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  وبت و نفوذپذيري خاك منطقه سميرمهاي مختلف چراي دام بر ميزان رطاثر مديريت
  در استان اصفهان

  
 و علي جعفري اسكندري، مصطفي سعيدفر ... بيح اذ

 هيئت علمي مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي وعض،  هيئت علمي مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي استان اصفهانوعضبه ترتيب 
   دانشگاه صنعتي اصفهانكارشناس ارشد خاكشناسي و استان اصفهان

 
  چكيده

ه  يكي از مهمترين خصوصيات فيزيكي خاك ميزان نفوذپذيري آن بو
ه گياهان و ميزان رواناب و  ر كيفيت خاك، تغذ كه اثر مهمي 

اك، ميزان فرسايش خاك دارد عواملي نظير بافت خاك، ساختمان 
يهمواد آلي، مديريت هاي خاك بر ميزان نفوذپذيري تأثير  و نوع 

ر مراتع چراي داميكي از عوام. دارند ها بوده كه با ل مديريتي مهم 
هم خوردگي سطح خاك و اثر بر ميزان پوشش گياهي تأثير ه ايجاد ب

         زيادي بر نفوذپذيري، رطوبت خاك، ميزان رواناب، فرسايش و كيفيت 
تحقيق به مقايسه و ر اين . مراتع  داردپوشش گياهي و خاك در 

ييرات رطوبت و نفوذپذيري خاك در سه روش مديريت  بررسي روند ت
        طرح در قالب طرح آماري كامالً تصادفي با . چرا پرداخته شده است
                روش مديريت چرا3تيمارها شامل . سه تكرار انجام شد

ر اراضي شخم  خورده، چراي كنترل شده و قرق شامل چراي مفرط 
    بوده و براي تعيين نفوذپذيري از روش استوانه مضاعف ) عدم چرا(
                گيري رطوبت خاك از دستگاه  اندازهو  منظور) دبل رينگ(

TDR (Time Domain Reflectometry)ب منظور .  استفاده شد
و تيمار زماني  فصل بها و فصل همقايسه اثرات تيمار اي مختلف 

پاييز به ترتيب به عنوان زمان قبل از ورود دام و بعد از خروج دام از 
ر نظر گرفته شده است   .مرتع 
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      يكي از مهمترين خصوصيات فيزيكي خاك ميزان نفوذپذيري آن 
باشد كه اثر مهمي در كيفيت خاك، تغذيه گياهان و ميزان رواناب مي

دهنده مقدار نفوذ آب در ميزان نفوذپذيري نشان.  خاك داردو فرسايش
خاك در يك زمان معين بوده و عواملي نظير بافت خاك، ساختمان 

هاي خاك بر زان مواد آلي، مديريت و نوع اليه، ميخاك، رطوبت خاك
ل يكي از عوام). 1364بوردي، باي( ميزان نفوذپذيري خاك تأثير دارند
هم خوردگي ه ها بوده كه با ايجاد بمديريتي مهم در مراتع چراي دام

سطح خاك و اثر بر ميزان پوشش گياهي تأثير زيادي بر ميزان 
 بر رطوبت خاك، ميزان رواناب، نفوذپذيري خاك و در نتيجه اثر

 اثر چراي البته. فرسايش و كيفيت پوشش گياهي و خاك در مراتع دارد
باشد و به اي ميصوصيات فيزيكي خاك فرايند پيچيدهها بر خدام

 در صورت زياد بودن رطوبت خاك چرا. عوامل متعددي بستگي دارد
گردد تواند باعث لگدكوب شدن خاك سطحي و متراكم شدن آن مي

در صورتي كه اگر خاك خشك باشد تردد زياد دام بر سطح خاك 
هاي سطحي و ها، از بين بردن سله خاكدانهباعث از هم پاشيده شدن

. گردد خاك مانند شخم در مقياس كوچك ميهم خوردن سطحه ب
هاي در كاهش نفوذپذيري خاك ايجاد سلهيكي از عوامل مهم 

 شدت باعث هدايت آبي كم بهباشند كه به علت داشتن سطحي مي
 ها بر سطح خاكچرا و تردد دام. گردندكاهش نفوذپذيري خاك مي
 و در نتيجه افزايش هاي سطح خاكباعث شكسته شدن سله

همچنين عوامل ديگري مانند ). 1378عليزاده، ( گرددنفوذپذيري مي
ها، مواد آلي خاك نيز اثر ك، ساختمان خاك، پايداري خاكدانهبافت خا

-اي دام بر خصوصيات فيزيكي خاك مييادي در چگونگي تاثير چرز
در بررسي اثرات چرا در مناطق ساحلي ) Bellows)2003 . باشند

آمريكا گزارش كرد كه چرا باعث لگد كوب شدن و از بين رفتن 
ث تواند باعي، متراكم شدن خاك سطحي شده و ميپوشش گياه

استقرار گياهان شود، گياهي و تشديد فرسايش خاك و كاهش توليد 
همچنين بيان كرد كه چراي بدون مديريت صحيح از سه راه تراكم 

 و كاهش توانايي توليد خاك در اثر تردد دام، تجمع فضوالت حيواني
وفه و تغذيه انتخابي دام از هاي گياهي در اثر كمبود علبعضي گونه

 و Warren. هاي بهتر باعث تخريب اراضي مي گرددگونه

دهد كه بيشترين مقدار رطوبت نتايج حاصل از اين تحقيق نشان مي
ر فصل  1/13 حجمي خاك درصد مربوط به تيمار چراي كنترل شده 

ر فصل 8/3مترين مقدار، بهار و ك  درصد مربوط به تيمار چراي مفرط 
ر فصل بهار، بيشترين مقدار رطوبت خاك مربوط به پاييز بوده است

ي از هاي قرق و چراي مفرط تفاوتمار چراي كنترل شده بوده و تيمارتي
ر اند كه علت آن وجود مقدار زياد آب نظر ميزان رطوبت خاك نداشته

ر ا ر تيمارخاك مرتع  هاي مختلف و نيز يكسان بودن ين فصل 
ييز، رطوبت خاك در فصل پا. وضعيت پوشش گياهي جديد باشد

 چراي مفرط، چراي كنترل شده و بدون چرا سطحي در تيمارهاي
ر .  درصد بوده است5/4 و 6، 8/3به ترتيب ) قرق( كاهش زياد 

شيد و پوشش گياهي، لخت شدن سطح زمين، تاثير مستقيم تابش خور
ر  تبخير از سطح خاك باعث كمترين مقدار رطوبت خاك سطحي 

ر فصل پاييز ميتيمار چراي مفرط ميزان نفوذپذيري خاك نيز . باشد 
يب ) قرق(ر تيمارهاي چراي مفرط، چراي كنترلي و بدون چرا به ت

وط  سانتي1/7و 8/4، 8/12 ر ساعت بوده كه بيشترين مقدار م متر 
ر اراضي شخم خورده و كمترين آ تيمار چراي  ن مربوط به مفرط 

رايطي . باشدتيمار چراي كنترلي مي ر  تردد دام بر سطح خاك مرتع 

ر منطقه كه خاك نسبتا مرطوب ميمانند فصل بهار باشد باعث  
دن خاك مي .گرددمتراكم 

مديريت چرا، قرق، نفوذپذيري خاك، رطوبت خاك، : واژگان كليدي
ميرم

  
  مقدمه
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اند كه چراي دام باعث كاهش پوشش گزارش كرده) 1986(همكاران
گياهي و فشردگي خاك سطحي شده و در نتيجه سرعت نفوذ آب در 
. خاك كاهش و مقدار توليد رسوب در مراتع افزايش يافته است

 لگدكوبي دام با افزايش تعداد همچنين بيان كردند كه اثرات زيان بار 
 Belsky. يابدست، افزايش مييطي كه خاك مرطوب اها و در شرادام
با بررسي اثرات چراي دام بر ميزان پوشش ) Blumenthal )1997و 

 آمريكا گزارش كردند گياهي و خاك مناطق جنگلي سوزني برگ غرب
ها در اين مناطق باعث كاهش فراواني بقاياي گياهي كه چراي دام

ب به خاك و افزايش سطحي، متراكم شدن خاك، كاهش شدت نفوذ آ
در مطالعه ) Conrad )1967 و Laycock. گرددرسايش خاك ميف

خود گزارش كردند كه ارتباط مشخصي بين چرا و مقدار تراكم خاك 
رطوبت خاك در را تغييرات نوع خاك و ميزان  وجود نداشته و علت آن

با بررسي اثرات چرا ) Perevolotsky )1994 .اندزمان مطالعه دانسته
شك اي منابع طبيعي در اراضي نيمه خدر عمليات حفاظت و احي

رويه باعث تراكم خاك، از بين رفتن اسراييل بيان داشت كه چراي بي
خارج پوشش گياهي يا تغيير در آن، افزايش رواناب و فرسايش خاك و 

به اين نتيجه ) 1368(وهابي . گرددشدن مواد غذايي از سيستم مي
بت به رسيد كه سرعت نفوذ نهايي آب به خاك در شرايط قرق نس

  .داري داشته استمناطق تحت چرا افزايش معني
  

  هامواد و روش
          منطقه مورد مطالعه در ايستگاه تحقيقات مرتعداري حنا واقع در

. هان بوده است كيلومتري جنوب شرق سميرم در جنوب استان اصف40
. طرح در قالب طرح آماري كامالً تصادفي با سه تكرار انجام شد

 روش مديريت چرا شامل چراي مفرط در اراضي 3تيمارها شامل 
بوده است كه تيمار ) عدم چرا(شخم خورده، چراي كنترل شده و قرق 

 هكتاري شاهد، چراي مفرط در اراضي شخم 5بدون چرا در قطعه 
 مجاور در خارج ايستگاه و چراي كنترل شده در خورده در محدوده

 سال تحت مديريت اصولي 10هاي ايستگاه كه به مدت داخل زمين
براي تعيين نفوذپذيري از روش استوانه . چرا بوده واقع گرديده است

گيري رطوبت خاك سطحي و به منظور اندازه) دبل رينگ(عف مضا
 TDR(Time Domainاز دستگاه ) متريسانتي 12-0(

Reflectometry) هاي به منظور مقايسه اثرات تيمار. شد استفاده
 فصل بهار و فصل پاييز به ترتيب به عنوان مختلف دو تيمار زماني

. ع در نظر گرفته شدزمان قبل از ورود دام و بعد از خروج دام از مرت
  .گيري شدذيري خاك فقط در فصل بهار اندازهگيري نفوذپالبته اندازه

  
  ج و بحثنتاي

             نتايج حاصل از اين تحقيق در مورد رطوبت خاك سطحي 
 )1( شكلهاي مختلف مديريت چرا در در تيمار) متري سانتي12-0(

شود در كل مقادير رطوبت ه طوري كه ديده ميب. نشان داده شده است
صل بهار بوده و  تا سه برابر كمتر از فدوخاك مرتع در فصل پاييز 

 درصد مربوط به تيمار چراي كنترل شده در 1/13مقدار آن بيشترين 
 درصد مربوط به تيمار چراي مفرط در 8/3فصل بهار و كمترين مقدار، 

شود در فصل بهار  طور كه مشاهده ميهمان. فصل پاييز بوده است

مار چراي ، بيشترين مقدار رطوبت خاك مربوط به تي)قبل از ورود دام(
هاي قرق و چراي مفرط تفاوتي از نظر ميزان ركنترل شده بوده و تيما

ر تواند وجود مقدار زياد آب دعلت اين امر مي.  خاك نداشته اندرطوبت
هاي مختلف و نيز يكسان بودن خاك مراتع در اين فصل در تيمار
ولي در فصل پاييز و بعد از خروج . وضعيت پوشش گياهي جديد باشد

مارهاي چراي مفرط، چراي دام از مراتع، رطوبت خاك سطحي در تي
 درصد بوده كه 5/4 و 6، 8/3به ترتيب ) قرق(كنترل شده و بدون چرا 

كمترين مقدار مربوط به تيمار چراي مفرط در اراضي شخم خورده و 
كاهش زياد در . بيشترين مقدار در تيمار چراي كنترل شده بوده است

شيد و پوشش گياهي، لخت شدن سطح زمين، تاثير مستقيم تابش خور
تبخير از سطح خاك باعث كمترين مقدار رطوبت خاك سطحي در 

در تيمار چراي كنترلي تردد . باشدتيمار چراي مفرط در فصل پاييز مي
كم دام ممكن است باعث متراكم شدن خاك سطحي و كاهش تبخير 

ها از پوشش گياهي، مقدار خاك شده و نيز به دليل تغذيه داماز سطح 
سيله گياهان كاهش يافته و اين عوامل باعث بيشتر وه تعرق ب تبخير و

  .بودن رطوبت خاك در اين تيمار نسبت به تيمار قرق شده باشند
هاي مختلف مديريت چرا در فصل بهار نتايج نفوذپذيري خاك در تيمار

شود  طوري كه مشاهده ميهمان.  نشان داده شده است)2 (شكلدر 
 در اراضي شخم خورده، نفوذپذيري خاك در تيمارهاي چراي مفرط

- سانتي1/7 و 8/4، 8/12به ترتيب ) قرق( چراي كنترلي و بدون چرا
متر در ساعت بوده كه بيشترين مقدار مربوط به تيمار چراي مفرط در 
- اراضي شخم خورده و كمترين آن مربوط به تيمار چراي كنترلي مي

مار شود ميزان نفوذپذيري خاك در تيه طوري كه ديده ميب  .باشد
قرق به دليل شرايط پايدار، پوشش گياهي و مواد آلي بهتر نسبت به 

تردد دام بر سطح خاك . تيمار چراي كنترل شده  بيشتر بوده است
وب مرتع در شرايطي مانند فصل بهار در منطقه كه خاك نسبتا مرط

گردد كه در تيمار چراي كنترلي باشد باعث متراكم شدن خاك ميمي
رود  شرايط قرق بوده است و انتظار ميمتر ازنفوذپذيري خاك ك

. نفوذپذيري در تيمار چراي مفرط كمتر از تيمار چراي كنترلي باشد
شخم خورده بوده و     ولي تيمار چراي مفرط انتخابي در اين منطقه 

 گرديده است هر چند چراي همين امر باعث افزايش نفوذپذيري خاك
خاك نفوذپذيري را كاهش دهد تواند با متراكم كردن سطح مفرط مي

مساله . ولي در اين مناطق اثر شخم خوردگي خاك بيشتر بوده است
ديگر قابل ذكر در مورد اثر چراي دام بر تراكم و در نتيجه نفوذپذيري 

زدگي سطح خاك در يل يخخاك اين است كه در اين منطقه به دل
و خاك زمستان و متورم شدن آن، اثر متراكم شدن سطح خاك ترميم 

.گرددميراكم در اثر تردد دام در مرتع بر به شرايط قبل از ت
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نمودار  ١ - درصد رطوبت حجمي خاك در دو زمان بهار و پاييز در تيمار هاي مختلف  
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  درصد حجمي خاك در دو زمان بهار و پاييز در تيمارهاي مختلف مديريت چرا) 1(شكل
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نمودار ٢ -     ميزان نفوذپذيري خاك در فصل بهار در انواع مديريت چرا

  
  ميزان نفوذپذيري خاك در فصل بهار در انواع مديريت چرا) 2(شكل
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