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 ۴۹۱   ۱۳۸٢، سال ٤، شماره ۵۶مجله منابع طبيعي ايران، جلد 

 
 ١ مرتع و پوشش گياهي  فيزيكي خاكهاي ويژگيو چراي دام بر  اثر لگدكوبي

 
 ٤          آرش ملكيان٣محسن محسني ساروي      ٢چي محمدرضا چايي

 

 هچكيد

اين ويژگي خاك روي رشد ريشه و توسعه گياهان مرتعي  . است فيزيكي خاك يكي از عوامل موثر در رشد گياهان در مراتع             هاي  ويژگي

 كه در سه    است فيزيكي خاك مرتع     هاي  ويژگيهدف از اين مقاله بررسي اثر لگدكوبي و چراي دام بر روي             . نمايد  مهمي را ايفا مي   نقش  

، درصد تخلخل، نفوذپذيري و      ظاهري رطوبت، وزن مخصوص  شامل   فيزيكي خاك    هاي  ويژگي) مرجع، كليدي و بحراني   (شرايط مرتعي   

نتايج حاصل از اين مطالعه نشـان داد        .  گيري شد   در منطقه الر اندازه    ٨٠و ٧٩هاي    در سال )  تا مهر  خرداد(چرا   مقاومت مكانيكي در فصل   

 و  بود و نسبت به فصل چراي دام سيرنزولي داشـت         روند كاهشي برخوردار    منطقه بحراني   مرجع به    منطقه   ازكه ميانگين درصد رطوبت     

وزن مخصـوص ظـاهري منطقـه مرجـع         . متر بـود     سانتي ١٥‐٣٠تر از عمق    متر كم    سانتي ٠‐١٥ رطوبت در عمق     در تمام طول فصل چرا    

مقدار وزن مخصـوص ظـاهري در       . كمترين و منطقه بحراني بيشترين مقدار را داشت و مقدار آن در طول دوره فصل چرا افزايش يافت                 

ن و در منطقه بحراني كمترين بوده اسـت  ميزان تخلخل در منطقه مرجع بيشتري. متر بود    سانتي ١٥‐٣٠متر بيشتر از عمق        سانتي ٠‐١٥عمق  

ميزان نفوذپذيري در ابتداي چراي دام بيشتر از پايان دوره          . طول دوره چرا سير كاهشي داشت     گيري در      هر دو عمق نمونه     آن در  قدارو م 

ار مقاومت مكانيكي خاك در مقد.  ترين حد قرار داشت  در باالترين حد و در منطقه بحراني در پايينمرجعچرا بود و مقدار آن در منطقه       

. ترين حد و مقدار آن در ابتداي دوره چرا كمتر از زمان پايـان دوره چـرا بـود    منطقه بحراني در باالترين حد و در منطقه مرجع در پايين        

 کـاهش   . درصد کـاهش يافـت     ١که در منطقه بحراني به        طوري  درصد پوشش گياهان چمني منطقه مرجع بيشتر از دو منطقه ديگر بود به            

 .  قرار داده است شدت در معرض فرسايش  درصد در پايان فصل چرا در منطقه بحراني، خاک اين منطقه را به٧پوشش گياهي به کمتر از 

 

 . پوشش گياهي،هاي فيزيكي خاك  ويژگي، لگد كوبي،چراي دام :كليدي هاي واژه

                                                 
١
 ٣٠/٤/٨٢: ، تاريخ پذيرش نهايي٣/٤/٨١:  تاريخ دريافت‐
 (E-mail:chaichi@ut.ac.ir) دانشگاه تهران ، استاديار دانشكده كشاورزي‐٢
  دانشگاه تهران، دانشيار دانشكده منابع طبيعي‐٣
  دانشجوي دوره دكتري آبخيزداري، دانشكده منابع طبيعي، دانشگاه تهران‐٤
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 مقدمه

يكي از عوامل موثر در پوشـش گيـاهي و رشـد آن در مراتـع                
 فيزيكـي خـاك     هـاي   ويژگـي .  فيزيكي خاك است   هاي  گيويژ

مثــل وزن مخصــوص، مقاومــت مكــانيكي، درصــد تخلخــل و 
تواند تحت تاثير ماهيـت و بافـت خـاك و نيـز               نفوذپذيري مي 

ين صـفات خـاك روي      ا. برداري از مرتع تغيير نمايد      نحوه بهره 
رشــد ريشــه و توســعه گياهــان مرتعــي نقــش مهمــي را ايفــا 

 كه تجديد حيات طبيعـي مراتـع تـا حـدود            نيگفت. دننماي  مي
 شـيميايي   هـاي   ويژگـي . اسـت زيادي وابسته به همين عوامل      

 و  يادشـده طور غيرمسـتقيم تحـت تـاثير عوامـل           هخاك نيز ب  
 عوامـل    متقابـل  آثـار . گيـرد   همچنين مديريت مرتع قرار مـي     

تواند نوع پوشش، چگـونگي زادآوري و         فيزيكي و شيميايي مي   
 .  تع را طي ساليان متمادي تعيين نمايدظرفيت توليدي مر

  مواد گياهي محافظ خاك را مورد تغذيه       ،دام در مراتع  
هر دوي ايـن اعمـال      . كند   و خاك سطحي را فشرده مي      نموده

 ،در بيشـتر مواقـع    . گذارنـد   بر روي شدت نفوذپذيري اثـر مـي       
 كـه   طـوري   ، بـه  هم ارتبـاط دارنـد     هشدت چرا و شرايط مرتع ب     

با توجـه   .  شود  سبب شرايط فعلي مرتع مي    شدت چراي قبلي    
اي كـه ايـن       كننـده   تعيـين   آثـار  به نقش مديريت چراي دام و     

گـذارد محققـين در        خاك باقي مـي    هاي  ويژگيعوامل بر روي    
 .  اند اين رابطه مطالعات زيادي انجام داده

 هـاي   ويژگـي  لگـدكوبي دام بـر روي        آثـار در خصوص   
مطالعــات زيــادي ي مرتعـ فيزيكـي خــاك و اسـتقرار گياهــان   

سورسن ).  ١٩٩٤ ، عثمان و ١٩٩١ ،فررو(صورت گرفته است 
اثر چراي بز اسپانيايي را روي پوشش گيـاهي         ) ١٩٩١(و دبانو   

سان و ليدل . دنمودن آريزونا مطالعه    يو خاك در جامعه چاپارا    
 ٨ لگدكوبي بر روي پوشش گياهي و خاك را در           آثار )١٩٩٢(

 .نمودنـد  مطالعـه    ه گرمسـير  نيمـ  و   گرمسـير محل در مناطق    
 روي تجديـد حيـات طبيعـي و     نيـز  )١٩٩٣(يس و رايت    تكور

اتاني و همكاران .  دمطالعاتي داشته انمديريت چرا در استراليا    
ـ  لگدكوبي روي گياهان مرتعـي مطالعـه         آثار )١٩٩٧( . دنمودن

ين مطالعات نشان داد كه اثر لگدكوبي و چراي دام روي           تمام ا 

فقـط   اسـت و   هاثـرات منفـي داشـت      خاك    فيزيكي هاي  ويژگي
 .  كند مي با توجه به شرايط مرتع فرق آثارشدت اين 

وجود مـواد آلـي در خـاك را          ) ١٩٩٥(     فيزول و همكاران    
عنوان يكي از مهمترين عوامل تعيين كننده نفوذ پذيري در            به

ايشان همچنين تاكيد كردنـد كـه چـراي         .  آن معرفي نمودند  
واد آلي باعث فشـردگي سـطحي خـاك         مفرط ضمن كاهش م   

هـاي سـطحي و روانـاب را          نوبـه خـود جريـان       گردد كه بـه     مي
اين محققـان براي حفظ خاك و احياي نفوذ        . دهد  افزايش مي 

 كيلــوگرم مــاده ١٤٠٠ تــا ١٠٠٠ناپــذيري آن وجــود حــدود 
 .  خشك گياهي را در هكتار توصيه نمودند

) ۱۹۸۶(مكـاران   و تـارو و ه    ) ۱۹۸۴(مك كاال و همكـاران          
 چراي دام بر روي نفوذ ناپذيري خاك مرتع         آثارضمن مطالعه   

 محصـول   قـدار گزارش كردنـد كـه كـل پوشــش گيـاهي و م            
.  ندهسـت  متغيرهاي موثري بـر نفوذپـذيري        ،سرپاي چمنزارها 

 چـراي كوتـاه و بلنـد        آثار) ۱۹۸۶(در همين راستا ويتز و وود       
د مطالعـه قـرار     مدت بر روي نفوذ پذيري خاك مرتـع را مـور          

دادند و نتيجه گرفتند كه در چراي كوتاه مدت كـل آب نفـوذ          
.  مـي و بلندمـدت اسـت      ييافته نصـف مقـدار آن در چـراي دا         

ايشان اين كاهش نفوذپذيري را بيانگر كاهش پوشش گيـاهي          
توجه به انجام چـراي      با. افزايش سطح زمين سخت دانستند     و

 هـاي   ويژگـي  مفرط در غالب منـاطق مرتعـي كشـور، بررسـي          
هـاي   هاي مختلف چرا و درك قابليـت       فيزيكي خاك در شدت   

اي   ويـژه بالقوه و بالفعل آن براي احيا و اصالح اهميت خاصـي            
 .دارد
 بررسي اثر لگدكوبي و چـراي دام بـر          ، هدف از اين تحقيق       

 فيزيكي خاك در سه شـرايط مرتـع  بشـدت            هاي  ويژگيروي  
منطقـه  (متوسط چرا شـده     طور   ه ب ،)منطقه بحراني (چرا شده   
 كـه در منطقـه      بود) منطقه مرجع (و سبك چرا شده     ) كليدي

 .  مدت دوسال اجرا شد هب) واقع در جنوب البرز مركزي(الر 
 
 
 
 

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID
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 هامواد و روش

 منطقه مورد مطالعه. الف

 ۱:۵۰۰۰۰متري از نقشة  حوزة آبخيز سد الر بر اساس پالني
ر  با مساحت  سازمان جغرافيايي كل كشوتوسطتهيه شده 

ي بين ينظر مختصات جغرافيا  هكتار از۷۳۰۰۰تقريباً 
  هاي  و عرض۵۱°‐۳۲′ الي ۵۲°‐۴′هاي جغرافيايي  طول

 واقع شده و از ۳۵°‐۴۸′‐۴۰″ و ۳۶°‐۴′‐۳۵″ جغرافيايي
هاي منطقه نور مازندران، از غرب  هاي يقو و كوه شمال به كوه

نوب به هاي بارسنگ و شيورگاه و جامسون، از ج به كوه
هاي هزاردره و  منطقه لواسانات و حوزه سد لتيان و كوه

 سياهرود حوزه دماوند و از شرق به قله دماوند و منطقه پلور
آمل ‐ منطقه در شمال غربي جاده تهرانينا.  گردد محدود مي

زمستان .   كيلومتري تهران قرار دارد۸۴و به فاصله  
دهد   تشكيل مييز در اين حوزه آبخترين فصل سال را پرباران

ن يك فصل خشك است آ اصلي رژيم بارندگي هاي ويژگيو از 
 .  )۱جدول  (انجامد  ماه به طول مي۵ تا ۳كه بين 

 
 محاسبات آماري توزيع متوسط بارندگي فصلي در منطقة الر ‐۱جدول 

 فصل تابستان بهار زمستان پائيز

۸/۹۶  ۶/۱۷۲  ۳/۱۲۰  ۴/۱۹ )متر ميلي(بارندگي   

۹/۲۳  ۶/۴۲  ۷/۲۹  ۸/۳  درصد 

     
 : شامل علفزار در منطقه  گندميان غالب تيپ

Agropyron  intermedium  
Bromus  tomentellus 
Agropyron  spp 
Oryzopsis spp.   
Poa  bulbosa  
Melica  persica 
Festuca   ovina   
Dactylis  glomerata 

 .   استCarex  spp شبه گندميان آن محدود به 
تـوان نـام      را ميsp.  Ferulaياهان علفي چندساله انواعاز گ
 .  برد
 :هاي غالب شامل  اي بوته و

Onobrychis  cornuta ,  
Astragalus spp.   
Thymus  kotscyanus 

 .  باشند مي
 ٢٤٠٠ ارتفاع كمترين(ترين آبخيز ايران بوده  اين حوزه مرتفع

 متر در قله ٥٦٧١ بيشترين ارتفاعمتر در محل  احداث سد و 

و به علت كوهستاني بودن منطقه ) دماوند از سطح دريا
 .دسترسي به تمام نقاط آن به سهولت امكان پذير نيست

  
 روش تحقيق. ب 

شدت چرا شده  هبراي اجراي طرح ابتدا سه منطقه با شرايط ب
و سبك ) منطقه كليدي(، متوسط چرا شده )منطقه بحراني(

حوزة آبخيز سد اتع كوهستاني  مردر) منطقه مرجع(چرا شده 
 مناطق مورد مطالعه به لحاظ توپوگرافي، .الر انتخاب شد

لحاظ   ه سنگ بستر و بافت خاك مشابه ولي بهاي ويژگي
در هر . شدت و چگونگي چراي دام با يكديگر متفاوت بودند

 ۵ها از يك منطقه نمونه  گيري يك از مناطق سه گانه نمونه
رايط اكولوژيكي و پوشش گياهي كه بخوبي معرف ش هكتاري

 قطعه ۵ هكتاري به ۵ منطقههر .  آن منطقه بود، انجام گرفت
  ۵ها در  گيري بندي شد و نمونه فرضي به لحاظ ارتفاع تقسيم

و در جهت شيب عمومي ) از هر قطعه فرضي يك نمونه(تكرار 
  .منطقه انجام گرفت
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ي مثل رطوبت خاك، وزن مخصوص ظاهري، هاي ويژگي
د خلل و فرج، نفوذپذيري و مقاومت مكانيكي خاك از درص

يز براي مدت دو سال ياوايل فصل بهار تا اوايل فصل پا

ي يرگ شرح زير اندازه هصفات مورد نظر ب. گيري شد اندازه
 :شدند

 
  هكتاري در منطقه مرجع۵منطقه نمونه 

۱تكرار   
۲تكرار   
۳تكرار   
۴تكرار   
۵تكرار   

 
هكتاري در منطقه كليدي ۵منطقه نمونه   

۱تكرار   
۲تكرار   
۳تكرار   
۴تكرار   
۵تكرار   

 
  هكتاري در منطقه بحراني۵منطقه نمونه 

۱تكرار   
۲تكرار   
۳تكرار   
۴تكرار   
۵تكرار   

  نقشه نحوه نمونه گيري از مناطق سه گانه محل اجراي طرح‐۱شكل 

 
 گيري رطوبت خاك  اندازه

 كه تراكم تحت تاثير چـراي دام بيشـتر          با در نظر اين حقيقت    
در اليه سطحي خاك اتفـاق مـي افتـد و گسـترش و فعاليـت       

 سـانتيمتري   ۳۰ تا   ۱۵ريشه گياهان مرتعي نيز غالبا در عمق        
 رطوبت خـاك در هـر مـاه يكبـار در دو عمـق            باشد،   خاك مي 

 نمونه در   ٥متر به روش وزني به تعداد          سانتي ١٥‐٣٠ و   ٠‐١٥
 و ارتفـاع    ٨ cmله سيلندر مخصوص به قطر      وسي ههر منطقه ب  

cm هـر نمونـه معـرف يـك تكـرار از            .بـرداري شـد      نمونه ١٥ 

 هكتاري منطقه معرف براي نمونه گيـري بـود كـه            ۵مساحت  
طور نيمه تصادفي در جهت شيب عمومي از منطقه مـذكور            هب

بنـدي   عايق" هاي پالستيكي كامال    ها در كيسه    نمونه .دشتهيه  
 پـس از تعيـين وزن مرطـوب و خشـك،            گاهشد و در آزمايشـ    

 .  درصد رطوبت براساس وزن خاك خشك محاسبه گرديد
 گيري وزن مخصوص ظاهري  اندازه

هـاي دسـت      با استفاده از سيلندرهاي مخصوص فلـزي نمونـه        
متر به تعداد      سانتي ١٥‐٣٠ و   ٠‐١٥ خاك در دو عمق      نخورده
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 ۴۹۵   ۱۳۸٢، سال ٤، شماره ۵۶مجله منابع طبيعي ايران، جلد 

م مشـخص   با توجه به حج   .   نمونه از هر منطقه تهيه گرديد      ٥
و وزن خاك خشـك  ) ١٥ cm و ارتفاع cm٨  قطر(سيلندرها 

متداول و   وزن مخصوص ظاهري آن با استفاده از رابطه          قدارم
وزن .  عيـين گرديـد   تشناخته شده موجـود در منـابع علمـي          

مخصوص حقيقي خاك بر اساس نوع سنگ مادري موجود در          
ابـر بـا   منطقه و با مراجعه به منابع علمي در كليه محاسبات بر         

gr/cm3 ته شدفدر نظر گر ٦٥/٢ . 
 گيري درصد خلل و فرج خاك اندازه

گيري وزن مخصـوص ظـاهري و بـا اسـتفاده از              براساس اندازه 
 .   خاك محاسبه شدفرجرابطه زير درصد خلل و 

١٠٠*)
P

B
1(

d

d− = درصد خلل و فرج 

 :كه در آن
Bd =      هـاي    گيـري   وزن مخصوص ظاهري خاك براساس اندازه
 ؛ gr/cm3شده بر حسب  انجام

Pd  =  ــر ــاك براب ــي خ  ٦٥/٢ gr/cm3وزن مخصــوص حقيق
 .  باشد مي

 گيري نفوذپذيري خاك اندازه

گيري مقدار نفوذپذيري خاك در مناطق سـه گانـه            براي اندازه 
اين عمل در   .  فاده شد  زوجي است  هاي نفوذسنج   از روش حلقه  

ابتداي  (۱۳۸۰و   ٧٩اول خرداد   هاي    دو مقطع زماني در تاريخ    
خر دوره  آ (۱۳۸۰و   ١٣٧٩اول مهر   ) شروع چراي دام در مرتع    

.  براي كليه مناطق مورد مطالعه انجام شد      ) چراي دام در مرتع   
، ٥،  ١(مختلف  با محاسبه مقدار آب نفوذيافته در فاصله زماني         

 شــدت نفوذپــذيري آب در خــاك ) دقيقــه٩٠ و ٦٠، ٣٠، ١٠
 .  حاسبه شدمتر بر دقيقه م برحسب ميلي

 گيري مقاومت مكانيكي خاك اندازه

 ١ تعيين مقاومت مكانيكي خاك از دستگاه پنترومتـر        منظور هب
 اول خـرداد    گيري در دو تاريخ     اندازه.   استفاده شد  ELEمدل  
اول مهر  و  )  دام در مرتع   يابتداي شروع چرا   (۱۳۸۰و   ١٣٧٩
انجــام ) خــر دوره چــراي دام در مرتــعآ (۱۳۸۰و  ١٣٧٩مــاه 

                                                 
١ -Penetrometer 

گيـري بـراي هـر يـك از منـاطق             در هر تاريخ انـدازه    .  رفتگ
.  انجـام شـد   گيـري      بار اندازه  ١٠طور تصادفي تعداد     هگانه ب   سه

ــداد ــا اســتفاده از جــدول    اع ــرداري و ب دســتگاه يادداشــت ب
 .  دشپاسكال تبديل  كيلو ه واحد، بمخصوص

نمونه ) ابتدا و انتهاي دوره چراي دام(هر سال در دو نوبت 
 به آزمايشگاه خاكشناسي ه ويز مناطق مورد مطالعه تهاخاك 

 هاي ويژگي و ساير تهيدي اس، تا بافت خاك شددهبر
 مانند مقدار مواد آلي، عناصر ميكرو، عناصر  آنزييحاصلخ

 تعيين ماكرو، هدايت الكتريكي و مقدار مواد خنثي كننده آن
 .شود
هاي دو بار خرد  صورت کرت هاطالعات حاصل از طرح ب 

 تکرار براي صفات ۵هاي کامل تصادفي با  شده در قالب بلوک
 ۱۰، و با  رطوبت، وزن مخصوص ظاهري، درصد خلل و فرج

دو بار اندازه گيري در هر يك هكتار از قطعه معرف در  (تکرار
کي خاک و با ي براي مقاومت مکان)جهت شيب عمومي منطقه

.  ل شدنديه و تحلي تجزMSTATCاستفاده از نرم افزار 
هاي  به کرت) دي و بحرانيي کل،مرجع( مناطق مورد مطالعه
)  اول خرداد تا اول مهرماه‐فصل چرا(ري يگ اصلي، زمان نمونه

‐٣٠و  ۰‐۱۵(ري يهاي خرد شده اول و عمق نمونه گ به کرت
.  افتنديهاي دوبار خرد شده اختصاص  به کرت) مترتيان س١٥
ه مرکب با يتجزصورت  هج حاصل از دو سال اجراي طرح بينتا
جداول و .  ن برودي تا اثر سال از ب،سه شدنديگر مقايکدي

 .  گردديه ميج دو سال اراين نتايانگيها بر اساس م شکل
 اندازه گيري تغييرات پوشـش گياهـي

در هـر دو    .  مطالعه پوشـش گياهي در دو مرحله انجام گرفت       
ي كوادرات و ترانسكت خط   ( مضاعفمرحله با استفاده از روش      

هـاي اول خـرداد و اول         به ترتيب در تـاريخ     ) متري ٥٠طول    به
مهرماه پوشـش گياهي منـاطق سـه گانـه مرجـع، كليـدي و              

 ٥در هر منطقه مورد مطالعه تعـداد        .  بحراني اندازه گيري شد   
طور تصادفي در جهت عمود بر حسب مسير جاده           ترانسكت به 

ـ صـادفي  نمونـه ت   ٥سد الر انداخته و بر روي هر تر انسكت       اب
درصـد پوشـش هـر گيـاه از حاصـل           .  كوادرات نيز گرفته شد   
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تقسيم مجموع طولي از ترانسكت كه توسط گياه اشغال شـده           
) گيـري    متـر در ايـن انـدازه       ٥٠(بود بر كـل طـول ترانسـكت         

هـا مقايسـه و       محاسبه و سپس بـا نتـايج حاصـل از كـوادرات           
يم تعداد  تراكم هر گياه نيز از حاصل تقس      . گيري شده   ميانگين

دفعاتي كه نوار ترانسكت با گياه مذكور برخورد كرده بـود بـر             
فراواني گياه مذكور بر اسـاس      .  طول ترانسكت محاسبه گرديد   

هـا    دفعات حضور و يا عدم حضور يك گياه خاص در ترانسكت          
دسـت    هاي انداخته شده در يك منطقـه خـاص بـه            و كوادرات 

 .آمد

 

 نتايج  

  خاك ت رطوب

 نشان ٨٠ و ٧٩هاي   طي سالها دادهيل مركب تجزيه و تحل
گيري سال در منطقه،  قابل سال در زمان نمونهت مآثارداد كه 

گيري در  گيري و عمق نمونه گيري در زمان نمونه عمق نمونه
 ). ٢جدول(دار است  درصد معني٥گيري در سطح  منطقه نمونه

 بيش از ١٣٧٩ رطوبت خاك در سال قدارطوركلي م هب
 رطوبت از منطقه قدارود ولي در هر دو سال م ب٨٠سال 

در هر ).  ١شكل (مرجع به منطقه بحراني سير نزولي داشت 
 ١٣٨٠ بيش از ١٣٧٩ رطوبت خاك در سال قدارسه منطقه م

بود ولي سير نزولي رطوبت از منطقه مرجع به منطقه بحراني 
كه اين  طوري ه بود ب١٣٨٠ شديدتر از سال ١٣٧٩در سال 

 ٨ فقط ١٣٨٠ درصد و براي سال ٣٣، ٧٩سال كاهش براي 
 .درصد بود

 ١٣٨٠و ١٣٧٩ هاي  براي سال خالصه تجزيه واريانس مركب  عوامل اندازه گيري شده در  مرتع‐۲ول جد

 تخلخل درصد رطوبت  ظاهريوزن مخصوص تيمار                          صفات
 ** ** ** سال
 ** ** ** مكان
 ** ** ns سال× مكان
 ** ** ** ماه
 ** ** ** ماه× سال
 ** ns ** ماه× مكان
 ns ** * ماه×مكان×سال
 * ** * عمق
 ** ** ** عمق×سال
 ** n s * عمق×مكان
 ns ** ns عمق×مكان×سال
 ns ** ns عمق×ماه
 ** ** ** عمق×ماه×سال
 ns ** ns عمق×ماه×مكان
 Ns ** ns عمق× ماه×مكان×سال

  مي باشدرني دامع% ۵ در سطح  *  
 معني در مي باشد% ۱  در سطح     **

n.s     معني دار نمي باشد   
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 ۴۹۷   ۱۳۸٢، سال ٤، شماره ۵۶مجله منابع طبيعي ايران، جلد 

 ظاهريوزن مخصوص 

، منطقـه در  )فصل چـرا (گيري    متقابل سال در زمان نمونه     آثار
گيــري و منطقــه در عمــق  فصــل چــرا، ســال در عمــق نمونــه

دار بود     ظاهري خاك معني   وزن مخصوص گيري بر روي      نمونه
 ).  ۲جدول(

 در تمام طول ١٣٧٩وزن مخصوص ظاهري خاك در سال 
شايد علت ).  ٧شكل  ( بود١٣٨٠دوره چراي دام بيش از سال 

ر در سال مذكور و مستماين پديده را بتوان به مقدار بارندگي 
وزن مخصوص .   نسبت داد٧٩بيشتر خاك در سال رطوبت 

گيري  طور ميانگين در تمام طول دورة نمونه هظاهري خاك ب
بيش از مناطق ) g/cm٥/١ ۳(در منطقه بحراني ) فصل چرا(

  ).٧شكل (بود ) ٤/١ ٣g/cm(و مرجع) ٤٥/١ (g/cm3كليدي 
با گذشت زمان از ) ٨٠ و ٧٩(هاي اجراي آزمايش  طي سال

آغاز دوره چراي دام وزن مخصوص ظاهري خاك افزايش 
 ). ٨  و٩هاي  شكل(يافت 

 درصد خلل و فرج خاك

ر منطقه، سال در دوره چرا، سـال در عمـق      متقابل سال د   آثار
گيري و منطقه در دوره چرا بر روي درصد خلـل و فـرج                نمونه

علـت بـاالتر     ه ب ١٣٧٩در سال   ).  ٢جدول  (دار بود     خاك معني 
بودن وزن مخصوص ظاهري، درصد خلل و فرج خاك از سـال    

ايـن پديـده در تمـام منـاطق         .  )١٢شـكل   ( بود   ر كمت ١٣٨٠
از الگوي واحدي پيروي    ) ع، كليدي و بحراني   مرج(گيري    نمونه
كاهش خلل و فرج خاك از منطقـه مرجـع          . )١٦شكل  ( هكرد

 از نرخ شديدتري نسـبت بـه        ١٣٧٩به منطقه بحراني در سال      

ـ    ١٣٨٠سال    ايـن   ١٣٧٩كـه در سـال       طـوري  ه برخوردار بود ب
  درصد بـود ٥ حدود   ١٣٨٠ درصد و در سال      ١٨كاهش حدود   

 .)١٢شكل (
 خاكنفوذپذيري 

) رابتداي فصـل چـ    ا(پذيري خاك در ابتداي خرداد        شدت نفوذ 
شكل  (از منطقه مرجع به منطقه بحراني رو به كاهش گذاشت         

  و  )خرداد ماه و شهريور ماه    (گيري    در هر دو زمان اندازه    .  )١٧
فاصله (در هر سه منطقه مقدار نفوذپذيري در ابتداي آزمايش          

ر از مراحـل بعـدي بـود        همواره بيشـت  )  دقيقه اول  ٥ تا   ١بين  
ـ         طوري هب تـدريج از شـدت      هكه با افزايش طول دورة نفوذ آب ب

 .  )١٨شكل (نفوذپذيري كاسته شد
 مقاومت مكانيكي خاك

گيري و همچنين منطقه       زمان نمونه  راثر سال، منطقه، سال د    
دار   گيري بر روي مقاومت مكانيكي خاك معنـي         در زمان نمونه  

سبت ن١٣٧٩نيكي خاك در سال     مقاومت مكا ).  ۳جدول  (بود  
 .  )٢٠شكل (ت داش درصد كاهش ١٠ حدود ١٣٨٠به 

 تفاوت مرجعمقاومت مكانيكي خاك در مناطق كليدي و 
داري نداشت ولي در منطقه بحراني بشدت افزايش  معني
فشار چراي دام عالوه بر نابودي موادآلي و قابليت .  يافت
مستقيم روي غير طور همستقيم و ب طور ه مرتع، بديتولي

گذارد  هاي سطحي اثر مي  در اليهويژه بهفشردگي خاك 
 .)٢٠شكل (

 ۱۳۸۰و  ۱۳۷۹نتايج تجزيه مركب مقاومت مكانيكي خاك در سالهاي   ‐۳جدول

  مكانيكيتمومقا 
 * سال
 * مكان
 ns مكان×سال
 ** ماه
 * ماه×سال
 ** ماه×مكان
 ** ماه×مكان×سال

 باشد  ميرمعني دا% ۵ در سطح *
 باشد   معني دار نميn.s  باشد  ميردا معني% ۱سطح **
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 تغييرات پوشـش گياهـي

ميانگين دو سال مجموع پوشش گياهي در منطقـه مرجـع در    
 درصد بود كه بـيش از نيمـي از آن           ۲/۶۷تاريخ خرداد برابر با     

 ,(Agropyron  intermediumگياهان چمني سردسيري به

(Bromus tomentellus, Agropyron  repens  اختصاص 
 (.Ferula sp)داشـت و بقيـه را گياهـان علفـي پهـن بـرگ       

 ). ۴جدول (تشكيل مي دادند 

 
خرداد و  (۱۳۸۰ و ۱۳۷۹هاي  كليدي و بحراني در مراتع حوزه آبخيز سد الر در فصل چراي سال,  ميانگين پوشش گياهي در منطقه مرجع ‐٤جدول 

 )شهريور

                                          تاريخ 
 منطقه                          

 
خردادماه

     
 شهريورماه

 

 گياهان چمني 
)درصد(  

 گياهان علفي
 پهن برگ

)درصد(  

 الشبرگ
)درصد(  

 خاك لخت
)درصد(  

 گياهان چمني 
)درصد(  

 گياهان علفي
 پهن برگ

)درصد(  

 الشبرگ
)درصد(  

خاك لخت   
)درصد(  

۶/۳۷ مرجع  ۶/۲۹  ۱/۲۵  ۷/۷   ۵/۹  ۶/۹  ۶/۷۳  ۳/۷  

۵/۱۶ كليدي  ۸/۳۸  ۹/۱۹  ۸/۲۴   ۱ ۲/۲۸  ۵/۱۰  ۳/۶۰  

۲/۱ بحراني  ۳/۱۶  ۵ ۵/۷۷   ۱ ۶/۳  ۳/۳  ۶/۹۲  

 

 نتيجه گيري بحث و

 رطوبت خاك

 در طـول دورة اجـراي       ۱۳۸۰ بارندگي در سـال      قداركاهش م 
نسبت بـه دورة مشـابه در سـال         )  خرداد لغايت مهرماه  (طرح  
سـازي    سـاً تفـاوت اسـتعداد ذخيـره        باعث شـد كـه اسا      ۱۳۷۹

اين در حالي   . رطوبت در خاك اين مناطق بخوبي روشن نشود       
هـاي    علت قابليـت   ه در منطقه مرجع ب    ۱۳۷۹است كه در سال     

ــره ســازي رطوبــت   ــاالي خــاك در ذخي ــوادآلي بيشــتر، (ب م
رطوبت بيشـتري در خـاك منطقـه       ) غيرهان مناسب و    مساخت

 بارنـدگي بـراي     قـدار بودن م با توجه به يكسان     . ذخيره گرديد 
 رطوبت در قدارتمام مناطق و شبيه بودن بافت خاك، تفاوت م  

منطقه مرجع نسبت به كليدي و كليدي نسبت بـه بحرانـي را             
توان به وجود موادآلي بيشتر در منـاطق مرجـع و كليـدي               مي

 درصد براي   ۷/۱ و   ۳،  ۹/۳ترتيب   بهمقدار موادآلي   (نسبت داد   
) ١٩٩١(نيـت و همكـاران      .  ) بحرانـي  منطقه مرجع، كليدي و   

تنش منفي چراي سنگين و زود هنگام را بـر روي مـواد آلـي               
خاك مورد تاكيد قرار دادند و اشاره كردند كه چراي سـنگين            
عالوه بر كاهش پوشش گياهي سرپا با خرد كـردن مـواد آلـي       

 كـه   دگـرد   خشك شده و الشبرگ باعث تجزيه سريع آنها مـي         
ش مواد آلـي در خـاك منـاطق بـا چـراي             نوبه خود با كاهـ     به

از . يابد  سنگين قدرت ذخيره سازي رطوبت در آنها كاهش مي        
علت كاهش مقدار سـطح   سوي ديگر افزايش فشار چرام دام به      

برگ و افزايش تبخيـر از سـطح خـاك باعـث كـاهش مقـدار                
اگر چه ايـن    . شود  رطوبت خاك نسبت به شاهد بدون چرا مي       

طي نيست ولي با افزايش لگـدكوبي و        صورت خ   به" رابطه كامال 
فشردگي خاك و كاهش نفـوذ پـذيري آن در شـرايط چـراي              

 ).  ١٩٩٥نيت و چاناسيك، (سنگين رابطه مثبت دارد 
 سانتيمتري بيش از ١٥‐٣٠ رطوبت خاك در عمق مقدار

 سانتيمتري بود و مقدار آن در هر دو عمق از منطقه ٠‐١٥
قدار رطوبت در منطقه م. مرجع به منطقه بحراني كاهش يافت

با هم تفاوت معني داري  ٠‐١٥كليدي و بحراني در عمق 
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 ۴۹۹   ۱۳۸٢، سال ٤، شماره ۵۶مجله منابع طبيعي ايران، جلد 

 خاك در منطقه كليدي هاي ويژگيعدم قابليت باالي . نداشت
 سبك بودن خاك منطقه وبراي حفظ و نگهداري رطوبت 

تواند دليل ديگري در  مورد مطالعه و نفوذپذيري شديد آن مي
).  ٤شكل (ص باشد دست آمده در اين خصو هايج بتتبين ن

هم  ه با هواي آزاد و در اثر بتعلت مجاور هاليه سطحي خاك ب
علت تردد دام و ساير عوامل طبيعي نظير نفوذ  هبزياد خوردن 

 همواره داراي رطوبت ،به اعماق) در اثر نيروي ثقل(آب 
اين پديده عليرغم . استهاي زيرين  كمتري نسبت به اليه

ه سطحي در اين آزمايش نيز وجود موادآلي بيشتر در الي
اين پديده با توجه به بافت خاك و هدايت .  مشاهده شد

د وكه وج طوري هشود ب تشديد ميو چراي دام هيدروليكي آن 
طور ميانگين  ه در بافت خاك باعث شد كه بنش  درصد٣٥
 رطوبت در اليه سطحي طي دو سال در هر سه منطقه قدارم

 درصد ١٧حدود ) يمتري سانت١٥‐٣٠(نسبت به اليه عمقي 
اين نتايج با دست آوردهاي مافونو و .  كاهش داشته باشد

 .  منطبق است) ٢٠٠٠(همكاران 
 روند تغييرات رطوبت در دو عمق مورد مطالعه با گذشـت               

ـ              ؛ت كـرد  ـه تبعيـ  ـزمان از آغاز فصل چـرا از يـك رونـد مشاب
ر  رطوبت در هر دو عمق در شـهريو        قدار م كمترينكه   طوري هب

نكته قابـل توجـه رونـد شـديدتر         ).  ٥شكل  (د  شماه مشاهده   
متري از خرداد مـاه تـا         سانتي ١٥‐٣٠كاهش رطوبت در عمق     

 درصد براي هر ماه اتفـاق  ٢/١باشد كه با شدت   شهريورماه مي 
كه شدت كاهش رطوبت در همين دوره در عمق          افتاد درحالي 

 وقـوع   .  درصد براي هر مـاه بـود       ٧/٠متري فقط     سانتي ٠‐١٥
 نگهـداري بهتـر رطوبـت در        توانـايي توان بـه      اين پديده را مي   

 متري در اثر وجود ساختمان بهتـر و مـواد           سانتي ٠‐١٥عمق  
 ).  ١٩٩٥نيت و چاناسيك، (تر دراين عمق نسبت داد آلي فراوان

  خاكوزن مخصوص ظاهري

ــي    ــه بحران ــاهري در منطق ــوص ظ ــزايش وزن مخص ــاراف  آث
 فيزيكـي در خـاك ايـن        هـاي   ژگـي ويداري را به لحـاظ        معني

افـزايش وزن مخصـوص ظـاهري در ايـن          .  منطقه ايجاد نمود  
 بلكه عـدم  است،منطقه نه تنها متأثر از فشار شديد چراي دام          

 االستيسيته خـاك نيـز      ويژگيوجود موادآلي و از دست رفتن       
با كاهش رطوبـت خـاك      .  تواند اين پديده را تشديد نمايد       مي

 سـال رونـد افـزايش وزن مخصـوص          در فصل چـرا در هـر دو       
كه تا ابتداي مرداد ماه روند افزايش وزن         طوري هكاهش يافت ب  

 و  يادشـده مخصوص زياد و با كاهش رطوبت خـاك در تـاريخ            
 زيـرا هيچگونـه    ،خشك شدن خاك ايـن رونـد كـاهش يافـت          

 خاك از مرداد مـاه بـه بعـد          ويژگيداري در اين      افزايش معني 
بع زيادي تراكم شديدتر خاك در      منا.  )٨شكل   (مشاهده نشد 

شرايط مرطوب نسبت به شرايط خشك را در اثر لگدكوبي دام           
، ۱۹۶۸ ،گردويـل  ۱۹۹۲روندي و همكـاران      (اند  گزارش كرده 

 ).  ۱۹۶۹،  و براون شوستر
با گذشت زمان وزن مخصوص ظاهري خاك از يك رونـد            

  ).٩شـكل    (فزايشي در تمام مناطق مورد مطالعه پيروي كـرد        ا
علت از بين رفتن پوشـش گيـاهي نـه تنهـا             هكاهش موادآلي ب  

 بلكه پايداري ،دهد ميقرار   خاك منطقه را در معرض فرسايش 
 لگـدكوبي دام كـاهش داده و         آثـار  و مقاومت آن را در مقابـل      

مــافونو و  (نمايــد پــذير مــي ســاختمان آن را بــه شــدت ضــربه
 .  ) ٢٠٠٠همكاران ، 

 وزن مخصوص ١٣٧٩ري در سال گي با افزايش عمق نمونه
 افزايش وزن مخصوص ).١٠ شكل(ظاهري خاك كاهش يافت 

 احتماالً ١٣٨٠متري در سال   سانتي١٥‐٣٠ظاهري در عمق 
 و ١٣٧٩تر بودن سال مذكور نسبت به سال  علت خشك هب

وجود آمدن يك اليه سخت  هتأثير درازمدت اثر چراي دام در ب
ي خاك در هر دو وزن مخصوص ظاهر. استدر عمق خاك 

گيري از منطقه مرجع به منطقه بحراني افزايش  عمق نمونه
 ).  ١١شكل (يافت 

 درصد خلل و فرج خاك

ـ       تفاوت نرخ كاهش   خـوبي اثـر رطوبـت       هدرصد خلل و فـرج ب
 و تأثير شديد آن را بر روي تراكم         ١٣٧٩بيشتر خاك در سال     

 قـرار   شـديد و فشردگي خاك در منـاطقي كـه تحـت چـراي             
كاهش درصد خلل و فرج خـاك از        . دهد  نشان مي   را ندگير  مي

منطقه مرجع به منطقه كليدي و بحراني تحت تـأثير افـزايش            
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... فيزيكي خاك وهاي ويژگيم بر اثر لگدكوبي و چراي دا               500 

پيونــدد كــه بــا  وقــوع مــي ه بــ خــاكوزن مخصــوص ظــاهري
 فيزيكـي خـاك كـامالً       هـاي   ويژگـي مشاهدات ميداني و ساير     

آلي از عوامل مهم     شدت چراي دام و كمبود مواد     .  دتطابق دار 
شوند كـه ايـن عوامـل         د خلل و فرج محسوب مي     كاهش درص 

خوبي عوارض خود را در خـاك منطقـه بحرانـي نسـبت بـه              هب
 و ك بــرنبــال(  منطقــه كليــدي و مرجــع نشــان داده اســت 

 .  )١٩٨۲، همكاران
راي دام از آغاز فصل چرا تا مهرماه درصد خلل و چتداوم 

اين كاهش در هر دو سال اجراي . فرج خاك را كاهش داد
در ).  ١٣ل شك(ايش از الگوي تقريباً مشابهي پيروي كرد آزم

 ١٣٨٠ درصد خلل و فرج خاك در سال ،تمام طول دوره چرا
 بود كه اين مسئله به باالتر بودن وزن ١٣٧٩بيشتر از سال 

 ١٣٨٠ نسبت به سال ١٣٧٩مخصوص ظاهري خاك در سال 
 ). ١٣٧٩علت باالتر بودن رطوبت خاك در سال  هب(گردد  بر مي

صد خلل و فرج خاك در پايان فصل چرا در كاهش قدارم
 ٢٦ و ١٣٧٩ درصد در سال ٢٢ترتيب  هنسبت به آغاز آن ب

 .  )١٩٦۳راوزي،  ( بود١٣٨٠درصد در سال 
گانه  مورد  تغييرات درصد خلل و فرج خاك در مناطق سه

خوبي نشان داده  ه ب)١٢شكل (مطالعه در طول فصل چرا در 
 فرج و عدم واكنش شديد منطقه حفظ خلل و. شده است

كليدي به طول دورة چراي دام نسبت به منطقه بحراني مبين 
 االستسيته بهتر آن و وجود ويژگيساختمان بهتر خاك، 

روند كاهش خلل و فرج در . موادآلي بيشتر در آن است
منطقه مرجع كه ظاهراً چراي دام در آن صورت نگرفته است 

ت طبيعي خاك در اثر خشك نشستوان احتماالً به  را مي
 .  شدن پس از يخزدگي زمستان نسبت داد

 ٠‐١٥ در عمق ١٣٧٩درصد خلل و فرج در سال 
 ١٥‐٣٠ درصد اختالف كمتر از عمق ٥/١سانتيمتري با 
اين پديده بيان كنندة وزن مخصوص ظاهري . سانتيمتري بود

).  ١٥شكل (باشد  متري مي  سانتي١٥‐٣٠كمتر در عمق 
علت عدم لگدكوبي مستقيم  ههاي زيرين خاك ب همعموالً الي
گيرند و به  صورت غيرمستقيم تحت تأثير قرار مي هدام فقط ب

همين لحاظ اثر تراكم و ساير عوارض فيزيكي ناشي از 
 .  باشد لگدكوبي عمدتاً در اليه سطحي خاك قابل مشاهده مي
گيري از  مقدار خلل و فرج خاك در هر دو عمق نمونه

شكل  (ي را نشان دادع به بحراني يك روند كاهشمنطقه مرج
اين پديده حساسيت بيشتر اليه سطحي خاك به عوامل ).  ١٦

متراكم كنننده نظير لگدكوبي دام با افزايش رطوبت، كمبود 
 را الشبرگموادآلي، عدم وجود پوشش گياهي و عدم وجود 

 .  خوبي نشان ميدهد هب
 

 نفوذپذيري خاك

 كاهش نفوذپذيري خاك تـراكم اليـه        يكي از مهمترين عوامل   
هــم خــوردن ســاختمان آن  هعلــت تــردد دام و بــ هســطحي بــ

 دقيقه اول آزمايش مبين     ٥ نفوذپذيري آب در     قدارم. باشد  مي
).  ١٩٩٥چـايي چـي،     (اسـت   نفوذپذيري اليه سـطحي خـاك       

هـاي مختلـف در دو        مقايسه روند كاهش نفوذپذيري در خاك     
خـوبي   ه مناطق كليدي و بحراني ب      در ويژه  بهگيري    تاريخ اندازه 

ــه شــدت چــراي دام را مشــخص مــي   كنــد واكــنش خــاك ب
 دقيقـه اول    ٥ در   ادداول خـر  در تاريخ   .  )۱٧ و   ١٨هاي   شكل(

 متر در دقيقه بـه      ميلي ١٢نفوذپذيري خاك منطقه كليدي از      
در ).  درصـد كـاهش    ٦٧(متر دردقيقه كـاهش يافـت         ميلي ٤

 مقـدار كـاهش نفوذپـذيري       هاول مهرمـا  زمان مشابه در تاريخ     
علت اين مسـئله را     .  دبودرصد   ٦٠ براي منطقه كليدي حدود   

 خاصـيت   ويژگـي گـي قبلـي خـاك وعـدم           توان در فشـرد     مي
هـاي گذشـته    االستيسيته و تخريب سـاختمان آن طـي سـال      

با توجه به كمبود شديد پوشش گياهي و مواد آلي در           . دانست
اول (ابتداي فصل چرا    نفوذپذيري آن در     ،بحرانيخاك منطقه   

 حـدود (ين بـود    ي مرجع بسيار پـا    منطقه نيز نسبت به     )خرداد
 تراكم كلي سطحي خاك  دهنده و همين امر نشان    )ددرص ٣٠

از نتـايج يادشـده     . باشد   حتي قبل از شروع چرا مي      اين منطقه 
توان چنين نتيجه گرفت كه با افزايش فشـار چـراي دام از               مي
ايـن پديـده توسـط      .  مي شـود    نفوذپذيري خاك كاسته   ردامق

وارن و (محققــين متعــددي مــورد تاييــد قــرار گرفتــه اســت  
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 ۵۰۱   ۱۳۸٢، سال ٤، شماره ۵۶مجله منابع طبيعي ايران، جلد 

 و نيـت و همكـاران ،   ١٩٩٠ نيت و همكاران،     ١٩٨٦همكاران،  
١٩٩١  .( 

 مقاومت مكانيكي خاك

با تداوم چراي دام از اوايل خرداد تا اواخر شهريور بر فشردگي            
ل تغييـرات فشـردگي خـاك در سـا        .  خاك مرتع افزوده شـد    

علت خشكي محيط و خاك چندان شديد نبود ولـي           ه ب ١٣٨٠
 با افزايش رطوبت خاك ايـن تغييـر بـا شـدت             ١٣٧٩در سال   

 ٦١٠ درصد افـزايش از      ٢٠كه با    طوري هزيادي صورت گرفت ب   
ايـن پديـده    ).  ١٩شـكل   ( ال افزايش يافت  ك كيلو پاس  ٧٦٠به  

 در شرايط چراي ويژه بهنقش رطوبت در فشردگي شديد خاك 
دار   عليرغم عدم تفاوت معني   .  كند  خوبي بيان مي   هگين را ب  سن

مقاومت مكانيكي خاك در مناطق كليدي و مرجع در ابتـدا و            
 علت عدم وجود مواد    ه در منطقه بحراني ب    ، فصل رويش  هايانت

 ،آلي كافي در خاك و شستشوي ذرات ريز آن در اثر فرسايش           
 ).  ٢٠شكل ( مقاومت مكانيكي خاك به شدت افزايش يافت

 تغييرات پوشـش گياهـي

 ١/١٩درصد پوشش گياهي منطقه مرجع در تاريخ مهر ماه به           
 در اين تاريخ از جمعيت گياهـان چمنـي        . درصد كاهش يافت  

كه مقـدار پوشـش       طوري  شدت كاسته شده بود به       به )گرامينه(
.   درصد كاهش يافت   ٥/٩ ه درصد ب  ٣٨گياهان چمني از حدود     

د پايان يافتن دوره رشـد فيزيولـوژيكي        توان  علت اين پديده مي   
" پوشـش گياهـان در ايـن تـاريخ عمـدتا          . گياهان مذكور باشد  

 گياهـان پهـن بـرگ      متعلق به گياهـان چنـد سـاله چمنـي و          
)Forb(      نكته قابل تامل درمـورد     .  نظير تلخ بيان و آويشن بود

پوشش گياهي منطقه مرجع كـاهش مقـدار زمـين لخـت در             
 ٣/٧ درصدبه ٧/٧(خرداد ماه مي باشد     تاريخ مهر ماه نسبت به      

تـرين عامـل حفاظـت كننـده          پوشش الشبرگ مهـم   ).  درصد
ايـن  . شـد   خاك در مهر ماه در منطقـه مرجـع محسـوب مـي            

ضمن حفاظت خاك در مقابل )  درصد٦/٧٣در حدود (پوشش 
 خـاك و    يهاي آبـي و بـادي بـه احيـاي حاصـلخيز             فرسايش

 پوشــش همچنــين. كنــد ســاختمان آن كمــك فراوانــي مــي 

الشبرگ به خوبي مبين وفور پوشش گياهي در منطقه مذكور          
 .در طول دوره رويش است

 در تـاريخ خـرداد       كليدي      درصد پوشش گياهي در منطقه    
 درصد بـود كـه بـرخالف منطقـه مرجـع در             ٣/٥٥ماه برابر با    

همين تـاريخ از دو سـوم از آن را گياهـان علفـي پهـن بـرگ                  
 فشار چراي دام عامل اصـلي در        ). ۴جدول  (دادند    تشكيل مي 

 درصدي مساحت خاك لخت طـي دوره        ١٠٠افزايش بيش از    
 ٣/٦٠ درصــد بــه ۸/۲۴از (چــراي دام در ايــن منطقــه اســت 

علت فشار بيش از حد چـراي دام        در منطقه بحراني به   ). درصد
حتي در ابتداي فصل رويش نيز درصد گياهان چمنـي بسـيار            

اين در حالي است    ).  ۴ول  جد(بود  )  درصد ١در حدود   (ناچيز  
كه حتي گياهان علفـي پهـن بـرگ نيـز از پوشـش مناسـبي                

همين امر باعث شد كـه      ).   درصد ١٦حدود  (برخوردار نبودند   
علت عدم وجود هرگونه منابع غذايي جايگزين حتي پوشش           به

 ٤گياهي علفي پهن برگ در تاريخ شـهريور مـاه بـه كمتـر از                
عث افزايش شـديد مسـاحت      اين پديده با  .  درصد كاهش يابد  

شـدت خـاك را در         درصد شد كه بـه     ٩٣خاك لخت به حدود     
  .هاي آبي و بـادي بـدون حفـاظ بـاقي گـذارد              مقابل فرسايش 

پوشـش محـدود گيــاهـــي در منطقـــه بحــرانـــي را در           
 ,Cousinia sp" هـــاي خـــرداد و مهـــر عـمدتـــا     مـــاه 

Astragalus sp, Onobrichis sp, Exilirion sp   تشكيل
دادند كه البته هيچكدام از آنهـا جـزو گياهـان مطلـوب از                مي

ايـن موضـوع بيـانگر      . شـوند   ديدگاه چراي دام محسـوب نمـي      
تخريب مرتع در اثر چراي بيش از حد دام و نابودي خـاك در              

 .  باشد هاي آبي و بادي مي اثر فرسايش
 يـك   وجود آمـدن   هفشار چراي دام در دراز مدت موجب ب            

بروز اين پديده با كاهش     .  گردد اليه فشرده در عمق خاك مي     
كاهش پوشش گياهي   .  پوشش سطحي خاك تشديد مي شود     

و مواد آلي در اين خصوص نه تنها خاك منطقه را در معـرض              
دهـد، بلكـه مقاومـت       هاي شديد آبي و بادي قرار مي       فرسايش

ــزاي  ــرا در مقابــل لگــدكوبي دام كــاهش داده و باعــث اف ش آن
وقـوع ايـن    . گـردد  مقاومت مكانيكي آن در اليه سـطحي مـي        
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پديده در مناطق به شدت چرا شده در درجه اول مانع جوانـه             
زني و استقرار اوليه گياهان مرتعي شـده و در مراحـل بعـدي              

 .سازد گسترش ريشه و توليد آنها را محدود مي

 

 

 

 

 تشكر و قدرداني

 تحقيقــاتي هزينــه اجــراي ايــن پــژوهش از محــل اعتبــارات 
ــ    هدانشــگاه تهــران تــامين گرديــده اســت و مجريــان طــرح ب

وسيله مراتب تشكر و قدرداني خود را از مسـؤلين محتـرم             ينا
 .   امور پژوهشي دانشگاه تهران ابراز مي دارند

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 در طول ٨٠ و٧٩هاي   تغييرات درصد رطوبت خاك در سال‐٣شكل 

 فصل چرا

 در مناطق ٨٠ و ٧٩هاي  طوبت خاك در سال تغييرات درصد ر‐٢شكل  

 تحت چراي دام
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
هاي مختلف در طول   رطوبت خاك در عمقتغييرات درصد‐٥شكل 

 فصل چرا

 در مناطق ٨٠ و ٧٩هاي   تغييرات درصد رطوبت خاك در سال‐٤شكل  

 تحت چراي دام

 
 
 
 
 
 

7 
6 

6

a

d
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هاي  تغييرات وزن مخصوص خاك در مناطق مختلف در سال‐٧شكل 

 ٨٠ و٧٩

هاي  هاي مختلف در سال تغييرات وزن مخصوص خاك در عمق‐٦شكل  

 ٨٠ و ٧٩

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
تغييرات وزن مخصوص خاك در مناطق مختلف در ‐٩شكل 

 طول فصل چرا

 در مناطق ٨٠ و ٧٩هاي   تغييرات وزن مخصوص خاك در سال‐٨شكل  

 تحت چراي دام
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

هاي مختلف  تغييرات وزن مخصوص خاك در عمق‐١١شكل 

 در مناطق تحت چراي دام

 هاي مختلف در تغييرات وزن مخصوص خاك در عمق‐١٠شكل  

 ٨٠ و ٧٩هاي  سال
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 ٨٠ و ٧٩هاي  درصد خلل وفرج خاك در سالتغييرات ‐١٣شكل 

 در طول فصل چرا

 در ٨٠ و ٧٩هاي  تغييرات درصد خلل و فرج خاك در سال‐١٢شكل  

 مناطق تحت چراي دام

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 و ٧٩هاي  تغييرات درصد خلل و فرج خاك در سال‐١٥شكل 

 هاي مختلف  در عمق٨٠

 و ٧٩هاي  تغييرات درصد خلل وفرج خاك در سال‐١٤شكل  

 هاي مختلف    در عمق٨٠
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 مقدار نفوذپذيري خاك در مناطق مرجع، كليدي و ‐١٧شكل 

 بحراني درخردادماه

 و ٧٩هاي  تغييرات درصد خلل وفرج خاك درسال‐١٦شكل  

  در مناطق تحت چراي دام٨٠

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  خاكمقدار مقاومت مكانيكي ‐١٩ شكل

 ٨٠ و ٧٩هاي  در سال

مقدار نفوذپذيري خاك در مناطق مرجع، كليدي و ‐١٨شكل  

 بحراني در شهريورماه
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 ٨٠ و ٧٩هاي   مقدار مقاومت مكانيكي خاك در مناطق مختلف در سال‐٢٠شكل 
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Trampling Effects of Livestock Grazing on Soil Physical 
Properties and Range Vegetation Cover 

 
M. R. Chaichi1              M. Mohseni Saravi2             A. Malekian3 

 
Abstract 
 
Soil physical properties have an important role on vegetation growth in rangelands through affecting the 
development of root system.  The goal of this research was to investigate the trampling effect of livestock 
grazing on soil physical properties and range vegetation cover.  The experiment was conducted on three 
range condition sites (reference, key and critical area) in Lar rangelands during grazing season from 2000 
to 2001.  The results of the experiment showed that soil moisture reduced from reference area to critical 
area as well as through grazing season in both 0-15 and 15-30 cm depths.  Soil bulk density increased 
during grazing season and was the lowest in reference area and the highest in critical site.  Through the 
grazing season bulk density was higher at 0-15 cm compared to 15-30 cm.  Reference site had the highest 
soil porosity while the porosity reduced both in key and critical area.  As the grazing season continued soil 
porosity reduced in all sites in both 0-15 and 15-30 cm soil depths.  Soil infiltration rate decreased and 
mechanical resistance increased in all experimental sites as the grazing period continued.  The proportion 
of grass was  the highest in vegetation composition in reference area while it reduced to as low as 1 
percent in critical site.  The total vegetation covers of 7 percent (93 percent of bare soil) at the end of the 
grazing season made the soil very vulnerable to water and wind erosions at critical site.   
 
Keywords:  Livestock grazing, Treading, Soil physical properties, Vegetation cover.        
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