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  چکیده

هـا، عـالوه بـر تخریـب تجدیـد حیـات طبیعـی و        ترین موانع در مدیریت بهینه این جنگلهاي شمال ایران بعنوان یکی از مهمحضور دام در جنگل
-در مطالعه حاضر بمنظور بررسی حضور طوالنی مدت دام در عرصه. دهدها را تحت تاثیر قرار میفشردگی خاك، حاصلخیزي سطح وسیعی از این عرصه

) سـاري  -سري پرچینک (چوب و کاغذ مازندران هاي تحت مدیریت صنایع ي جنگلی مجاور آن واقع در جنگلسرا بهمراه تودهدام 4هاي جنگلی، تعداد 
) مترسانتی 8قطر (برداري از خاك با استفاده از روش استوانه فلزي سپس براي تعیین مشخصات فیزیکی، شیمیایی و زیستی خاك، نمونه. انتخاب گردید

نتایج این تحقیق نشان داد که برخی . لعه صورت گرفتنقطه در هر یک از مناطق مورد مطا 5متري در سانتی 10-20و  0-10بصورت تصادفی از اعماق 
کـربن و مـواد آلـی، ازت، فسـفر، پتاسـیم و      (هاي شیمیایی خـاك  و بسیاري از مشخصه) چگالی ظاهري و درصد رطوبت(هاي فیزیکی خاك از مشخصه

سـرا  تنها در دام) نیتراته شدن(ژن و تولید خالص نیترات شدن خالص نیتروهمچنین معدنی. تر از توده جنگلی مجاور آن بوده استسرا بیشدر دام) کلسیم
دامـی در خـاك و    تجمع فضوالت(هاي جنگلی بواسطه حضور دام باشد که خاك در عرصههاي این تحقیق مؤید این مطلب مییافته. مشاهده شده است
  .دچار تغییرات قابل توجهی گردیده است) کوبیده شدن خاك

  
  خاك جنگل، معدنی شدن خالص نیتروژن، نیتراته شدن سرا،دام :کلیدي هاي واژه

  
   1  مقدمه

مسئله استقرار روستاهاي خرد و پراکنده و حضـور دام در گسـتره   
هاي منحصر بـه فـرد طبیعـی در    هاي شمال که یکی از عرصهجنگل

سطح جهان و یک منبع زیست محیطی در سطح ملی است طی چنـد  
ریـزان بـوده و از جملـه    برنامه هايدهه گذشته پیوسته یکی از دغدغه

 بـر . شـود چالشهاي مدیریتی در حوزه منابع طبیعی کشور محسوب می
 800هـزار و   8، بیش از 1388اساس آخرین آمار منتشر شده در سال 

هزار واحـد دامـی    100میلیون و  3هزار دامداري سنتی با  24خانوار و 
 3نه آنهـا  هاي شمال وجود دارد کـه بـرآورد خسـارت سـاال    در جنگل
اگرچه دیـر زمـانی اسـت کـه     ). 6( میلیون تومان است 120میلیارد و 

تالشهاي زیادي براي خروج دام از جنگلهـاي شـمال ایـران صـورت     
ترین موانع بر سر گرفته است، اما این مشکل هنوز بعنوان یکی از مهم

 . آیدراه مدیریت این جنگلها به شمار می
                                                             

گاه علـوم  ، دانشـ جنگلـداري گـروه   دارشـ  یکارشناسآموخته  و دانش دانشیار -2و  1
  منابع طبیعی ساريکشاورزي و 

  )Email: s_m_hodjati@yahoo.com              :نویسنده مسئول -(*

به صورت  ،ین صدمه وارد به خاكجنگل اولبه  در نتیجه ورود دام
این  .گرددظاهر می خاكمتراکم شدن یا فشرده شدن و کاهش حجم 

هـاي عریـان   موضوع در هنگام بارندگی یا پس از آن در سطح خـاك 
در نتیجـه  ). 7(باشـد  تر مشهود میبدلیل کاهش میزان الشبرگ بیش

افزایش فشردگی خاك، جـرم مخصـوص ظـاهري خـاك افـزایش و      
 هـاي بطوریکـه حجـم جایگـاه   . یابـد ل و فرج آن کاهش میدرصد خل

ذخیره و مسیرهاي نقل و انتقال آب، امالح و گازهاي تنفسی به شدت 
و بدنبال آن تهویه خاك مختل شده و در نتیجه شـرایط   کاهش یافته

فشـردگی مـداوم سـطح خـاك در     ). 4(احیاء در خاك ایجاد می شـود  
سـالیان متمـادي باعـث تغییـر      مناطقی با حضور متمرکز دام، در طول

حالت پویا و خود تنظیمی طبیعی محیط شـده و در نهایـت منجـر بـه     
هاي  همچنین در عرصه). 13(گردد تخریب سطح وسیعی از جنگل می

 ،تعلیـف نهالهـا  جنگلی با حضور دام، بدلیل متراکم شدن شدید خاك، 
هـاي نـامرغوب از قبیـل    و جـایگزینی گونـه   مرغوبهاي حذف گونه

گونه هـاي درختـی بـا مشـکل     تجدید حیات ، گزنه و  رخس، آقطیس
  . گرددمواجه می

ساعت در  10از طرف دیگر توقف و استراحت دام حداقل به اندازه 

  )علوم و صنایع کشاورزي( آب و خاك نشریه
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روز در دام سرا سبب تجمع مقادیر قابل تـوجهی از فضـوالت حیـوانی    
ایـن  ). 30( گردددر خاك سطحی آن می) ترکیبات غنی از مواد مغذي(

کم بودن پوشش گیاهی در سطح خاك دام سرا در نتیجـه   مواد بدلیل
). 15(شـوند  هاي پـایینی منتقـل مـی   ي باالیی به افقآبشویی از الیه

هـاي  هـاي متحـرك، کـاتیون   بدین صورت که بر اساس اصل آنیـون 
هـا در  مغذي نظیر کلسیم، منیزیم و پتاسیم بواسطه اتصال بـه آنیـون  

هـا خـارج شـده و    س ریشـه محلول خاك از طریق آبشـویی از دسـتر  
  ). 25(کنند موجبات کاهش حاصلخیزي خاك را فراهم می

آگاهی از پیامدهاي ناشی از حضور مستمر دام که منجر به تغییـر  
هـا و آثـار   شرایط طبیعی حاکم بر بـوم سـازگان جنگلـی، تخریـب آن    

نامطلوبی که بر سایر محیط هاي طبیعی مـرتبط دارد بـراي مـدیریت    
وهش حاضـر   ژ  پ. شمال ایران ضروري به نظر می رسد بهینه جنگلهاي

هاي فیزیکی، با هدف بررسی اثرات تخریبی حضور دام روي مشخصه
هاي تحت مدیریت صنایع چـوب و  شیمیایی و زیستی خاك در جنگل

  .کاغذ مازندران انجام شده است
  

  ها مواد و روش
  مشخصات منطقه مورد مطالعه

هـاي جنگلـی   مراه تـوده ه سرا بهدام  4منطقه مورد مطالعه شامل
، A9هـاي  باشد که در پارسـل می) ممرز -هاي انجیلیتوده(مجاور آن 

سري پرچینک در حوزه آبخیز سیاهرود تحت مدیریت صنایع  38و  21
 30‘تـا   36°27`در  سري پرچینـک . چوب و کاغذ مازندران قرار دارد

قع شـده  درجه طول شرقی وا 53° 30`تا  53°20`عرض شمالی و °36
 583متـر و حـداکثر آن    150حداقل ارتفاع منطقه از سطح دریا . است

الزم بذکر است که مناطق مورد مطالعـه کـامال در کنـار    . باشدمتر می
هایی چون ارتفاع از سطح دریا، درصد هم بوده، بطوریکه از نظر ویژگی

  ).2(اي قرار دارند و جهت شیب در شرایط کامال مشابه
 

  تحقیقروش 
بررسی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی تحقیق حاضر به منظور  در

نقطه در سطح هـر   5برداري از خاك به روش تصادفی در خاك، نمونه
 10-20و  0-10سراها و توده جنگلی مجاور آن  از اعمـاق  کدام از دام

صـورت   )سانتی متـر  8قطر  (استوانه فلزيبه روش  متري خاكسانتی
هـاي خـاك بـه آزمایشـگاه     انتقال نمونهو  برداريپس از نمونه. گرفت

، بافـت  به روش کلوخه چگالی ظاهري: فیزیکی خاك مانند ویژگیهاي
خاك به روش هیدرومتري، درصد رطوبت بـه روش تـوزین و خشـک    

درصـد نیتـروژن کـل بـه روش     : هاي شیمیایی خـاك کردن و ویژگی
کجلدال، درصد کربن آلی بـه روش والکـی بـالك، کلسـیم بـه روش      

ب اتمی، پتاسیم به روش عصاره گیري با استات آمونیوم، آهک بـه  جذ
اسـتفاده از دسـتگاه    بـا به روش پتانسیومتري  pHروش کالسیمتري، 

pH متر، EC      به روش اندازه گیري هـدایت الکتریکـی بـا اسـتفاده از
و آمونیوم و نیترات با روش تقطیر ) متر EC( دستگاه هدایت الکتریکی

گیـري نـرخ خـالص معـدنی شـدن      بمنظور اندازه. )8(گیري شد اندازه
از روش کیسـه  ) هاي زیسـتی خـاك  بعنوان یکی از مشخصه(نیتروژن 

ي بدین ترتیـب کـه در طـی یـک پروسـه     ). 28(استفاده شد  1مدفون
-در هر یک از دام) اول مرداد ماه(برداري ماهه، در اولین زمان نمونه1

ـ     ه خـاك در مجـاورت   سراها و توده جنگلـی مجـاور آن تعـدادي نمون
. برداشـت گردیـد  ) متريسانتی 0-10عمق (یکدیگر از خاك سطحی 

نمونه بـه ازاي   =16n(هاي برداشت شده خاك سپس از مجموع نمونه
، هشت نمونـه بـه آزمایشـگاه    )هاي جنگلی مجاور آنسرا و تودهدام 4

در همان زمان در داخل نـایلون فریـزر   ) =8n(ها منتقل و مابقی نمونه
در نهایت پس از گذشت . ار داده شد و در همان عمق مدفون گردیدقر
هـا  ایـن نمونـه  ) اول شهریور ماه(برداري روز در دومین زمان نمونه 30

هـاي خـاك بـه    پس از انتقـال نمونـه  . نیز به آزمایشگاه منتقل گردید
بـراي تمـام   ) مجموع آمونیوم و نیتـرات (آزمایشگاه، ازت کل و معدنی 

  .گیري شدلق به هر دو سري زمانی اندازههاي متعنمونه
  

  محاسبات 
  2نیتروژن نرخ خالص معدنی شدن 

روز، از  30نرخ خالص معدنی شدن نیتروژن در طی بـازه زمـانی     
در زمـان دوم از ازت  ) مجموع آمونیـوم و نیتـرات  (تفاضل ازت معدنی 

  ).30(گردد معدنی در زمان اول محاسبه می
)1(                                                     RM=[(Tm1-Tm0)/t] 

، ازت معـدنی در  Tm1، نرخ خالص معدنی شدن ازت، RMدر این رابطه 
 30(، مـدت زمـان الزم   tازت معدنی در مرداد ماه و ، Tm0شهریور ماه، 

  .باشدمی براي تولید خالص ازت معدنی) روز
  

   4و نیترات 3نرخ خالص تولید آمونیوم
روز، از تفاضـل مقـدار    30تولید آمونیوم در بازه زمانی  نرخ خالص

گیري شده در مرداد مـاه  آمونیوم در شهریور ماه از مقدار آمونیوم اندازه
همچنین میزان تولید خالص نیترات نیز با همـین روش  . آیدبدست می

باشد، با این تفاوت که در فرمول زیر بجـاي آمونیـوم   قابل محاسبه می
  ).30(ت استفاده گردد باید از نیترا

)2 (                                                     RA=  [(Ta1-Ta0)/t] 
، مقـدار آمونیـوم در   Ta1، نرخ خالص تولید آمونیـوم،  RAدر این رابطه 
 زمـان الزم  ، مـدت tمقدار آمونیوم در مـرداد مـاه و    ،Ta0شهریور ماه، 

                                                             
1- Buried bag 
2-Net N mineralization 
3- Net ammonification  
4- Net nitrification  
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   . باشدبراي تولید خالص آمونیوم می
  

  هاتجزیه و تحلیل داده

هـاي خـاك در منـاطق    تجزیه تحلیل آماري و مقایسه مشخصـه 
هـا  مورد مطالعه پس ازحصول اطمینان از نرمـال بـودن پـراکنش داده   

از ) آزمون لون(و همگنی واریانس ) اسمیرونوف -آزمون کولوموگروف(
 SPSS 16.0و در محیط نرم افزار ) مستقل t(آزمون پارامتریک  طریق

  .انجام شد
  
  و بحث نتایج

هاي مـورد  هاي فیزیکی و شیمیایی خاك در عرصهمشخصه
  مطالعه 
دام سـرا و تـوده    در) بـه تفکیـک عمـق   ( مشخصات خـاك  نتایج

درصد رطوبت خاك در هر یـک   نشان داده است که جنگلی مجاور آن
از اعماق مورد بررسی در دام سرا در مقایسه بـا تـوده جنگلـی مجـاور     

  ). 1جدول(تر بودن دارد یشتمایل به ب
دلیل حضور دام  به توانمی را دام سرا در رطوبت میزان بودن باال
زیرا در نتیجـه تـردد مـداوم دام و متعاقـب آن     . دانست عرصه در این

افزایش کوبیدگی در خاك، میزان نفوذپذیري آب در خـاك کـاهش و   
ن مشخصـه وز ). 4(یابـد  هاي سطحی افـزایش مـی  تجمع آب در الیه

سـرا از مقـدار    متـري در دام  سـانتی  0-10مخصوص ظاهري در عمق 
بـاال  ). 1جـدول  (تري نسبت به توده جنگلی برخوردار بـوده اسـت   بیش

سرا بدلیل افزایش فشردگی بودن وزن مخصوص ظاهري خاك در دام
  ). 23(باشد ي حضور و تردد دام در سطح عرصه میخاك در نتیجه
 0-10که میزان رس خاك در عمـق   است داده نشان نتایج آنالیز

بـاال  ). 1جـدول (باشـد  تر از توده جنگلی میسرا بیش داممتري در  ساتی
سرا به میزان بـاالي مـواد آلـی در ایـن     بودن میزان رس در خاك دام

زیرا حضور مواد آلی منجر به چسـبندگی ذرات  . شودعرصه مربوط می
گـردد  ي مـی اخاك به یکدیگر و کمک به تشـکیل سـاختار خاکدانـه   

مشخصه شن خاك در هر دو عمق مورد بررسی در توده جنگلـی  ).24(
). 1جدول ( تري برخوردار بوده استسرا از مقدار بیشدر مقایسه با دام

 به توان می را سرا دام به نسبت توده جنگلی در شن میزان بودن بیشتر
 نتیجـه  در واقـع  در. نسـبت داد  عرصـه  این در رس میزان بودن کمتر

 سـهم  اعمـاق مختلـف تـوده جنگلـی     از رس میزان کاهش و شوییآب
  ).3( گیردمی تعلق شن درصد به خاك اجزاي از بیشتري

مشخصه واکنش خاك در دو عمق مورد بررسـی در بـین منـاطق    
. را نشــان داده اســت) >01/0p(داري مــورد مطالعــه اخــتالف معنــی

). 1جـدول  ( مشاهده شده است سرا دامترین میزان آن در بطوریکه بیش
بدلیل وجود ترکیبـاتی چـون    سرا دامباال بودن میزان واکنش خاك در 

ي تجزیــه ایــن  بطوریکــه در نتیجــه. باشــداوره در فضـوالت دام مــی 
یابـد  هاي قلیائی به خاك افـزایش مـی   ترکیبات میزان ورودي کاتیون

مقایسه میانگین هدایت الکتریکـی خـاك در بـین منـاطق مـورد      ). 3(
داري معنـی  ی از آن است که میزان ایـن مشخصـه بطـور   مطالعه حاک

)01/0p<( تر از توده جنگلی بـوده اسـت   سرا بیش در دام) از. )1جـدول 
 در الکتریکـی  هـدایت  میزان بودن باال براي توانمی که دالیلی جمله

 در آلـی  مـواد  مقدار به اشاره کرد، عنوان سرا نسبت به توده جنگلیدام
 مـواد  ي تجزیـه  بـا  ریز جانداران که صورت بدین. باشد می این عرصه

 افـزایش  نتیجـه  در و خاك به معدنی هاي یون آزادسازي به منجر آلی
 هـدایت  میـزان  رفتن باال آن متعاقب و خاك در محلول امالح غلظت

هاي کهنـدل و همکـاران   این نتیجه با یافته ).19( گردندمی الکتریکی
را بین میـزان چـراي دام و    ي مستقیمی که در مطالعه خود رابطه) 10(

   .افزایش هدایت الکتریکی مشاهده کردند، مطابقت دارد
در مقایسه با توده جنگلی بطور  سرا دامکربن آلی خاك سطحی در 

ترین مقدار را به خود اختصـاص داده اسـت   بیش) >05/0p(داري معنی
حضـور دام   سـرا  دامیکی از دالیل باال بودن مقدار کربن در ). 1جدول(
تردد زیاد دام در این عرصه باعث کوبیـده شـدن خـاك و در    . باشدیم

نتیجه ایجاد شرایط ماندابی در خاك شده، بطوریکه بموجب آن میزان 
گـردد و در  تخمیر افزایش یافته و از میزان سرعت تجزیه کاسـته مـی  

از . نتیجه این فرآیند تجمع مواد آلـی را در سـطح خـاك بـدنبال دارد    
بواسطه خرد و مدفون کردن بقایاي گیاهی در خاك  هاطرف دیگر دام

هاي سطحی خاك و همچنین برجاي و مخلوط کردن این بقایا با الیه
گذاشتن فضوالت که خود ترکیباتی غنی از نیتروژن، سـولفور و فسـفر   

  ).9(گردند اند، باعث افزایش مواد آلی میبوده
نگلـی از  ایسه بـا تـوده ج  در مق سرا داممشخصه ازت کل خاك در 

ادرار و مـدفوع دام  ). . 1جـدول  (تري برخوردار بـوده اسـت   میزان بیش
گـردد  منجر به افزایش سرعت حرکت چرخه مواد مغذي در خاك مـی 

ایـن  . باشدفضوالت دام حاوي ترکیبات ازت داري مانند اوره می). 27(
ترکیبات در شرایط هوازي بالفاصله تخمیر شـده و باعـث آزاد شـدن    

ازت به محیط خاك گردیده، بطوریکـه در نتیجـه ایـن     اشکال معدنی
این نتیجـه  . یابدي سطحی خاك افزایش می تخمیر محتوي ازت الیه

کـه در مطالعـه خـود در زمینـه      )18(هاي گوسول و همکاران با یافته
بررسی اثرات پراکنش غیر یکنواخت دام بر محتوي مواد مغذي و نرخ 

لپـی، شـاهد افـزایش میـزان     هـاي چراگـاه آ  تجزیه الشبرگ در خاك
  .اند، همخوانی داردنیتروژن در مناطق تحت چراي شدید بوده

ترین میزان نسبت کربن به نیتروژن در دو عمق مورد بررسـی  بیش
تر بودن نرخ تجزیه در کم). 1جدول (گیري شده است  ندازها سرا دامدر 

 توان به کاهش میزان ورودي الشـبرگ و در  را می سرا دامخاك تحت 
هـا از   ي هومـوس در نتیجـه تغذیـه دام    شدن ضخامت الیه نتیجه کم

هاي گیاهی موجود در سطح این عرصـه نسـبت    علوفه و سایر پوشش
ها در نتیجه فراهم شدن شرایط مناسـب  سرا دامهمچنین در ). 22(داد 
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افـزایش کوبیـدگی و ایجـاد شـرایط بـی      (براي فعالیت ریز جانـداران  
گـردد، در  انـدازه کـافی در خـاك آزاد مـی     ، نیتروژن معدنی به)هوازي

نتیجه ریز جانداران موجود در خاك نیاز چندانی به تجزیه ترکیبات آلی 
  .موجود در سطح خاك ندارند

مقایسه میانگین پتاسیم قابل جذب خـاك نشـان داده اسـت کـه     
داري سرا بطور معنیمیزان این مشخصه در اعماق مورد بررسی در دام

)01/0p< (از توده جنگلی بوده اسـت  تر بیش)  در رابطـه بـا   ). 1جـدول
توان به این نکته اشاره  می سرا دامتر بودن میزان پتاسیم در خاك بیش

کرد که خروج پتاسیم از خاك یا با برداشت این عنصر توسط گیـاه یـا   
گیرد، لذا تغییـرات حـادث شـده    در اثر آبشویی و فرسایش صورت می

ابطـه بـا برداشـت آن توسـط گیاهـان و      تـوان در ر پتاسیم خاك را می
اضافه شدن این عنصر توسط تـردد دام و اخـتالط فضـوالت دامـی و     

  ).9(الشبرگ به خاك نسبت داد 
نتایج آنالیز فسفر قابل جذب خاك در هر دو عمق مورد بررسی در 

نشـان داده  ) >01/0p(داري بین مناطق مورد مطالعـه اخـتالف معنـی   
ان فسفر قابل جـذب خـاك در دو عمـق    ترین میزبطوریکه بیش. است

افـزایش  ). 1جـدول  (گیـري شـده اسـت    اندازه سرا دام مورد بررسی در
تـر  شتـوان بـه مـدفون شـدن بـی     سرا را مـی مقدار فسفر خاك در دام

تر فسفر موجود در سطح خـاك بـر   فضوالت و الشبرگ و تحرك بیش
نتایج  این .)11(اثر تردد دام و به هم خوردن خاك سطحی نسبت داد 

که در مطالعه خـود در رابطـه بـا    ) 1(هاي اکبرزاده و همکاران با یافته
بررسی تغییرات پوشش گیاهی، خصوصیات و بانک بذر خاك در مراتع 
چراشده و قرق، افزایش میزان فسفر را در مناطق تحت چـرا مشـاهده   

  . کرده بودند، همخوانی دارد
متـري   تیسـان  10-20مشخصه کلسیم قابل جذب خاك در عمق 

را بخود ) >01/0p(ترین مقدار در مقایسه با توده جنگلی بیش سرا دامدر 
در خـاك   یمبـاال بـودن مقـدار کلسـ    ). 1جـدول  (اختصاص داده است 

خـاك در   بـه  شده وارد بازي هاي کاتیون بدلیل افزایش غلظت سرا دام
نتیجه تخمیر و تجزیه فضوالت دامـی موجـود در سـطح خـاك ایـن      

  ).21(باشد  عرصه می
مقایسه میانگین آمونیوم خاك نشان داده اسـت کـه میـزان ایـن     

داري ي در توده جنگلی بطور معنـی بردارمشخصه در اولین زمان نمونه
)01/0p< (بوده است  سرا دامتر از بیش) از جمله دالیلی کـه  ). 2جدول

برداري در تـوده   توان براي غلظت زیاد آمونیوم در اولین زمان نمونه می
جنگلی عنوان کرد، فراهم بودن شـرایط مناسـب بـراي فعالیـت ریـز      

از جملـه  . باشـد جانداران و در نتیجه انجام فرآیند معدنی شدن ازت می
توان به باال بودن درجه حرارت، رطوبـت خـاك، منـابع    این شرایط می

هاي موجـود  موقت کربن و ازت و باال بودن نرخ تجزیه الشبرگ گونه
در این عرصه آمونیوم تولید شـده   ).26( ی اشاره کرددر این توده جنگل

داشـت ازت در  در نتیجه فعالیت ریز جانداران، بعنوان مخزنی براي نگه
    ). 20(آید  خاك بشمار می
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 در مناطق مورد مطالعه) گرم بر کیلوگرم خاكمیلی(هاي نیترات و آمونیوم خاك نتایج آنالیز مشخصه - 2جدول 

  مشخصات
  توده جنگلی  دام سرا  ه برداريزمان نمون  

  89/56± 60/9  88/28± 21/2**  مرداد ماه  آمونیوم
  76/36±55/5  47/44±61/12  شهریور  

  مرداد ماه  نیترات
  شهریور ماه

**47/25±120  
**79/8±08/74  

48/3±6/27  
73/4±71/24  

 برداريهاي نمونههر یک از زمان عه دربین دو منطقه مورد مطال% 99داري در سطح اطمینان ي اختالف معنینشان دهنده -**
  

اها بـدلیل وجـود برخـی ریـز جانـداران در      سـر  دامدر حالی که در 
فضوالت دام، آمونیوم تولید شده به مقـدار خیلـی زیـادي بـه نیتـرات      
تبدیل گشته و بخشی از آن نیز آبشویی شده و در نتیجـه از مقـدار آن   

  . )14(گردد  در خاك کاسته می
بـرداري اخـتالف   یز نیترات خاك در هر دو زمان نمونـه نتایج آنال 
. طالعه نشان داده اسـت را در بین مناطق مورد م) >01/0p(داري معنی

بـرداري در  ترین میـزان نیتـرات در هـر دو زمـان نمونـه     همچنین بیش
ترین طبق نتایج این تحقیق بیش). 2جدول (مشاهده شده است  سرا دام

مشـاهده   سـرا  دامبـرداري در  مان نمونهمیزان نیترات خاك در هر دو ز
تعیـین   بـراي  شاخصـی  خاك کل ازت نظر به اینکه مقدار. شده است

 و رطوبت مطلوب شرایط لذا در. موادآلی خاك می باشد تجزیه پذیري
 نیترات تبـدیل  کننده تولید هايباکتري توسط که ازتی میزان ،حرارت

 معنـی  بدین .است حیطم اولیه ازت مقدار با متناسب مستقیما شود،می
 تولیـد  نیترات باشد، بیشتر ازت ي اولیه مقدار چه هر شرایط این در که

ا سـر  دامخاك  ).16( بود خواهد بیشتر نیز ریز جانداران این توسط شده
نیترات در این  به افزایش تولید که منجر حاوي مقدارزیادي ازت بوده،

  .عرصه شده است
  

  اي مورد مطالعهههاي زیستی خاك در عرصهمشخصه
 صـورت  هـوازي  هاي سلولی تک توسط خاك زیستی هاي فعالیت

ریـز   ایـن  فعالیـت  بـراي  مسـاعد  شرایط شدن فراهم بدنبال. گیرد می
 بـا  کـه  شـود  مـی  مشـاهده  میکروبـی  هـاي  فعالیـت  تشدید جانداران،

) معـدنی  سـاده  ترکیبـات  بـه  آلـی  مواد تبدیل و تجزیه( مینرالیزاسیون
 متابولیسـم  در دائمـا  ازت شـدن معـدنی  .اسـت  ههمـرا  مـوادآلی  شدید

  ).5( افتدمی اتفاق خاك میکروبی
 ایـن  کـه  اسـت  داده نشان نیتروژن شدنمعدنی خالص نرخ نتایج

 نبـوده  داريمعنـی  تفـاوت  داراي مناطق مورد مطالعـه  بین در شاخص
 داده رخ سـرا  دام در تنهـا  نیتـروژن  خالص شدن معدنی همچنین. است
  ).1 شکل( است

به باال بـودن   سرا دامشکل گیري معدنی شدن خالص نیتروژن در 
 در تحقیـق حاضـر  . شـود تولید خالص نیترات در این عرصه مربوط می

منـاطق مـورد مطالعـه     بـین  در آمونیفیکیشـن  خالص نرخ ي مشخصه
نیـز در   آمونیـوم  خـالص  تولیـد . را نشان نداده است داريمعنی تفاوت

  ).2 شکل( است ه صورت نگرفتهمورد مطالع هیچکدام از مناطق

  

  
  مقایسه میانگین نرخ خالص معدنی شدن نیتروژن در بین مناطق مورد مطالعه -1شکل 
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  در بین مناطق مورد مطالعه تولید آمونیوممقایسه میانگین نرخ خالص  -2شکل 

  

  
  در بین مناطق مورد مطالعه خالص نیتراته شدنمقایسه میانگین نرخ  -3شکل 

  
 در نـرخ  دارياین تحقیق بیانگر آن است که اختالف معنـی  نتایج

. آن وجود ندارد بین دام سرا و توده جنگلی مجاور نیتراته شدن خالص
 اسـت  شـکل گرفتـه   سـرا  دامعرصـه   در نیترات نیز تنهـا  خالص تولید

  ).3شکل(
 آمونیـوم  هـاي  یـون  آن نتیجه در که است فرآیندي شدن نیتراتی

 در و شـده  وزومونـاس و نیتـرو بـاکتر اکسـید    نیتر هاي باکتري بوسیله
 تبـدیل  نیتـرات  بـه  سـپس  و نیتریـت  به ابتدا اکسیداسیون این نتیجه

 کـه  اينکته سرادام در نیترات خالص تولید با رابطه در ).14( شوند می
 عرصـه  این در خاك که است این باشد می برخوردار اي ویژه اهمیت از
 آلـی  کودهـاي  .اسـت  شده غنی دامی فضوالت از دام حضور دلیل به

بینی از ذره موجودات جمعیت افزایش موجب دامی کودهاي بخصوص
این  جمعیت شدن زیاد .گرددهاي تولید کننده نیترات میجمله باکتري
 تـاثیر  نیتـرات  تولید افزایش در که است عواملی جمله از ریز جانداران

  . )28( گذاردمی برجاي بسزایی
  
 

  نتیجه گیري
قــادر اســت تغییــرات قابــل تــوجهی را در  م در جنگــلحضــور دا

کـرده و مقـدمات    خاك ایجاد خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و زیستی
نتـایج ایـن   . هـاي جنگلـی را فـراهم آورد    تغییر پوشش گیاهی عرصه

مطالعه نشان داده است که بسیاري از مشخصات شـیمیایی خـاك در   
ـ   ی مجـاور آن بـوده   دام سرا داراي مقادیري مطلوب تر از تـوده جنگل

اشاره به این نکته ضروري است که، بـاال بـودن مقـدار عناصـر     . است
غذایی خاك در یک عرصه الزاماَ دلیل بر مناسب بودن شـرایط حـاکم   

ترکیبات غنی از نیتروژن، (تجمع زیاد فضوالت حیوانی . باشدبرآن نمی
گردد کـه  در خاك سطحی منجر به تمرکز موادي می) سولفور و فسفر

این شرایط باعـث افـزایش تـراکم و    . باشندبه سهولت قابل تجزیه می
فعالیت ریز جانداران شده و در نتیجه به تشدید فرآینـد معـدنی شـدن    

از طرف دیگر عدم حضور یا تراکم کم پوشش گیاهی . گرددمنتهی می
در باالي سطح خاك و همچنین کم بودن تراکم و پراکنش ریشـه در  

نیتـرات،  (خاك موجبات انتقال یونهاي محلـول  افقهاي مختلف زیرین 
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را از طریق آبشـویی بـه منـابع زیرزمینـی     ) آمونیوم، سولفات و فسفات
. گردد و آلودگی آب می 1فراهم کرده که در نهایت منجر به غنی شدن
توان به مشخصه چگـالی  در رابطه با متغییرهاي فیزیکی خاك نیز می

داراي مقـداري بیشـتر از تـوده    سرا  ظاهري خاك اشاره کرد که در دام
لگدکوب شدن خـاك بواسـطه تـردد دام و حضـور     . جنگلی بوده است

طوالنی مدت آنها در جنگل منجر به افزایش تراکم و کوبیدگی خـاك  

دوانـدن نهـال جـوان در خـاك و در     شده، بطوریکه در نتیجه آن ریشه
 با توجـه بـه  . گردد نهایت تجدید حیات طبیعی جنگل دچار مشکل می

نتایج بدست آمده از این تحقیق و مشـاهده تغییـرات ایجـاد شـده در     
هاي طبیعی بواسطه حضور دام، لزوم بررسی شرایط حاکم بر ایـن   توده
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Abstract 

The presence of livestock within forest stands in north of Iran, as one of the main hindrances for optimal 
forest managing influence the productivity of that individual forest ecosystem in a waste area. The present study 
was conducted to investigate the effects of the long lasting presence of cattle on soil properties in Hyrcanian 
forests. The investigated area was a part of Parchinak district, Mazandaran -Sari (in 4 Livestock husbandry 
campus and adjacent forest stands). Soil samples were collected from soil depths of 0-10 cm, 10-20 cm using 
coring method (8 cm diameter) in each site randomly (n=5) for determining soil physical, chemical and 
biological characteristic. Results showed that some soil physical characteristics (bulk density and moisture 
content) and many soil chemical properties (carbon and organic matter, nitrogen, phosphorus, potassium and 
calcium) were higher in husbandry area than the adjacent forest stand. Also, Net N mineralization and net 
nitrification have been observed only in Livestock campus. Our findings indicated a significant impact of 
livestock presence (input of a huge amount of cattle dung and high soil compaction) on forest soil. 
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