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  )مراتع باغدر یزد: مطالعه موردي( هاي شتر، بز و گوسفند بر خاكبررسی تاثیر  سم دام
  

  4آرانی، اصغر مصلح3مجید صادقی نیا، 2زادهحمیدرضا عظیم، 1*پور باغدرعبدالحسین رضائی
  4عضو هیئت علمی دانشگاه یزد ،3گاه اردکانعضو هیئت علمی دانش ،2عضو هیئت علمی دانشگاه یزد ،1*دانشجوي دکتري بیابانزدایی، دانشگاه هرمزگان

  
  
  

  چکیده 
اد جابجایی مون، شت گیاهادابران از جمله میتواز آن که ارد مختلف بر پوشش گیاهی تأثیر میگذي هااي دام از راهچر 

ــن . دبرم نارا ثر لگدکوبی در اگیاهی اد موك و مکانیکی بر خاي هارفشات، طریق فضوالاز نها د آیع مجدزتوو یی اغذ ایــ
بندي متداول مقاومـت نفـوذ   هاي مراتع و مقایسه با طبقهتحقیق با هدف مشخص نمودن اثر فشار سم دام بر روي خاك

هاي موجود در منطقه باغدر یزد هاي مورد مطالعه شامل گوسفند کرمانی، بز نجدي و شتر از مجموعه گلهدام. انجام شد
هاي سبک بز و پس از تمیز نمودن سم دام. دام انتخاب شد 20از هر نوع  برداري به روش تصادفی ونمونه. انتخاب شدند

در مـورد شـتر بـه    . گیري گردیدگوسفند، اثر هر سم با استفاده از جوهر استامپر روي کاغذ مشخص و وزن هر دام اندازه
لک کشیده شـد و وزن  روي کاغذ کا دلیل سختی کار، ضمن عبور دام از منطقه طراحی شده به وسیله ماسه، اثر سم آن

گیـري  نتـایج انـدازه  . فشار ناشی از سم دام با تقسیم وزن به مجموعه سطح سم محاسبه شد. گیري شدهر دام نیز اندازه
مترمربع به ترتیب براي سانتی 70/753±08/87و  22/40±65/7، 79/39±78/6بیانگر اندازه  سطح مجموع چهار سم دام

هاي  سبک و سنگین را نشـان  یج تجزیه واریانس اختالف معنی دار بین مساحت سم دامنتا. باشدبز، گوسفند و شتر می
فشار . داري بین سم بز و گوسفند از نظر مساحت وجود نداردآزمون دانکن نشان داد اختالف معنی). ٠value=-p(دهدمی

کمتر از فشار حاصل از سم  و) 2kg/cm07/0±46/0(بیشتر از فشار حاصل از سم گوسفند ) 2kg/cm11/0±50/0(سم بز 
) ٠value=-p(هاي سبک و سـنگین وجـود دارد   داري بین فشار سم داماختالف معنی. است) 2kg/cm08/0±60/0(شتر 

   .دار نمی باشدلیکن اختالف دو دام سبک معنی
  

   مرتع ،لگدکوبی  ،تراکم خاك ،باغدر مراتع: هاي کلیدي واژه
  

  همقدم -1
مقاومت فشاري با افزایش درصد رس . ز نظر بافت و رطوبت داراي مقاومت فشاري گوناگونی استخاك در شرایط متفاوت ا

شرایط مختلف رطوبتی خاك نیز بر مقاومت . شودیابد و با غالب شدن ذرات ماسه از مقاومت فشاري کاسته میخاك افزایش می
تمایل یافته و مقاومت خود  )مایع(یري و حد سیالنبا افزایش رطوبت، خاك از حالت جامد بودن به حد خم. فشاري موثر است

  . دهددر برابر تنش فشاري را از دست می
در حال . میلیون رأس رسیده است 81میلیون رأس به  7/26طبق آمارهاي موجود طی هفتاد سال اخیر دام سبک کشور از 

که تولید شوند، در صورتی هاي مرتعی تعلیف می ماه در عرصه 7میلیون واحد دامی وابسته به مراتع براي مدت  83حاضر حدود 
میلیون واحد دامی براي مدت مذکور  37ها، مراتع و آبخیزداري تنها جوابگوي مجاز مراتع طبق محاسبات سازمان جنگل

                                                        
Iranbaghedar@yahoo.com*1 
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اتع که خود به خود موجب تخریب بیش از پیش مر برابر ظرفیت مراتع کشور است 24/2بنابراین دام وابسته به مراتع . باشد می
  ).2009مقدم، (شود ها میو کاهش وزن دام

 ادجابجایی مون، شت گیاهادابران از جمله میتواز آن که ارد مختلف بر پوشش گیاهی تأثیر میگذي هااي دام از راهچر
و  nHickma(د برم نارا ثر لگدکوبی در اگیاهی اد موك و مکانیکی بر خاي هارفشات و طریق فضوالاز نها د آیع مجدزتوو یی اغذ

هاي هاي مدیریت آبخیزهاي مرتعی بر مهار خروجیتاکنون تحقیقات مختلفی در رابطه با نقش اعمال شیوه). 1996همکاران، 
تگزاس اعالم کردند که زیتودة  در مورد عوامل مؤثر بر تولید رسوب در )1987( و همکاران McGinty .آن صورت گرفته است

  .اندداري با تولید رسوب داشتهي موجود در سطح خاك و عمق خاك ارتباط معنیهاگیاهی، جرم مخصوص ظاهري خاك، چاله
Stoddert  کاهش ك و گی خادفشراز ناشی ك خاي آب در پذیرذبر نفوا ثر چرالین اوشتند که ر داظهاا) 1975( رانهمکاو

ب سورتولید ذ و ر سرعت نفولگدکوبی بو پوشش سنگی ، تأثیر پوشش گیاهی) Gifford )1980اه و خوداد. ستاپوشش گیاهی 
مهمترین ده و سی نموربررا یالت یوتا در اقع ن والوگال شمادر صد در 15 شیبن در لومی با پوشش گندمیاك خادر 

  . نددپوشش گیاهی معرفی کردام و لگدکوبی ب را سورتولید ذ و مؤثر بر سرعت نفوي هارفاکتو
هاي فیزیکی خاك مرتع پرداختند و در سه راي دام بر روي ویژگیبه بررسی اثر لگدکوبی و چ) 1382(چایچی و همکاران 

هاي فیزیکی خاك شامل رطوبت، وزن مخصوص ظاهري، درصد تخلخل، ویژگی) مرجع، کلیدي و بحرانی(شرایط مرتعی 
ررسی اثر چرا به ب) 1384(جوادي و همکاران . گیري نمودندنفوذپذیري و مقاومت مکانیکی را در فصل چرا در منطقه الر اندازه

. پرداختند) مرجع، کلیدي و بحرانی(بر تغییرات نیتروژن، کربن به نیتروژن و ماده آلی خاك در سه منطقه نمادین چرایی
 بحرانی و )کلید(متوسط  چراي ،)مرجع(چرا  بدون مختلف شرایط در چرا شدتهاي طی تحقیقی اثر) 1385(کهندل و همکاران 

 منطقه در 1384 و 1383 متوالی سال دو طی خاك رطوبت و نفوذپذیري مکانیکی، مقاومتگیاهی،  ترکیب بر )شدید چراي(
  .گیري و بررسی نمودندرا اندازه ساوجبالغ

هاي دو تیمار قرق کوتاه مدت و چراي آزاد در به تجزیه و تحلیل مقادیر رسوب خروجی از پالت) 1389(صادقی و همکاران 
همچنین . درصد بود 95ها در سطح اعتماد بیش از دار میانگین آنایج مؤید اختالف معنیمراتع ییالقی کدیر پرداختند که نت

حسینی و . برابر تیمار قرق کوتاه مدت است 62/1نتایج نشان داد که وزن و غلظت رسوب در تیمار چراي آزاد به طور متوسط 
ا را مورد چرون بدو ت ـثابایی چر، یی سنگیناچرر فشانیز طی بررسی فشار چرا بر مرتع، سه محدوده با ) 1389(همکاران 

وت یی متفااچرت حی با شدانوآب را در نسبت به ك خاي پذیرذنفو، جیي زوبا نصب حلقههااین محققین . بررسی قرار دادند
ن نشاصلی ر ابین سه تیماآب در خاك ایی ـنهذوـنفان زـمیذ و وـنفت شدري ماآتحلیل و تجزیه از نتایج حاصل . نمودندتعیین 

دار معنیف ختالاصد و پنج درک ـیح طوـسدر ب ـه ترتیـبوده چرایی سنگین و ثابت محدر تیمار بدون چرا و که بین تیماداد 
  .د داردجوو

Nhantumbo )1998 (ها را از لحاظ وي خاك. ها به تراکم با تعریف عامل مقاومت نفوذپرداختبه بررسی حساسیت خاك
با تراکم ) MPa1(مگاپاسکال 5/0 از با مقاومت فشاري نفوذسنج کمتر(هاي نرم خاك. م نموددرجه تراکم به پنج کالس تقسی

در . تقسیم نمود) MPa 3بیش از (و خیلی زیاد ) MPa 3-2(، زیاد )MPa 2-5/1(، متوسط زیاد )MPa 5/1- 5/0(متوسط 
. شودهاي با تراکم کم، نرم اطالق میبه خاك .ها استزنی و رشد ریشهبندي مالك عمل تاثیر تراکم خاك بر جوانهاین تقسیم

هاي با تراکم متوسط زیاد، اکثر گیاهان خاك. هاي با تراکم متوسط داراي شرایط مناسب براي رشد اکثر گیاهان استخاك
وسعه توانند رشد خود را تدر شرایط تراکم خیلی زیاد فقط تعداد معدودي از گیاهان می. امکان رشد و توسعه ریشه ندارند

 معادل تقریباً  2psi 300گیري نمود در تراکم گیري تراکم خاك با استفاده از نفوذسنج نتیجهدر اندازه )Miles )2007. دهند
2kg/cm21یابدانطباق می) 1998( نهانتومبوبندي این مقدار با کالس زیاد طبقه. ، ریشه گیاهان امکان رشد و توسعه ندارند .  

                                                        
1- Mega Pascal (1 MPa= 10.197 kg/cm2) 
2- Pound/ Square Inch (1 psi = 0.070 kg/cm2)   
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ها بیشترین وابستگی غذائی را به علوفه مراتع داشته و از گوسفند، بز و شتر در مقایسه با سایر دامهاي کشور در میان دام
سوي دیگر همواره توجه به مقایسه تغییر مقاومت فشاري خاك سطحی ناشی از تردد دام در مرتع با شدت چرایی مختلف بوده 

در این بررسی، هدف . م و وزن آن مورد بررسی قرار گرفته استهاي سلذا در این تحقیق میزان فشار با توجه به ویژگی. است
از . بندي مقاومت فشاري خاك استهاي مراتع و مقایسه با مقادیر متداول طبقهمشخص نمودن اثر فشار سم دام بر روي خاك

قیقی در این زمینه هاي سم و وزن دام انجام نشده است ضرورت دارد تا تحهایی با توجه به ویژگیآنجا که تاکنون بررسی
  .صورت پذیرد

  
  هامواد و روش -2
  منطقه مورد مطالعه - 1- 2

 30̋و  55° 53´ 00̋درجه شمالی و  31° 48´ 30̋و  31° 44´ 00̋منطقه مورد مطالعه از مراتع روستاي باغدر در محدوده 
متر از سطح دریا  2310ارتفاع  و حداقل 2980هکتار، حداکثر ارتفاع  2500درجه شرقی با وسعت تقریبی بیش از  °55 57´

گراد، درجه سانتی 26/14متر، میانگین سالیانه درجه حرارت میلی 97در این منطقه متوسط بارندگی سالیانه بالغ بر . باشدمی
-گراد میدرجه سانتی 5/47و  -24ترین ماه سال تیر، سردترین ماه سال دي، حداقل و حداکثر دماي ثبت شده به ترتیب گرم
، یزدبر اساس مطالعات انجام گرفته در منطقه باغدر . طول فصل چرا در منطقه از اوایل اردیبهشت تا اواخر شهریور است.  دباش

هاي منطقه عبارتند از بزرگترین خانواده. خانواده شناسایی گردیده است 38جنس و  123گونه گیاهی متعلق به  173تعداد 
گونه و همچنین بزرگترین جنس منطقه   15شامل  Cruciferae  ،Papilionaceaeگونه  Compositae ،18گونه  29

Astragalus   گونه و  12باAcanthophyllum  9(گونه  16از لحاظ شکل زیستی در منطقه باغدر . باشدگونه می 6شامل (%
تروفیت %) 28(گونه  49کامفیت و %) 20(گونه  34کریپتوفیت،  همی%) 31(گونه  54ژئوفیت، %) 12(گونه  20فانروفیت، 

پور باغدر، رضایی(دباشیرأس م 1140ها مو تعداد داطول فصل چرا در منطقه از اوایل اردیبهشت تا اواخر شهریور . حضور دارند
2011.(  
  

  روش تحقیق -2 -2
بدین . انجام شد بر خاك سطحی مرتعهاي بز، گوسفند و شتر گیري فشار حاصل از داماندازهبه منظور مطالعه حاضر 

 هاي موجود در منطقهو شتر از مجموعه گله )نجدي( ، بز)کرمانی( هاي مورد مطالعه شامل گوسفندلحاظ در مرحله اول دام
پس از تمیز نمودن سم . دام انتخاب شد 20برداري به روش تصادفی و از هر نوع نمونه. بافق در استان یزد انتخاب شدند باغدر

گیري و ثر هر سم با استفاده از استامپر روي کاغذ مشخص و در ادامه وزن هر دام نیز اندازههاي سبک بز و گوسفند، ادام
روي کاغذ  در مورد شتر به دلیل سختی کار، ضمن عبور دام از منطقه طراحی شده به وسیله ماسه، اثر سم آن. یادداشت گردید

حد کفایت نمونه براي اطمینان از کافی بودن تعداد نمونه  .گیري و یادداشت گردیدکالک کشیده شد و وزن هر دام نیز اندازه
ضریب  CV، )96/1، معادل %5در سطح معنی داري ( tمقدار  αtاستفاده گردید که در آن  1بدین منظور از فرمول . انجام شد
  )2011همتا و زارع چاهوکی، بی( نسبت صحت مورد نیاز است d تغییرات و
                                                                                                                    )1( 

 
میزان فشار ناشی از . افزار اتوکد اندازه دقیق آن مشخص گردیدسطح مشخص شده بر روي کاغذ اسکن شد و سپس در نرم

 )W(نیروي حاصل از وزن دام  F، )2kg/cm(فشار وارد شده به سطح  Pشد که در آن  تعیین 2 فرمولسم دام با استفاده از  
 .مجموع سطح چهار سم است Aسطح هر سم و  iaبرحسب کیلوگرم، 

                                                                                                       )2(  
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  هاي بزسمنمونه اثر  - 1شکل

 
 هاي گوسفندنمونه اثر سم -2شکل 

                                     
  شتر نمونه اثر سم - 3شکل                                                                                                             

  نتایج -3
مطابق نتایج حاصل از تجزیه . ارائه شده است 1ام بز، گوسفند و شتر در جدول خالصه آماري خصوصیات مختلف سه نوع د

هاي سبک بز و وزن دام). 257/٠value=-p(دار است واریانس و آزمون دانکن، سه نوع دام از لحاظ سن فاقد اختالف معنی
همانگونه . دهدداري را نشان نمییگیري شد که اختالف معنکیلوگرم اندازه65/18 ±09/5و  75/16 ±42/6گوسفند به ترتیب 

هاي باشد که به این ترتیب در مجموعه دامکیلوگرم می 25/447±12/60منعکس است، شتر داراي وزن  1که در جدول 
  ). ٠value=-p(هاي سبک است دار با دامگیرد و از لحاظ وزن داراي اختالف معنیسنگین قرار می

  
  هاي شتر، بز و گوسفنددامخالصه وضعیت آماري خصوصیات :1جدول 

  سن   نوع دام
  )ماه(

  وزن
 )kg(  

  سطح سم 
)2cm(  

  میانگین فشار سم
 )2cmkg/(  

  a90/7± 74/20  a 42/6± 75/16  a 78/6±79/31  a 11/0±51/0  بز
  a 74/4±30/20  a 09/5± 65/18   a 65/7±22/40  a 07/0±46/0  گوسفند

  a36/5 ±30/23  b 12/60±25/447  b 08/87±70/375  b 08/0±60/0  شتر
 F (p-value)  ns  )275/0(39/1 **)00/0(1002 **)00/0(1340  **)00/0(52/11  

  .داربدون اختالف معنی  ns، % 1دار در سطح اختالف معنی** عالمت 

مترمربع به ترتیب براي بز و سانتی 22/40±65/7و  79/31±78/6ها نشان دهنده مقادیر گیري سطح سم دامنتایج اندازه
مترمربع قرار دارد که سانتی 70/753±08/87بررسی سطح مقطع سم شتر نشان داد، وسعت آن در محدوده . باشدوسفند میگ

مقایسه مورفلوژي اثر ). ٠value=-p(مقایسه آن با دو دام سبک طی آزمون تجزیه واریانس نشان از اختالف مشخص آن دارد 
 . نشان داده شده است 3 و 2، 1هاي سم بز، گوسفند و شتر به ترتیب شکل

- بدین لحاظ براي اطمینان از کفایت تعداد نمونه. ها موضوع اصلی این مقاله استمحاسبه فشار حاصل از سم هر یک از دام
، تعداد نمونه 1خطا در معادله % 10با در نظر گرفتن . ، حد کفایت براي سه دام از این لحاظ محاسبه گردید1ها مطابق معادله 

دام از  20به این ترتیب با توجه به انتخاب تصادفی . محاسبه شد 6و  10، 18هاي بز، گوسفند و شتر به ترتیب دام الزم براي
بدست آمده است،  2بررسی فشار حاصل از سم که با استفاده از معادله . مجموعه گله از هر نوع دام، تعداد نمونه کافی است

و کمتر از فشار ) 2kg/cm07/0±46/0(بیشتر از فشار حاصل از سم گوسفند ) 2kg/cm11/0±50/0(دهد، فشار سم بز نشان می
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دار است معنی% 5دهد فشار سم بز و گوسفند با شتر در سطح نتایج نشان می. است) 2kg/cm08/0±60/0(حاصل از سم شتر 
)٠value=-p .(درصد وجود ندارد 5 داري بین فشار بز و گوسفند در آزمون دانکن در سطحکه اختالف معنیدر حالی .  

  
  نتیجه گیري و بحث -4

مقایسه . آوردهاي نرم خشک امکان فشردگی آن را فراهم میتنش فشاري حاصل از سم دام بز، گوسفند و شتر در خاك
دهد، سم هر سه دام امکان نشان می) 1998( نهانتومبوهاي تحقیق حاضر در مقیاس گیري شده دامفشار حاصل از سم اندازه

مسلم است که پس از مرطوب شدن خاك مقاومت فشاري خاك کاهش . ذ در خاك نرم خشک با مقاومت فشاري کم را داردنفو
در این حالت با افزایش رطوبت خاك از حالت جامد به خمیري و سیالن تغییر حالت . شودیافته و امکان تراکم بیشتر فراهم می

گیري مقاومت با اندازه) 1جدول (ها مقایسه ارقام تنش فشار حاصل از دام. داده و نیروي کمتري براي متراکم شدن نیاز دارد
) 2kg/cm 9/6معادل 685متوسط (کیلوپاسکال  760تا  610در دامنه ) 2004(هاي چایچی و همکاران فشاري خاك در بررسی

ن افزایش مقاومت فشاري گویاي لیک. دهد فشار سم هر بز، گوسفند و شتر به مراتب کمتر از مقادیر یاد شده استنشان می
  .تاثیر تردد و ترافیک دام و متراکم شدن خاك در پایان فصل چرا است

شامل مناطق مرجع، کلیدي ) 2007(با مقادیر متوسط مقاومت فشاري تحقیق کهندل و همکاران  1مقایسه اعداد جدول  
از کمتر بودن تنش فشاري ناشی از سم هر دام کیلوپاسکال نیز حاکی  29/1085و  33/892، 17/717و بحرانی به ترتیب 

یابد تنش فشاري سم لیکن از آنجا که در فصل مرطوب مقاومت فشاري خاك کاهش می. نسبت به مقاومت فشاري خاك است
  .    بر سطح تاثیر گذارده و با خشک شدن، افزایش مقاومت فشاري خاك را به همراه دارد

بدین لحاظ سم بز . و گوسفند تفاوت اساسی از لحاظ اثر بر سطح با سم شتر است مقایسه مورفولوژي سم حتی در بین بز
ها نشان از اختالف در گیريمشاهدات صحرایی و اندازه. تر و در مجموع داراي سطح کمتري نسبت به دو دام دیگر استظریف
دار نبودن اختالف فشاري سم بز و عنیدر این میان علی رغم م. هاي سبک و سنگین داردهاي مورفولوژي بین سم دامویژگی

شناسی و فشار حاصل از آن الگوي هاي ریختعالوه بر ویژگی. گوسفند، در مجموع فشار سم بز اندکی بیش از گوسفند است
بیشی آن اهمیت قابل توجهی رفتاري گله در حین حرکت از حیث همگرایی در شدت بخشیدن به تاثیر نیروهاي مکانیکی و هم

اختالف . شودین اختالفات سبب آثار متفاوتی در نیروهاي مکانیکی و فشار حاصل از سم دام بر عرصه مرتع و خاك میا. دارد
در این خصوص علی رغم اینکه بز . هاي سبک مالحظه نشدداري بین وزن، سطح مقطع سم و فشار ناشی از سم بین داممعنی

این مساله به دلیل ظرافت سم بز و . دار استمعنی% 5شتر در سطح  دامی سبک است لیکن اختالف فشار ناشی از سم آن با
  .    باشدحاصل نسبت وزن آن به سطح مقطع سم می

نماید که بستر این مسیرها به سبب عدم امکان رشد مشاهدات صحرایی و ایجاد میکروتراس در مسیرهاي پر تردد تائید می
گیري کاربردي از این بررسی آن است که نتیجه. دن مکرر خاك سطحی استگیاه داراي تراکم خیلی زیاد ناشی از لگدکوب ش

هاي مخلوط بز و گوسفند در چرا بهره برده شود تا با واگرایی بیشتر گله، تراکم خاك ناشی از لگدکوب در حد امکان از گله
  . شدن پی در پی کاهش یابد
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