد. تیمار تفاوت معنی

بنـدي حیـاتی و    هـاي مرتفـع، براسـاس اقلـیم    هاي خشک و نیمه استپی و کوهعمده زیر منطقه جنگل
 خاك ایستگاه تحقیاتی زاغه پستی و بلندي کـم،  .گرفته است هاي دکتر پابوایی رستنییپراکنش جغراف
سـنگ بسـتر آهکـی و اراضـی      بافت رسی، درصد در جهت جنوبی زهکشی خوب، 20شیب کمتر از 
و در  هـاي سـطحی متوسـط   ، مقدار ازت در افـق 2/7اسیدیته خاك  .استکاري و مرتع مناسب جنگل

هاي زیرین متوسط تا فقیـر اسـت،   یابد و مقدار پتاسیم در سطح غنی و در افقاعماق بسیار کاهش می
هدف از انجام این تحقیق، مطالعه اثرات قرق بـر خصوصـیات   . استمقدار مواد آلی در سطح مناسب 

  .استبخش زاغه ییالقی فیزیکوشیمیایی خاك مراتع 
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  مواد و روش ها
ایستگاه تحقیقاتی زاغه که براي پژوهش انتخاب شـده در  : اي منطقه مورد بررسیهیت و ویژگیموقع

له ـــ بروجـرد قـرار گرفتـه و در فاص    -ن منطقه در امتداد جاده خرم آبادگردنه زاغه واقع شده است. ای
ثانیه شمالی  29درجه و  33کیلومتري شمال شرق خرم آباد واقع شده است. عرض جغرافیایی  40-30
مسـاحت قـرق در    متر از سطح دریا به اجرا درآمد. 1960ثانیه طول شرقی با ارتفاع  42ه و درج 48و 

دو  بـا اجـراي   1350و  1348هاي هکتار گزارش شده است. این ایستگاه در سال 40این منطقه حدود 
 .)2008(سپهوند و همکاران،  مراتع قرق شده است ها وطرح توسط سازمان جنگل

به منظور بررسی خصوصیات فیزیکو شیمیایی خاك در دو منطقه قرق شده ی، بعد از بازدید صحرائ
و تحت چرا دو تیمار مورد نظر قرار گرفت. منطقه قرق شده به عنوان تیمار اول که محـدوده ایسـتگاه   

سال حفاظت شده بوده و منطقه مجاور ایستگاه مورد نظر به  46به مدت  1348تحقیقات زاغه از سال 
بـه   هـا  نمونـه  ،انجام تحقیق براي انتخاب شدند. (شاهد) قرار گرفتهچراي دام  ي که مورداعنوان منطقه

از هر دو منطقه  .متري زمین برداشت شد 30یک از هر منطقه از سطح تا عمق سیستمات -روش تصادفی
که ابتدا سطح منطقه مورد  استآوري گردید. طریقه برداشت خاك بدین صورت نمونه خاك جمع 10

بـرداري  متـري خـاك نمونـه    30ز پوشش گیاهی پاك شده، سپس به کمک بیل از سطح تا عمـق  نظر ا
متر گرفته شد و این کار براي منطقه چرا شده (شاهد) نیـز انجـام    200فواصل تقریبی . گرفتصورت 
شود. میدن خاك متري الک گردیده و سپس اقدام به خشک کرمیلی 2ها با الکی با منافذ خاك گردید.

و  نمونه از منطقه حفاظت شده و خارج آن به منظور انجـام آزمایشـات فیزیکـی    10مجموع تعداد در 
تـرین روش  براي تعیین بافت خاك از روش هیدرومتري که معمـول  .شدبه آزمایشگاه ارسال  شیمیایی

استفاده گردید. در این روش پس از تعیین مقـدار درصـد شـن و سـیلت و      ،در تعین بافت خاك است
کـربن   .خاك مشخص گردید بافت خاك انتقال داده شده و نوع بافتحاصله بر روي مثلث تایج رس ن
)، pH( خـاك  اسـیدیته آهـک،   ،قابـل جـذب   فسفرقابل جذب، پتاسـیم  ،C/Nنسبت  کل،نیتروژن  آلی،

متر و براي  pHخاك از دستگاه  pHگیري براي اندازه نیز تعیین گردیدند. )EC( خاك هدایت الکتریکی
). وزن مخصوص ظاهري از 1993 (زرین کفش، شدسنج استفاده  ECخاك از دستگاه  ECگیري زهاندا

ـ ب روش کلوخه و پارافین، فسفر قابل جذب به روش اولسون و از روش  گیـري کـربن آلـی    دازهراي ان
از استفاده  اها بکلیه داده ها،آوري داده پس از جمع ).2003 (جعفري حقیقی، ستفاده گردید بلک والکی

  .شدندتجزیه و تحلیل  SPSS19 افزار نرم
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 جنتای
مطالعه بافت خاك در هر دو منطقه مورد مطالعه نشان داد که تفاوتی در این مناطق از نظر : بافت خاك

  ).1 (جدول است رسی سیلتی بافت وجود ندارد. بافت خاك در هر دو منطقه مورد مطالعه
  

  .اضی مورد مطالعهدر ار مقادیر درصد شن، رس و سلیت -1 جدول
  خاك نوع بافت  درصد سلیت  درصد رس  درصد شن  نوع کاربري

86/5  مرتع چرایی (شاهد)  ± 006/0  82/53  ± 001/0  64/44  ± 002/0 رسی سیلتی   

86/5  مرتع قرق  ± 003/0  48/54  ± 003/0  77/44  ± 005/0 رسی  سیلتی   

  
، غلظـت فسـفر،   C/Nنسـبت   نتایج تجزیه واریانس وزن مخصوص ظاهري، کربن آلی، )2(جدول 

  را نشان داده است. ECو  pHپتاسیم، آهک، 
  

  .شیمیایی خاكهاي فیزیکوجزیه واریانس ویژگیت -2 جدول

منبع 
  تغییرات

 مخصوص وزن
 ظاهري

)gr/cm3(  

کربن 
  آلی

 )(درصد

  نیتروژن
  )(درصد

نسبت 
C/N  

  فسفر
(mg/Kg) 

  پتاسیم
(mg/Kg)  

  آهک
  pH  EC  (درصد)

(ds/m)  

  ns000/0  **007/0  94/11**/60**/**006  35/44**012**202**  20/0**نتیجه 
  باشد.دار میبیانگر عدم وجود اثر معنی nsداري در سطح یک درصد و ** بیانگر اثر معنی

  
ها نشـان داد کـه مقـدار وزن مخصـوص ظـاهري در دو      تجزیه و تحلیل داده: وزن مخصوص ظاهري

در واقع میانگین وزن مخصوص  .دار در سطح احتمال یک درصد داردتفاوت معنیمنطقه مورد مطالعه 
متر مکعب سانتی گرم بر 35/1متر مکعب به گرم بر سانتی 44/1ظاهري خاك در عرصه شاهد از مقدار 

  ).1 (شکلاست (شاهد)  به طوري که مقدار آن در منطقه قرق کمتر از مرتع چرایی کاهش یافته است.
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   .مقایسه میانگین جرم مخصوص ظاهري خاك -1 شکل

  

میانگین درصد کربن آلی خاك در دو منطقه شاهد و قرق مورد مطالعه نشان داد که تفاوت : آلی کربن
درصد بـه   46/1دار در این مناطق وجود دارد. میانگین درصد کربن آلی در عرصه شاهد از مقدار معنی

 ر کاربري مرتع به قرق مقدار کربن آلی خاك افزایش یافتدرصد افزایش یافته است. در اثر تغیی 74/1
  ).2 (شکل

  
   .خاك ایسه میانگین درصد کربن آلیمق -2 شکل

  

 مطالعه نیتروژن خاك در دو منطقه مورد مطالعه نشان داد که قرق به طور کلی درصد: لنیتروژن ک
انگین نیتروژن خاك در عرصه دار را نشان می دهد. مینتیروژن خاك را افزایش داده و اختالف معنی

افزایش یافته است. بنابراین مقدار نیتروژن کل در  درصد 1720/0درصد به  1016/0شاهد از مقدار 
  ).3 (شکلاست شده بیشتر از مرتع شاهد  مرتع قرق
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  .مقایسه میانگین درصد نیتروژن کل خاك -3 شکل

  
در  C/Nنسـبت   مطالعـه نشـان داد کـه   خاك در دو منطقه مورد  C/N مطالعه نسبت: خاك C/Nنسبت 

خـاك در عرصـه شـاهداز     C/Nمقدار کمتري نسبت به عرصه شاهد دارد. میانگین نسـبت  عرصه قرق 
  ). 4 درصد در عرصه قرق کاهش یافته است (شکل 15/10درصد به  37/14

  

 
  .خاك C/Nمقایسه میانگین نسبت  -4 شکل

  
دار وجـود دارد.  نشان داد کـه تفـاوت معنـی    و شاهد مطالعه فسفر خاك در دو منطقه مورد قرق: فسفر

گـرم افـزایش یافتـه اسـت.      میلی 17/4گرم به  میلی 62/2میانگین فسفر خاك در عرصه شاهد از مقدار 
  ).5 (شکل است(شاهد)  در مرتع قرق شده بیشتر از مرتع چرایی مقدار فسفر
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  .مقایسه میانگین فسفر قابل جذب خاك -5 شکل

  

لعه پتاسیم خاك در دو عرصه چرایی(شاهد) و قرق نشان داد که تفاوت معنی داردر سـطح  مطا: پتاسیم
 15/5به  گرممیلی 76/3احتمال یک درصد وجود دارد. میانگین پتاسیم خاك در عرصه شاهد از مقدار 

اسـت  (شـاهد)   گرم افزایش یافته است. مقدار پتاسیم در مرتع قرق شده بیشـتر از مرتـع چرایـی   میلی
  ).6 ل(شک

  
  .مقایسه میانگین پتاسیم قابل جذب خاك -6 شکل

  
مطالعه آهک خاك در دو منطقه مورد مطالعه نشان داد که تفاوتی در سطح یـک درصـد در ایـن    : آهک

درصد  02/8درصد به  20/10 مناطق وجود دارد. در واقع میانگین آهک خاك در عرصه شاهد از مقدار
  ).7 به قرق مقدار آهک خاك کاهش یافت (شکلکاهش یافته است. در اثر تغییر کاربري مرتع 
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  .مقایسه میانگین درصد آهک خاك -7 شکل

  

دو منطقـه قـرق و شـاهد     هـر  در اسـیدیته  که مقـدار  ها نشان دادتجزیه و تحلیل داده : خاكاسیدیته 
  ).8 تفاوتی با هم ندارند (شکل

  

  
  .اسیدیته خاك مقایسه میانگین -8 شکل

  
هـدایت   مقـادیر نشـان داد کـه بـین    مطالعه دو عرصـه مـورد مطالعـه    : )EC( خاكهدایت الکتریکی 

دار وجود دارد. در واقع میانگین هدایت الکتریکـی خـاك   در سطح یک درصد اختالف معنی الکتریکی
بر متر کاهش یافته اسـت.   زیمنس دسی 270/0به بر متر  زیمنس دسی 322/0در عرصه شاهد از مقدار 

  ).9 (شکلاست اهد) بیشتر از مرتع قرق (ش در مرتع چرا شده هدایت الکتریکیمیزان 
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  .)EC( مقایسه میانگین هدایت الکتریکی خاك -9 شکل

  
  بحث و نتیجه گیري

ـ  هاي ذاتی خاكثیر قرق روي بافت خاك به این دلیل است که بافت از ویژگیأعدم ت ثر أبوده و مت
وزن نتایج تحقیـق نشـان داده اسـت    گذارد. ثیري بر بافت خاك نمیأو چراي دام تاست از سنگ مادر 

تردد زیاد دام و کاهش پوشش گیاهی در مرتع  .مخصوص ظاهري خاك در اثر قرق کاهش یافته است
افزایش نفـوذ  چرایی باعث تراکم و فشردگی خاك شده ودر نتیجه وزن مخصوص افزایش یافته است. 

گـردد و  هاي بیولوژیکی در مرتع باعث تسهیل هوادهی و نفوذ آب به داخل خـاك مـی  ریشه و فعالیت
و  )، اسـتفنس 2007زائـو و همکـاران (   شـود. ها میسبب کاهش وزن مخصوص ظاهري در آن این امر

شدن خـاك   که چراي زیاد و فشرده به این نتیجه رسیدند )2008و همکاران ( پی و )2008( همکاران
 در مرتع قرق شده، میزان تولیدتوسط لگدکوبی سبب افزایش وزن مخصوص ظاهري خاك شده است. 

شود. در اثـر از بـین رفـتن    بوده که این امر باعث جمع شدن کربن در خاك می جزیهگیاهان بیشتر از ت
فتـه و ذخـایر   (شاهد)، نسبت تنفس به تولید افـزایش یا  (از هر طریقی) در مرتع چرایی پوشش گیاهی

 و همکـاران  سـوزان  ) و2004(و همکـاران   سـو  هاياین نتایج با یافته .یابدکربن در خاك کاهش می
. در منطقه قرق به دلیل باال بودن میزان پوشش گیـاهی و حجـم زیـاد ریشـه در     بقت دارد) مطا2004(

و  شریف يهابا یافته تحت چرا مشاهده گردید. نتایج حاضرخاك نیتروژن بیشتري در مقایسه با مناطق 
) C/N( ) مطابقت دارد. براساس نتایج با افزایش شدت چرا نسبت کـربن بـه نیتـروژن   1994( همکاران
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در منطقه قرق به دلیل دارا شود. هش تجزیه مواد و بقایاي گیاهی مییابد و این امر باعث کاافزایش می
. ایـن نسـبت بعـداز دوره    اسـت تري نیز باال C/Nبودن مقدار کربن نسبت به منطقه شاهد داراي نسبت 

نتـایج حاضـر بـا     .یابدچرایی به علت کاهش زیاد کربن در مقابل نیتروژن پس از دوره چرا کاهش می
آهک توسـط آب   ) مطابقت دارد.1994( و همکاران شریف ) و1972( و همکاران سموالیک هايیافته

. حـال اگـر   شـود مـی عمیـق خـاك منتقـل    هـاي  کربنات محلول تبدیل شده و به قسمتو باران به بی
از آنجا که نفوذپذیري خاك مرتع شاهد  .شودکربنات از محیط خارج مینفوذپذیري خاك زیاد باشد بی

یسـت  کمتر بوده از این رو آب نفوذ یافته به داخل خاك کمتر بوده و قادر به خروج آهـک از خـاك ن  
ش گیاهی بیشتر، بهتر بوده و به علت افزایش پذیري خاك به علت پوش ولی در مرتع قرق شده که نفوذ

 یافته و آبشویی، مقدار آهک در منطقه قـرق شـده کـاهش یافتـه اسـت. آقاسـی و همکـاران        آب نفوذ
  ) نیز به این نتیجه دست یافتند.2006(

تر خاك جذب نموده و پس از مردن و پوسیده شدن انساج آنهـا،  هاي عمیقگیاهان فسفر را از الیه
از آنجاي که میزان پوشش گیاهی در مرتع قـرق   .کنددي فسفر در سطح خاك تجمع پیدا میمقدار زیا

نیـز بیشـتر    ،شودشده بیشتر بوده از این رو مقدار فسفري که توسط گیاهان جذب و به خاك اضافه می
عداد در منطقه شاهد به علت ت مطابقت دارد.) 2007( زاده و همکارانتایج حسیناین نتیجه با ن .شودمی

یابـد و بـه علـت    زیاد دام در واحد سطح و مقدار زیاد فضوالت دامی، مقدار پتاسیم خاك افزایش مـی 
ث شود و ایـن عامـل نیـز باعـ    پایین بودن درصد پوشش گیاهی در این منطقه پتاسیم کمتر مصرف می

ر مراتـع  اي کـه د در مطالعـه  )2007( و همکـاران  زادهحسـین شـود.  افزایش پتاسیم خاك در منطقه می
اسبوکالي قائم شهر انجام داد معلوم شد که اثر چراي دام بر مقدار پتاسـیم خـاك در    -ییالقی نجارکال

  هاي مختلف چرایی متفاوت است.موقعیت
بدین طریق که مناطق خشک ونیمه مرطـوب   ،خاك همبستگی بسیار قوي با بارندگی دارداسیدیته 

طق مرطوب اسیدي هستند. از آنجاي که مناطق مورد مطالعه هاي مناقلیائی یا خنثی بوده و بیشتر خاك
رو تـأثیر بارنـدگی بـر دو یکسـان     در کنار یکدیگر بوده و در یک منطقه آب و هوایی قرار دارند از این

خاك به مواد مادري خاك نیز بستگی دارد و با توجه به اینکـه دو منطقـه   اسیدیته از طرف دیگر  است.
 همکـاران و درمـار   هـاي این نتیجه بـا یافتـه  است نیز یکسان  اسیدیتهمیزان  مواد مادري یکسانی دارند
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(شاهد) بـیش از مرتـع قـرق     در مرتع تحت چراهدایت الکتریکی خاك ) مطابقت دارد. میزان 1984(
ها و مراتع، از بین بـردن پوشـش   ضی، استفاده بیش از حد از چراگاهبرداري غلط از ارا. بهرهاستشده 

اك خهدایت الکتریکی از خاك منطقه شده و باعث افزایش مقدار  باعث افزایش تبخیرگیاهی، همگی 
  خاك شده است.هدایت الکتریکی ) گزارش دادند که قرق سبب کاهش 2011(موت و آیان شود. می

هاي مورد بررسی نمایان است با نگاهی به آمـار بـه سـادگی    طور که از تجزیه و تحلیل فاکتورهمان
که قرق در منطقه مورد مطالعه به عنوان یک راهکار علمی و عملی بـه منظـور حفـظ     توان دریافتمی

انقراض قرار  ضذخایر ژنتیکی و همچنین یک مأمن و پناهگاه براي گیاهانی که در حال حاضر در معر
. در مراتع ییالقی سایت تحقیقاتی زاغه تناوب اقلیمی و پراکنش و مقادیر مناسب بارندگی، است ،دارند

تواند به عنوان یک عامل مؤثر در تغییر ترکیب گیاهی، میزان تولید علوفه، میزان تـاج پوشـش،   ق میقر
نتایج حاصل از تجزیـه شـیمیایی    .وضعیت و گرایش و خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاك مطرح شود

 یسیلتی رس و بافت خاك در هر دو منطقه از نوع خاك نشان داد که قرق بر بافت خاك اثري نگذاشته
ولـی بـر میـزان وزن مخصـوص      ،خاك اثر معنـی دار نگذاشـته اسـت    اسیدیته. همچنین قرق بر است

هدایت الکتریکـی اثـر معنـی دار     فسفر، پتاسیم، آهک و ، C/Nنسبت ،نیتروژن کلظاهري، کربن آلی، 
 نتایج این تحقیق نشان داد که خاك اراضی قرق شده نسـبت بـه خـاك اراضـی چرائـی      گذاشته است.

این مطالعات نشان داد کـه قـرق یکـی از     تري دارد.) از لحاظ کیفیت شیمیایی وضعیت مطلوب(شاهد
رسد که تیمار قرق بـه عنـوان   اقدامات مدیریتی مناسب و کارآمد بوده و از این رو ضروري به نظر می

ق بـر  همچنین قـر  هاي منابع طبیعی تجدید شونده مد نظر قرار گیرد.هاي اصلی در طرحیکی از برنامه
ثر مستقیم دارد. قـرق  جلوگیري از فرسایش خاك ا روي خصوصیات فیزیکوشیمیایی و تثبیت خاك و

بهبود مـدیریت و کـاهش    تاثیرات معنی دار بر روي مراتع ییالقی استان لرستان و همچنین مرتع سبب
م و عملیات قرق عالوه بر بهبود وضعیت خاك و پوشش گیاهی بر معیشـت مـرد   همچنین هزینه دارد،

بـر روي خصوصـیات فیزیکوشـیمیایی و تثبیـت خـاك و جلـوگیري از        و استثر ؤرونق دامپروري م
د بررسی تغییرات خصوصیات فیزیکو شیمیایی خاك در شوپیشنهاد می فرسایش خاك اثر مستقیم دارد.

  د.شو سال یکبار انجام شود و نتایج تجزیه و تحلیل 15تا  10هاي تحقیقاتی منابع طبیعی هر ایستگاه
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