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چکیده
گردي قرار هاي طبیعتاي و ملی تحت تأثیر فعالیتهایی است که در سطح منطقهمنطقه ییالقی سوباتان تالش یکی از تفرجگاه

ثیر اکوتوریسم بر تغییرات خاك، ابتدا در مراتع منطقه مورد نظر از لحاظ میزان استفاده أدر این تحقیق، با هدف مطالعه میزان ت. دارد
- ها در هر منطقه به روش تصادفیسپس برداشت داده. تفرجی با فشار کم، فشار متوسط و فشار زیاد انتخاب شدگردشگر، سه زون

5متري به صورت تصادفی استقرار یافت و در هر ترانسکت 10ترتیب که ابتدا در هر زون شش ترانسکت؛ بدینانجام شدسیستماتیک 
براي بررسی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك، در هر ترانسکت . هم انتخاب گردیدمتر مربعی به فاصله دو متر ازسانتی25پالت 

ها به همراه یک نمونه ترکیبی و یک نمونه که با سپس این نمونه. متري افق معدنی خاك، پنج نمونه برداشت شدسانتی30تا 0از عمق 
، pHدرصد رطوبت وزنی، درصد رطوبت حجمی، بافت خاك، گیرياندازهبراي استفاده از سیلندر برداشت شده بود به آزمایشگاه 

ها از تحلیل دادهوبراي تجزیه. قابل جذب انتقال داده شدهدایت الکتریکی، وزن مخصوص ظاهري و همچنین میزان فسفر و پتاسیم
و شدید با استفاده از روش آنالیز هاي با فشار کم، متوسطگیري شده در زوناستفاده شد و پارامترهاي اندازهSPSS19افزار آماري نرم

نتایج حاصل از . ها اختالف آماري وجود داردشدند تا مشخص گردد بین کدام زونواریانس و آزمون دانکن با یکدیگر مقایسه 
ی، ، هدایت الکتریکpHها نشان داد که پارامترهاي درصد رطوبت وزنی، درصد رطوبت حجمی، درصد ماده آلی، تحلیل دادهوتجزیه

هاي تفرجی در سه زون مورد مطالعه داراي اختالف درصد رطوبت اشباع خاك، تحت تأثیر فعالیتوزن مخصوص ظاهري خاك و
.باشندآماري می

.سیلندرترانسکت، سیستماتیک،-تصادفیروش اکوتوریسم، خصوصیات خاك،: هاي کلیديواژه

مقدمه
رشد فزاینده جمعیت، نیاز به استفاده از مناطق 

ذراندن گردي و گشده و مراتع را براي امر طبیعتحفاظت
,Turton(دهدت فراغت افزایش میاوقا 2005; Pickering

& Hill, ,Eshaghi Radو2007 بر اساس ).2009
روز به روز بر هاي پژوهشگران صنعت گردشگري، یافته

& Edington,1995)شودجهان افزوده میانگردشگرتعداد 

WTO,1998)،بدون،مثبتپیامدهايموازاتهبکهطوريبه
ها فعالیتاینمتوجهنیزمحیطیزیستمنفیاثراتشک

,Zhong dong)باشدمی در مقام یکی از هم مراتع . (2010
هاي مختلف اقتصادي، منابع طبیعی تجدیدپذیر، داراي نقش

و)1381رحیمی، (محیطی هستندزیستاجتماعی و
در قسمت ،عنوان مهمترین عرصه از دیدگاه تفرجگاهیبه

متأسفانه در چند دهه که دنشبااعظم سطح کشور مطرح می
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اي در معرض تخریب و نابودي قرار بطور فزایندهاخیر
ها بیش از آنکه در بسیاري از موارد این تخریبواندتهفگر

خشکسالی و تغییر شرایط جوي همانندمعلول عوامل طبیعی 
باشد، معلول عملکرد غیرمعقول و غیر علمی انسان در 

,Moghaddam)باشدمیبرداري از این منابع بهره 2005).

اساساً عملی مراتعها به سمت گردحرکت طبیعتبنابراین
و شدهگیاه و خاك است که باعث تداخل در محیط طبیعی

ها را به این مناطق ها و زبالهعواملی مثل لگدکوبی، پسمانده
عدم تعادل در مورد تعداد حضور مسلماً. کرده استتحمیل 

بر ) تفرج شدید(ناصحیح و بدون برنامه گردشگران و استفاده
,Turton(ها اثرهاي مخرب داردعملکرد اکوسیستم 2005;

Pickering & Hill, ,Eshaghi Radو2007 و اگر )2009
فشار در بعضی نقاط بیشتر انجام نشود،صحیحیریزي برنامه

,Sun & Walsh(شودو تخریب بسیار شدیدتر می 1998.(
ردشگري در هر مرحله و هر گام نیازمند گرو،از همین

ریزي و هماهنگی است و براي توسعه و مدیریت برنامه
برنامه در کلیه سطوح از اهمیت آمیز آن، داشتنموفقیت

,Akbari & Gherekhloo)خاصی برخوردار است 2010).

با توجه به اینکه خاك جزء پوشش سطحی زمین در 
هاي گردشگري ثیر فعالیترو تحت تأباشد، از اینمراتع می

طبیعت بوده و بررسی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی آن 
. رسدبراي مطالعه تأثیر فشار اکوتوریسم، الزم به نظر می

ها، در محل کمپشدهانجامبر اساس مطالعات که طوريبه
تأثیرات گردشگري بر روي خاك و پوشش گیاهی چندین 

ها که دور از کمپاست هاییبرابر بیشتر از سایر مکان
,Cole & Marion(دنباشمی قابلیتالبته ).1988

عنوان مثال،ه، بمتغیر استمختلف ل وذاري در بین فصگتأثیر
رکه برف در روي زمین وجود داشته باشد تأثیرات بزمانی

یابدروي گیاهان، خاك و آب اغلب کاهش می
)Zhongdong, تغییراتو ثیر أتمیزان همچنین ).2010

استفاده شدت، تابع هاي اکوتوریسمایجاد شده در اثر فعالیت
و خصوصیات آن، پایداري و حالت ارتجاع سایت و محل 

,Cole(باشدمی ،)2009(Aticبراساس مطالعات).1978
برد و هاي خاك را از بین میافقموجودات زنده لگدکوبی

فشردگیاین . شودسبب فشردگی مواد معدنی خاك می
افزایشی هاي گردشگري،تحت تأثیر فعالیتمناطقدر اغلب 

باعث کاهش از یکسو کهدهدرا نشان می%50در حدود 
,Webb & Wilshire(شدت نفوذ آب در نتیجه و )1983
شدن مواد معدنی خاك رواناب و شستهافزایش مقدار

کاهش تعداد و فعالیت باعثو از طرف دیگر شودمی
به کاهش منجر شود که این امر ها میمیکروارگانیسم

میانگین وزن مخصوصهمچنین.رددگحاصلخیزي خاك می
بیشتر از میانگین ،کاربري شدیدتفرجی با ظاهري در مناطق 

که باشدکاربري متوسط میبا طق اوزن مخصوص ظاهري من
آلیربنکوالشبرگظاهري،مخصوصوزنافزایشبا

ازدر نتیجه ،یابدمیکاهششدیدتفرجهمنطقدرخاك
شودمیکاستهجذبقابلفسفروکلنیتروژنمقدار پتاسیم،

)Whitecotton,2000وZhiang, براساس نتایج ).2006
پاركدر) Hill)2007و Pickeringحاصل از پژوهش

مناطق،ااسترالیدر)Kasicuszko(کوزکوکازيملی
، اطرافطبیعیپوشش گیاهیبهنسبتهاجادهايحاشیه
عناصروالکتریکیهدایتهوموس،ازکمتريمقدارداراي
چنانسببتخریبعواملازبرخیهستند و خاكغذایی
کاهششدتبهمنطقهتفرجیارزشکهاندی شدهصدمات

این کنندگان از روند شک کنترل تعداد بازدیدبی. یافته است
دهدنقصان کاسته و فشار اکولوژیکی را کاهش میزوال و

(Hammit & cole, توجه به اهمیت رو بااز این.(1998
زیست و توسعه پایدار مراتع و نقشی که در حفاظت از محیط

ترش ابعاد و اهمیت سگکنند و با در نظر گرفتن ایفا می
ضرورت دارد به مطالعه آثار صنعت ،موضوع گردشگري

اکوتوریسم بر خاك و پوشش گیاهی مراتع پرداخته شود، 
، آثار طبیعی و شدهحفاظتسطح وسیعی از مناطق زیرا

هدف . هاي مرتعی هستندهاي کشور جزء اکوسیستمپناهگاه
هاي گردشگري ارزیابی میزان تأثیر فعالیت،از این تحقیق

واقع در منطقه ییالق سوباتان طبیعت بر روي خاك مراتع 
است که یکی از مناطق تفرجی مهم در شده لیسارحفاظت

باشد، تا از این طریق اطالعات سطح منطقه و کشور می
صنعت ریزي صحیح در جهت مدیریتاي براي برنامهپایه
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.دست آیداکوتوریسم در این منطقه ب

هامواد و روش
منطقه مورد مطالعه

شده در غرب منطقه حفاظتمنطقه ییالقی سوباتان که 
تالش ستانغرب شهرکیلومتري شمال36در فاصله و لیسار 

بین ،کیلومتري جنوب دریاچه نئور اردبیل22و 
تا 37°56´13"و طول شرقی48°43´17"تا 42°48´29"
ثر از واقع شده است، متأعرض شمالی57°37´54"
- 1970در ارتفاعاین منطقه .باشدهاي تفرجی میالیتعف

). 1شکل (هاي آزاد قرار داردمتري از سطح دریا1880
باشد و اقلیم منطقه به روش دومارتن بسیار مرطوب می

بوده %76هاي سال میزان متوسط رطوبت نسبی در طول ماه
حداکثر میزان .که معرف وجود رطوبت نسبتاً زیاد هواست

حداقل میلیمتر و7/80متوسط ماه با بارندگی منطقه در آبان
. متر گزارش شده استمیلی31آن در مردادماه با متوسط 

متوسط درجه حرارت سردترین ماه سال در همچنین،
درجه سانتیگراد و حداکثر آن در مردادماه، 5/1ماه، بهمن

،مراتع این منطقهتیپ غالب. درجه سانتیگراد است8/19
ترین سازند قدیمی.دباشمیFestuca-Trifoliumگیاه

ژوراسیک است و لیتولوژي موجود در منطقه متعلق به دوره
آن را عمدتاً شیل و سیلستون تشکیل داده که بعضاً به همراه 

).1389دهدار، (باشدکنگلومرا میسنگ وماسه
برداريتعیین منطقه نمونه

پژوهش، این منظور دستیابی به اهداف مورد نظر در به

منطقه 1:50000هاي توپوگرافینقشهازاستفادهابتدا با 
اي لندست از منطقه شده لیسار، تصاویر ماهوارهحفاظت

GISهاي رقومی تهیه شده از بخش غرب ایران و نقشهشمال

نقشه سوباتان ،گیالناستان زیست داره کل حفاظت محیطا
آماده شد و با بازدید میدانی در منطقه، با توجه به مقدار 

بدون (زون کم تفرج سه ،ها و تمرکز تفرجه و نوع سازهتوسع
با جاده (، با تفرج متوسط )جاده دسترسی و امکانات تفرجی
با جاده (و با تفرج شدید ) دسترسی و بدون امکانات رفاهی

.شدتعیین )دسترسی و داراي امکانات اسکان گردشگر
GPS etrexطریقازشدهانجامبا بازدید میدانی سپس،  30

وگردیدندانتخاب ،مناطقی که داراي این شرایط بودند
به فرمت قابل Map Sourceافزار نرمبا استفاده از هاداده

با استفاده از درنهایت، . شدندتبدیلGISدر محیط استفاده 
شد مورد مطالعه تهیه هقنقشه منطArcGIS10افزار نرم

).2شکل (
برداري از خاكنمونه
گردان بر روي خاك میزان تأثیر طبیعتمنظور مطالعهبه
ماه برداري اواخر شهریور و اوایل مهرزمان نمونه،مرتع

گردشگران و مسافران پس از سپري شدن که انتخاب شد 
رشد پاییزه و منطقه را ترك کرده بودند،فصل مساعد سال

هاي عوامل گیري ویژگیبراي اندازه.گیاهان شروع شده بود
برداري ابتدا با استفاده از روش نمونهمربوط به خاك،

ترانسکت به فاصله 6تصادفی، در هر زون -سیستماتیک
5در هر ترانسکت تعداد متر، به صورت کامالً تصادفی و 10

.شدتعریف )متريسانتی50×50(پالت
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موقعیت منطقه مورد مطالعه در کشور-1شکل 

ھاو محل ترانسکتبردارینمونھبرایگانھ مشخص شده در منطقھ مناطق سھنقشھ - ٢شکل 
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،گیري خاكنمونههايبا استفاده از سیلندردر مرحله بعد
ز عمق اپالتهردرپس از آن و وسط ترانسکتنقطهدر 
هاي خاك.نمونه خاك برداشت شد،متريسانتی30-0

پالت هر ترانسکت با هم مخلوط 5برداشت شده از محل 
کیلوگرم را 3-4و یک نمونه ترکیبی به وزن تقریبی شد

ها در داخل یک پاکت از نمونهیک، هرسپس.دادتشکیل 
تاریخ برداشتبت شماره ترانسکت وریخته شده و پس از ث

فناوري شناسی دانشکده به آزمایشگاه خاك،آنهابر روي 
دانشگاه محقق اردبیلی منتقل و منابع طبیعیورزيکشا

.شدند
هاي مورد نظرپارامترگیري آزمایشگاهیاندازه

بافت و وزن ، خاكاز میان خصوصیات فیزیکی
مطالعه قرار گرفت که دمخصوص ظاهري آن مور

انجام افت خاك به روش هیدرومتري بایکوس گیري باندازه
از عمق گیري نمونهبعد ازوزن مخصوص ظاهري آن وشد
با (گیري هاي نمونهمتري با استفاده از سیلندرسانتی30-0

و خشک کردن نمونه در دماي ) cm3175حجم تقریبی 
:دشهسباحم)1(از رابطه 105

= ρb)1(رابطه

وزن مخصوص ظاهري خاك بر ρb، این رابطهکه در 
Vوزن خاك خشک بر حسب گرم و g.cm-3 ،Mحسب 

.باشدمتر مکعب میحجم کل خاك خشک بر حسب سانتی
رطوبت درصدنیتروژن، فسفر،،pHکلسیم،کربنات

پتاسیم و درصد رطوبت اشباع خاك، ، حجمی و وزنی
مورد مطالعه شیمیاییازجمله پارامترهاي هدایت الکتریکی

نیتروژن کل در خاك عمدتاً به .باشندپژوهش میاین در 
آلی ازجمله پروتئین بوده و تنها مقدار صورت ترکیبات 

یوم و نیترات در خاك یافت ناچیزي از آن به شکل آمون
گیري نیتروژن کل بنابراین، اندازه). درصد2حدود (شودمی

ترین روش براي بیان وضعیت این عنصر در خاك مناسب
اکسید کردن (، از روش کجلدال آنگیري براي اندازهکهاست

از طریق روش پتانسیومتري خاكpH.شداستفاده) مرطوب
نیز روش آلسن.متر تعیین شدpHو با استفاده از دستگاه 

خاك در عنوان بهترین روش تعیین میزان فسفر قابل جذب به

همچنین میزان پتاسیم .مطالعه مورد نظر انتخاب گردید
منظوربه.شدها با دستگاه فلیم فتومتر قرائت نمونه
با استفاده از بعد، ابتدا گل اشباع وخاكECگیرياندازه
دستگاه طریق اشباع تهیه گردید و از عصاره،خألپمپ 

ECشدگیريسنج، هدایت الکتریکی عصاره اشباع اندازه.
ر، پس از مشخص کردن مقادی)(کلسیم مقدار کربنات

، حجم هیدروکسید سدیم )(حجم هیدروکسید سدیم شاهد 
از طریق رابطه tو تیتر دقیق هیدروکسید سدیم ) ( نمونه

,Ghazan Shahi(زیر محاسبه شد 2006(:
)2(رابطه = ( − ) × × 5

از عمق اي استوانهبا استفاده از سیلندرنمونهپس از تهیه 
جرم خاك مرطوب به همراه سیلندر متري،سانتی30- 0
تفاوت جرم ،سیلندرجرم با مشخص بودن که شدوزنلزيف

که با (حجم سیلندر را تعیین کرد و جرم خاك آنها 
بیانگر ) گیري ابعاد آن با کولیس قابل محاسبه استاندازه

درجه 105نمونه خاك مرطوب در آون . بودحجم کل خاك 
ساعت این نمونه 48تا 24داده شد و پس از سانتیگراد قرار 

گیري، جرم حاصل، کسر جرم سیلندر نمونهباووزن گردید 
.را نشان دادجرم خاك آون خشک یا جرم بخش جامد 

(SP)خاكرطوبت اشباعدرصدگیري براي اندازهسپس 

گردید و وزن آنگرم از 20حدود وگل اشباع تهیه شدابتدا
درجه سانتیگراد به مدت یک شب 105با دماي در آون 
ا استفاده بگردید کامالً خشکشد و پس از آن که قرار داده

:شدمحاسبه SPمیزان)3رابطه (از فرمول زیر
SP = (Ww-Wd)/Wd×100%)3(رابطه

وزن Wwرطوبت اشباع خاك، درصد SP، که در آن
Ghazan(باشدوزن خاك خشک میWdو خاك مرطوب

Shahi, 2006(.
هاوتحلیل دادهتجزیه
هاي حاصل از منظور مقایسه متغیرها، ابتدا دادهبه

افزار به نرمبعدو ندشدExcelافزار آزمایش خاك، وارد نرم
SPSS19براي مطالعه تأثیر میزان استفاده .منتقل گردیدند

از ) متغیر کمی وابسته(بر خاك ) متغیر مستقل(گردشگران 
استفاده )(One way ANOVAطرفه تجزیه واریانس یک
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دار هاي معنیدادن وجود تفاوتبراي نشانهمچنین،.شد
داري آزمون دانکن با سطح معنی، هاي مورد مطالعهبین زون

,Momeni & FaalGhayumi)شدکار بردهبه5% 2010).

نتایج 
هاي خاك در تحلیل آماري مربوط به پارامترونتایج تجزیه

و تفرج شدیدسه زون تفرج کم، تفرج متوسط
بر روي انجام شدههاي با توجه به نتایج آزمایش

هاي خاك برداشت شده، بافت خاك در هر سه زون، نمونه
وجود بین آنها لومی رسی بوده و در این پارامتر اختالفی در 

گیري هاي اندازهمربوط به پارامترطبق آمار توصیفی. ندارد
هاي تفرج در زونpHمیانگین میزان ،)1جدول(شده خاك 

، 826/5ترتیب برابر باه، تفرج متوسط و تفرج شدید بکم
میانگین وزنهمچنین، . باشدمی585/6و 041/6

هاي تفرج کم، تفرج متوسط در زون)ρb(ظاهريمخصوص

151/1و 04/1، 883/0ترتیب برابر با هو تفرج شدید ب
در بوده و میزان حداقل و حداکثرمتر مکعب گرم در سانتی
،داردمستقیمطه ببا افزایش شدت تفرج راهر دو پارامتر

میزان وزن ی،تفرجهاي فعالیتیعنی با افزایش شدت 
.یابدمینیز افزایشخاك pHو ظاهريمخصوص 

بر حسب )EC(میانگین میزان هدایت الکتریکی
، 833/133برابرکمدر زون تفرجزیمنس بر سانتیمیرمیکرو

و در زون تفرج شدید برابر 333/118در زون تفرج متوسط 
کمینه و بیشینه آن در زون تفرج ؛ میزان بود5/126با 

باالترین ،متوسط از دو زون دیگر کمتر بوده و زون تفرج کم
میانگین و میزان بیشینه .شترا دامیزان هدایت الکتریکی

خاك در زون تفرج متوسط قابل جذبفسفر و پتاسیم
بیشترین مقدار و در زون تفرج شدید کمترین مقدار را 

.شتدا

هاي خاكآمار توصیفی مربوط به پارامتر-1جدول
حد باالحد پاییناشتباه انحراف معیارانحراف معیارمیانگینتعداد نمونهزونمتغیر

pH

6826/5156/0064/063/505/6تفرج کم
6041/6188/0036/094/517/6تفرج متوسط
6585/6646/0263/052/528/7تفرج شدید

18151/6490/0115/052/528/7جمع

EC

)(

6833/133344/5182/2127140تفرج کم
6333/118688/9955/3104130تفرج متوسط
6500/126571/11724/4109142تفرج شدید

18222/126854/10588/2104142جمع

ρb
(gr.cm3)

6883/0060/0024/081/096/0تفرج کم
6040/1133/0054/090/028/1تفرج متوسط
6151/1085/0035/001/125/1تفرج شدید

18025/1146/0034/081/028/1جمع

درصد 
رطوبت وزنی

6705/34530/4849/199/2805/41تفرج کم
6806/34381/4788/159/2924/40تفرج متوسط
6391/28873/4989/197/1985/33تفرج شدید

18634/32310/5251/197/1905/41جمع
درصد 
رطوبت 
حجمی

6226/40285/2932/018/3730/43تفرج کم
6663/41068/2844/080/3817/45تفرج متوسط
6711/32482/7054/396/1837/39تفرج شدید

18200/38964/5405/196/1817/45جمع
SP%6705/45907/4003/264/383/53تفرج کم
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حد باالحد پاییناشتباه انحراف معیارانحراف معیارمیانگینتعداد نمونهزونمتغیر

6083/42841/3568/189/358/46تفرج متوسط
6678/27034/7871/223/1531/35تفرج شدید

18488/38495/9238/223/153/53جمع

CCE
(ppm)

6458/0367/0150/000/075/0تفرج کم
6875/0344/014/050/025/1تفرج متوسط
6458/0458/0198/000/025/1تفرج شدید

18597/0429/0101/000/025/1جمع

OC
(ppm)

6691/2201/0082/044/298/2تفرج کم
6685/2587/0239/085/155/3تفرج متوسط
6285/1745/0304/001/176/1تفرج شدید

18498/2594/0140/001/155/3جمع

N
(ppm)

6516/0088/0036/041/062/0تفرج کم
6481/0049/0020/0042/0054/0تفرج متوسط
6508/0062/0025/045/061/0تفرج شدید

18502/0066/0015/041/062/0جمع

P
(ppm)

6666/19816/0333/01921تفرج کم
6166/20316/2945/01724متوسطتفرج

6333/18265/3333/11422تفرج شدید
18388/19354/2555/01424جمع

K
(ppm)

6833/202812/12230/5190220تفرج کم
6000/211798/15449/6183225تفرج متوسط
6166/192151/17002/7168212تفرج شدید

18000/20216467881/3168225جمع

رسدرصد 
6346/32391/5201/256/2256/38تفرج کم

6586/33292/1527/028/3156/34تفرج متوسط
6253/34569/3457/128/3156/38تفرج شدید

18395/33667/3864/056/2256/38جمع

شندرصد 
6080/34629/7114/372/2672/46تفرج کم

6133/31662/3495/188/2672/36تفرج متوسط
6800/29877/3582/188/2672/36تفرج شدید

18671/31373/5266/172/2672/46جمع

سیلتدرصد 
6240/33285/6566/272/2884/41تفرج کم

6280/35344/4773/172/2884/41تفرج متوسط
6946/35497/6652/272/2884/41تفرج شدید

18822/34566/5312/172/2884/41جمع

در زون تفرج کم خاكوزنیمیانگین درصد رطوبت 
و در زون 806/34، در زون تفرج متوسط 705/34برابر با 

باشد؛ میزان کمینه آن در می391/28تفرج شدید برابر با 
داراي کمترین مقدار و در زون تفرج زون تفرج شدید 

نسبت به دو زون دیگر است؛ یشتريمتوسط داراي مقدار ب

کمترین و ،که میزان بیشینه آن در زون تفرج شدیددر حالی
بیشترین مقدار را به خود اختصاص ،در زون تفرج کم

.دهدمی
میانگین درصد رطوبت حجمی در زون تفرج کم

و در زون تفرج 663/41، در زون تفرج متوسط226/40
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باشد؛ جالب اینکه میزان کمینه و می711/32شدید برابر با 
،کمترین و در زون تفرج متوسط،بیشینه آن در زون تفرج کم

در اشباعمیانگین درصد رطوبت .بیشترین مقدار را دارد
ترتیب هب،هاي تفرج کم، تفرج متوسط و تفرج شدیدزون

باشد و میزان کمینه می678/27و 083/42، 705/45برابر 
.یابدو بیشینه آن با افزایش شدت تفرج کاهش می

هاي تفرج کم در زون،خاكبرابرکربنات کلسیم میانگین 
و در زون تفرج (ppm)458/0برابر با شدیدو تفرج 

باشد و میزان کمینه و می(ppm)875/0متوسط برابر با
باالتري نسبت مقداربیشینه آن در زون تفرج متوسط داراي 

میانگین و کمینه مواد آلی خاك.به دو زون دیگر است
)OC (و در است مقداردر زون تفرج کم داراي بیشترین

ست که این در حالی.کمترین مقدار را دارد،زون تفرج شدید
میزان بیشینه آن در زون تفرج متوسط داراي بیشترین مقدار 

که ؛ در حالیاستن مقدار کمتریداراي ،و در زون تفرج شدید
هاي تفرج کم، تفرج خاك در زوننیتروژن کلمیانگین میزان 

و 481/0، 516/0متوسط و تفرج شدید برابر با 
508/0(ppm)باشدمی.

هاي خاك در سه نتایج حاصل از آنالیز واریانس پارامتر
زون مورد مطالعه

نتایج حاصل از آنالیز واریانس پارامترهاي خاك در سه
نشان )2جدول(زون تفرج کم، تفرج متوسط و تفرج شدید 

و =292/11F(دهد که وزن مخصوص ظاهري می
001/0sig=( میزان مواد آلی خاك ،)625/23F= و
00/0sig=( درصد رطوبت حجمی ،)353/6F= و
01/0sig= ( اشباعو درصد رطوبت)531/18F= و
00/0sig= (هاي تفرجی کم، در سطح سه زون با شدت

%1داري در سطح توسط و شدید داراي تفاوت معنیم
و =pH)112/6Fهمچنین پارامترهاي ،هستند
011/0sig=( هدایت الکتریکی ،)222/4F= و
035/0sig= (خاك وزنیو درصد رطوبت)829/3F= و
045/0sig= ( در سه زون موجود اختالف آماري در سطح

ن میزاهاي که پارامتردهند؛ در صورتیرا نشان می5%
، میزان نیتروژن کل خاك، فسفر خاكبرابرکربنات کلسیم 

و همچنین درصد پتاسیم قابل جذب خاكقابل جذب خاك، 
در سه زون تفرج کم، تفرج متوسط و رس، شن و سیلت

.باشندنمیيدارتفرج شدید داراي تفاوت معنی

هاي تفرجی کم، متوسط و زیادهاي خاك در سه زون با شدتواریانس پارامترنتایج حاصل از آنالیز -2جدول 
)P(داري سطح معنیFآمارهمیانگین مربعاتدرجه آزاديمجموع مربعاتمنبع تغییراتمتغیر

pH
833/12917/0112/6011/0بین گروه

249/21515/0داخل گروه
082/417مجموع

EC)(

444/7212722/360222/4035/0گروهبین 
667/128115444/85داخل گروه

111/200317مجموع

ρb(gr.cm3)

218/02109/0292/11001/0بین گروه
145/01501/0داخل گروه

363/017مجموع

رطوبت وزنیدرصد 
041/1622021/81829/3045/0بین گروه

379/31715159/21داخل گروه
421/47917مجموع

رطوبت درصد 
حجمی

343/2772672/138353/6010/0بین گروه
407/32715827/21داخل گروه

750/60417مجموع
%SP162/10912581/545531/18000/0بین گروه
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)P(داري سطح معنیFآمارهمیانگین مربعاتدرجه آزاديمجموع مربعاتمنبع تغییراتمتغیر
615/44115441/29داخل گروه

778/153217مجموع

CCE(ppm)

694/02347/0128/2154/0بین گروه
448/215163/0داخل گروه

142/317مجموع

OC(ppm)

300/1265/0072/2000/0بین گروه
704/415314/0داخل گروه

004/617مجموع

N(ppm)

004/02002/0424/0662/0بین گروه
071/015005/0داخل گروه

0.07517مجموع

P(ppm)

778/102389/5968/0402/0بین گروه
500/8315567/5داخل گروه

278/9417مجموع

K(ppm)

233/10702167/535268/2138/0بین گروه
39/3515978/235داخل گروه

000/461017مجموع

رسدرصد 
235/112617/5388/0685/0بین گروه

427/21715495/14داخل گروه
662/22817مجموع

شندرصد 
558/572779/28996/0392/0بین گروه

218/43315881/28داخل گروه
776/49017مجموع

سیلتدرصد 
864/232932/11356/0706/0بین گروه

969/50215531/33داخل گروه
833/52617مجموع

آزمونازفادهتاسپارامترهاي خاك بانیانگیمسهیمقا
ندانک

مقایسه میانگین پارامترهاي با توجه به نتایج حاصل از
با استفاده از ،گیري شده خاك در سه زون مورد مطالعهاندازه

کم و در دو زون تفرجpH، میزان )3جدول (آزمون دانکن 
دار آماري نبوده و در یک تفرج متوسط داراي اختالف معنی

در صورتی که میانگین این پارامتر در ،گیرنددسته قرار می
زون تفرج شدید با دو زون دیگر داراي اختالف آماري 

هاي درصد رطوبت این حالت براي پارامتر. باشدمیدارمعنی
ع نیز حجمی، درصد رطوبت وزنی و درصد رطوبت اشبا

زون سهمقایسه میانگین مواد آلی خاك در .استصادق
هاي آن است که میانگین این پارامتر در زوندهندهنشان

تفرج کم و تفرج متوسط در یک دسته قرار داشته و با هم 
باشد ولی با میانگین داري نمیداراي اختالف آماري معنی

میزان . استدارزون تفرج شدید داراي اختالف آماري معنی
هاي تفرج کم و هدایت الکتریکی در زون تفرج شدید با زون

تفرج متوسط اختالف آماري نداشته و این در حالی است که 
متوسط با هم داراي اختالف هاي تفرج کم و تفرج زون

کربنات کلسیم هاي میانگین پارامتر. باشددار میآماري معنی
و قابل جذب خاكخاك، نیتروژن کل، فسفر و پتاسیم برابر

چندان تحت تأثیر درصد رس، شن و سیلت خاك میزان
هاي تفرجی قرار نگرفته و در یک دسته میزان شدت فعالیت

.دهندداري را نشان نمیو اختالف آماري معنیدارندقرار 
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زون مورد مطالعهگیري شده خاك در سه مقایسه میانگین پارامترهاي اندازه-3جدول 
شدیدمنطقه تفرجمنطقه تفرج متوسطمنطقه کم تفرجمتغیر
pHª826/5ª042/6585/6 b

EC)(b833/133133/118 ª500/126 ª b

ρb(gr.cm3)833/0 ª040/1 b151/1 b

705/34رطوبت وزنیدرصد  b806/34 b391/28 ª

226/40رطوبت حجمیدرصد  b663/41 b711/32 ª

SP%705/45 b083/42 b678/27 ª

CCE(ppm)458/0 ª875/0 ª458/0 ª

OC(ppm)691/2 b685/2 b285/1 ª

N(ppm)516/0 ª481/0 ª508/0 ª

P(ppm)667/19 ª167/20 ª333/18 ª

346/32رسدرصد  ª586/33 ª253/34 ª

080/34شندرصد  ª133/31 ª800/29 ª

240/33سیلتدرصد  ª280/35 ª946/35 ª

بحث
SPSSافزار تحلیل با استفاده از نرمودر نتایج تجزیه

بیشترمشاهده شد که ) آنالیز واریانس و آزمون دانکن(
خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك در زون تفرج شدید با 

میزان وزن .باشدداري میزون تفرج کم داراي اختالف معنی
شدن دلیل تردد مردم و فشردهبهمخصوص ظاهري خاك

. یابدافزایش مینقلیه وسایلترددودر اثر لگدکوبیخاك 
ظاهري خاك ، وزن مخصوصکه در زون تفرج کمطوريبه

مکعب، در زون تفرج متوسط مترگرم بر سانتی883/0
د قه تفرج شدیمتر مکعب و در منطگرم بر سانتی04/1

و F=292/11(باشد متر مکعب میگرم بر سانتی151/1
001/0=sig .( در همین زمینهGiang)2006 (کرد که بیان

شده هر چه تردد گردشگر بیشتر شود، کوبیدگی خاك بیشتر
ر وزن مخصوص ظاهري خاك افزوده و مقدار بیشتري ب

میانگین وزن نشان داد که) Whitecotton)2000. ودشمی
مکعب، مترگرم بر سانتی37/1ظاهري در منطقه تفرج شدید 

مکعب و در مترگرم بر سانتی3/1در منطقه کاربري متوسط 
با بنابراین.مکعب استمترگرم بر سانتی04/1منطقه شاهد 
شدت بر وزن مخصوص مال شدن زمین بهافزایش لگد

,Mac Donald(شود فزوده میظاهري خاك ا و ) 2008
تفرج ریثألخت در مناطق تحت تیخاك اراضیفشردگ

دارددار معنیاختالف٪1و مناطق شاهد در سطح دیشد
(Andres-Abella, مسلماً با افزایش وزن مخصوص .(2003

،ظاهري، خاك فشرده شده داراي هوا و رطوبت کمتري بوده
ها کاهش بنابراین مطلوبیت شرایط خاك براي برخی گونه

,Amelung)یابد می از یک طرف فشردگی و این (1999
سبب افزایش مقدار رواناب و شسته شدن مواد معدنی خاك 
و از طرف دیگر سبب کاهش تعداد و فعالیت 

گردد که این تأثیر نیز به نوبه خود، ها میمیکروارگانیسم
Eshagi)شودباعث کاهش عناصر حاصلخیز کننده خاك می

Rad, 2009).Bhat)2006 (کرد که با افزایش وزن بیان
مخصوص ظاهري خاك، رواناب سبب شسته شدن نیتروژن 

اساس گردد و براز سطح جنگل و انتقال آن به رودخانه می
مقدار فرسایش خاك در ، )Whitecotton)2000مطالعات 

برابر منطقه بدون 30هاي تفرجی شدید، منطقه با فعالیت
.باشدتفرج می
pHهاي تفرجی رابطه فزایش شدت فعالیتخاك با ا

) 826/5(میانگین آن در زون تفرج کم ومستقیمی داشته



هاي مرتعی تالشبر تغییرات خاك در اکوسیستم) اکوتوریسم(هاي تفرجی مطالعه تأثیر فعالیت354

و)04/6(کمتر از میانگین این پارامتر در زون تفرج متوسط 
) 585/6(در زون تفرج شدید pHآن هم کمتر از مقدار 

اختالف %5باشد، بنابراین بین این سه زون، در سطح می
. )sig=011/0و F=112/6(دارد وجوددار آماري معنی

Zhongdong)2010 ( طی تحقیقی به این نتیجه رسید که
هایی که توسط گردشگران مصرف هاي نوشیدنیقطره
شود، محل میpHشود در خاك ریخته و باعث تغییر می

خاك تحت تأثیر افزایش شدت اختالل pHبنابراین مقدار 
همچنین .توسط گردشگران، افزایش پیدا کرده است

Andres-Abella)2003 ( طی تحقیقی که در منطقه
کردموندوي اسپانیا انجام داد، اعالم دلگردشگري نایسمنتو

تأثیر و مواد آلی خاك در مناطق تحتpHکه بین میزان 
داري اختالف معنی٪1شدید تفرج و مناطق شاهد در سطح 

ث کاهش درصدهاي تفرجی باعافزایش فعالیت. وجود دارد
که درصد مواد آلی خاك در طوريبه،مواد آلی خاك شده

بیشتر از میزان آن در منطقه تفرج ) %691/2(زون تفرج کم 
باشد می%) 285/1(و تفرج شدید ) %685/2(متوسط 

)625/23F= 000/0وsig= .(Whitecotton)2000 ( نشان
کمتر از %91داد که مقدار الشبرگ در منطقه کاربري شدید 

افزایش مقدار تفرج و با بنابراین،. دون کاربري استمنطقه ب
ها، فشردگی زیاد و در نتیجه کاهش فعالیت میکروارگانیسم

توان انتظار رو میاز تجزیه مواد آلی کاسته شده و از این
یابد داشت که مقدار عناصر آلی و معدنی خاك نیز کاهش 

(Eshagi Rad, در خاكو رس ، شنلتیدرصد س.(2009
در صورتی ،داري نداشتهزون مورد مطالعه اختالف معنیسه

دهنده این اي که در اسپانیا انجام شده است، نشانکه مطالعه
یو کربن آلیخاك، شن، مواد آللتیدرصد ساست که

تفرج و مناطق شاهد در دیشدریثأتخاك در مناطق تحت
,Andres-Abella)د ندار دارمعنیاختالف٪5سطح  2003).

Johnson)1996 (به این نتیجه ،طی تحقیقی در استرالیا
هاي جایی که تأثیر فعالیت(ها اطراف جادهدرکهرسید

نسبت به پوشش گیاهی طبیعی اطراف ) تفرجی شدیدتر است
مقدار ) هاي تفرجیمناطقی کمتر تأثیر یافته از فعالیت(آنها

ی خاك یکمتري هوموس، هدایت الکتریکی و عناصر غذا

میزان هدایت الکتریکی در1با توجه به جدول . وجود دارد
دار بوده داراي اختالف آماري معنی٪5سه منطقه، در سطح 

)222/4F= 035/0وsig=( کم تفرج، به نحوي که بین زون
دار هاي تفرج متوسط و تفرج شدید اختالف معنیو زون

هاي تفرجی باعث کاهش آماري وجود داشته و فعالیت
درصد رطوبت حجمی و . یت الکتریکی خاك شده استهدا

ه معکوس داشته و با افزایش شدت تفرج رابطاشباعبت رطو
که آن شدههاي تفرجی باعث کاهش منافذ و تخلخل فعالیت

درصد رطوبت . شودهم باعث کاهش میزان رطوبت خاك می
، ٪5حد بین مناطق تفرجی کم، متوسط و شدید دروزنی 

829/3(دهد از خود نشان میرا داري نیاختالف آماري مع
F= 045/0وsig=( ، در حالی که میزان مواد معدنی خاك

، فسفر و پتاسیم قابل ، نیتروژن کلبرابریم مانند کربنات کلس
نگرفته و هاي تفرجی قرارجذب خاك تحت تأثیر فعالیت

مشاهده نشده اختالف چندانی بین سه منطقه مورد مطالعه
-Andresآمده توسط که با نتایج بدستطوريبه. است

Abella)2003 (هاي درصد نیتروژن، که اعالم کردند پارامتر
داري اختالف معنیC/Nو شدت برابردرصد کربنات کلسیم 

.مطابقت دارد،بین مناطق شاهد و تفرج شدید وجود ندارد
توان به این تحقیق میاین هاي با بررسی یافتهبطور کلی
شدت منطقه را هاي تفرجی، بهکه افزایش فعالیتنتیجه رسید 

ها و اکوسیستمکلی بر رويدچار تخریب کرده و بطور
ویژه بر تعادل مواد و حتی شرایط زیستی موجودات اثر به

توان در این موضوع را می. )1386اصغرزاده، (گذاردمی
تفرج با البته .تفرج شدید به وضوح رؤیت کردخاك زون

تخریب چندانی در پی نداشته و حتی با شدت متوسط 
سبک و مدیریت صحیح مثل جلوگیري از تردد وسایل نقلیه

هاي متمرکز براي اسکان گردشگران و سنگین، ایجاد جایگاه
. هاي اندك را هم تقلیل دادتوان این تخریبموارد، میسایر

ولی نکته قابل تأمل این است که تخریب حاصل از 
مثل برداشت علوفه و چراي دام داراي هاي سنتی استفاده

براياثرات تخریبی بیشتري بوده و یا استفاده از مراتع 
هاي تفرجی بیشتر به مراتع صدمه و اکوتوریسم و فعالیت

تواند مورد بررسی کند، که این موضوع میآسیب وارد می
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هاي ولی موضوع قابل توجه این است که فعالیت. قرار گیرد
نترل نشده و با شدت زیاد، تخریب تفرجی به صورت ک

گسترده مراتع و منابع طبیعی را به دنبال خواهد داشت، که 
و به حالت ءتوان به آسانی مراتع را احیادر آن صورت نمی
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Effects of ecotourism activities on soil changes in the Talesh rangeland ecosystems
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Abstract
The Talesh summer rangelands is one the resorts affected by ecotourism activities at
regional and national levels. This research was aimed to investigate the effects of
ecotourism on soil changes. For this purpose, three recreational zones were selected in
the rangelands of the study area with low, moderate, and high tourism pressure.
Sampling was performed in a random systematic manner. In each zone, six transects of
10 m length were established randomly and on each transect, five quadrates of 25 cm2

were selected at a distance of two meters apart. To study soil physical and chemical
properties, five soil samples were taken on each transect at a depth of 0-30 cm. The soil
moisture content, volumetric moisture content, soil texture, pH, EC, bulk density, and
phosphorus and potassium content were measured in the laboratory. Data analysis was
performed using SPSS software and Duncan's test was applied to compare the means.
According to the obtained results, significant differences were found for soil moisture
content, volumetric moisture content, organic matter, pH, EC, bulk density, and soil
saturation percentage among the three study zones.

Keywords: Ecotourism, soil characteristics, random-systematic sampling, transect,
cylinder.


