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 و يکي، رطوبت، مقاومت مکانياهيب پوشش گي دام بر ترکي چرايها  ر شدتيتاث
  خاکيرينفوذپذ

  

 ۵يريام ين زاهديالد  قوامو ۴يسارو ي محسن محسن،۳ين ارزاني حس،۲يچ ييرضا چامحمد ،۱*اصغر کهندل

 احد تهران ويدانشگاه جهاد مي علهياتقات و عضو ي علوم مرتع واحد علوم و تحقي دکترينشجو دا۱
 ، ايران دانشگاه تهران،يدانشکده کشاورز، زراعت و اصالح نباتات گروه اريدانش ۲

 ، ايران دانشگاه تهراني،عي دانشکده منابع طب مناطق خشک و کوهستاني،احياياستاد گروه  ۳
 ، ايران دانشگاه تهران،يعي دانشکده منابع طب مناطق خشک و کوهستاني،احياي گروه اريدانش ۴

 ، ايران دانشگاه تهران،يعيدانشکده منابع طبگروه جنگلداري و اقتصاد جنگل، ار يانش د۵

 )۱/۱۱/۸۵ ، تاريخ تصويب  ۱۱/۴/۸۵ تاريخ دريافت(

 
 چکيده

، ياهيب گيبر ترک) دي شديچرا( يو بحران)  متوسطيچرا( دي، کل)بدون چرا( ط مختلف مرجعي چرا در شرايها  ق اثر شدتين تحقيدر ا

اطالعات حاصل از .  شدگيري اندازه در منطقه ساوجبالغ ۱۳۸۴  و۱۳۸۳ ي دو سال متوالي و رطوبت خاک طيريپذ، نفوذيکيکانمقاومت م

 يها  به کرت  تکرار انجام شد، که در آن مناطق مورد مطالعهچهار در ي در قالب بلوک کامل تصادفخردشده دو بار يها  طرح به صورت کرت

ه و ي تجزيدر قالب طرح آمار. افتندي اختصاص خردشده دو بار يها  به کرتگيري نمونه و عمق خردشده يها   کرت بهگيري نمونه، زمان ياصل

 از بندي گروه و ها ميانگينسه ي مقاي، براها مارين تي بودن اختالف بدار معني انجام شد و در صورت )۱۲نسخه  (Spss افزار نرم با ها  هل داديتحل

. افتيش ي افزايدار معني طور به ۰‐۱۵ نسبت به سانتيمتر ۱۵‐۳۰ درعمقيکيج نشان داد که مقاومت مکانينتا. دشآزمون دانکن استفاده 

افت ي کاهش يرطوبت خاک از منطقه مرجع به منطقه بحران. افتيش ي افزايي دوره چراي دوره چرا نسبت به ابتداانتهاي در يکيمقاومت مکان

 ي در ابتدايرينفوذپذ .شتر بودي نسبت به عمق اول بيدار معني طور به و رطوبت خاک در عمق دوم افتين کاهش با گذشت زمان ادامه يو ا

 به يريپذر نفوذيمقاد . بوديدار معني اختالف ين سه منطقه دارايو ب  کمتريمقدار آن در منطقه بحران  دوره چرا وانتهاياز  شتريدوره چرا ب

 اي هر عمدييش شدت چرا تغي با افزاياهيب پوشش گيترک .شدن ييقه تعي در دقميليمتر ۳/۲ و۷/۳،۲/۳  يد و بحرانيب در مناطق  مرجع، کليترت

. افتنديش ي درصد افزا۵/۲۶ ي علفبرگان پهن درصد کاهش و ۸/۵۱ و۷/۴۳ب ي به ترتها اي هان و بوتيش شدت چرا گندمي با افزاکه طوري بهد، کر

 persica  و Peganum harmala ميجم و سهان مها اي شامل گي علفبرگان پهنبه   مربوط ياهين پوشش گيشتري بيدر منطقه بحران

Rosa ،Ceratocarpus sp. ت مرتع استيش از ظرفي مداوم و بي در اثر چرايير قهقراي سدهنده نشان بود، که. 
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  ... ترکيب پوشش گياهيهاي چراي دام بر تاثير شدت                                                                                                    ۲۱۰۰

 مقدمه

از کشور، ين بخش اعظم علوفه مورد نيمراتع عالوه بر تام
ر در پوشش يياگر تغ. ره آب استيعامل مهم در نفوذ و ذخ

 گاه هيچش رود، ممکن است يب خاک پي تا حد تخرياهيگ
 شود که موجبه به منطقه باز نگردد و ي اولياهيشش گپو

 که يهر عامل. خاک به عنوان مخزن رطوبت عمل نکند
 محدود شدن کل سببرطوبت را در خاک کاهش دهد، 

 برداري بهرهبرداشت و . ز خواهد شدي نيکيولوژي بيها تيفعال
ان آب را در سطح مرتع يتواند جر مي ين مرتعها اي گرويه بي
رود، کاهش  مي را که به خاک فرو يد و مقدار آبع کنيتسر
 را سفت ي از سم احشام، خاک سطحي ناشير منفيتاث. دهد
ر يسا. بخشد مي سرعت ها  و به حرکت هرز آبکند مي

باران به هاي  ه قطريدگي که در اثر کوبيکيزي فيها فرايند
 ي پرشدن خلل و فرج خاک سطحموجبند، يآ ميوجود 
ش يوفه را کاهش و فشار چرا را افزاد عليشوند و تول مي

 مورد مطالعه عوامل ي بررس،قيضرورت تحق ).۴( خواهند داد
ر يستم و تاثي اکوسي نقش اجزايفاي اي بردن به چگونگيو پ
که  ميستيتحول س ر ويي در روند تغنها آتاثيرپذيري و يگذار

ب يرات ترکيي تغمقدارن ييهدف تع. استدر آن حضور دارند، 
 خاک در يکي و مقاومت مکاننفوذپذيري ،وبت رط،ياهيگ

 ي به عوامل متعددي است، که بستگييط مختلف چرايشرا
 وزن مخصوص ،هي رطوبت اول، ساختمان خاک،چون بافت

 و تواتر ياه، مراحل توالي سن گ،ي خاک، پوشش تاجيظاهر
 .  موجود در خاک دارندي، الشبرگ و مواد آلياهيگ

رده سال اچهم پس از گذشت  داير حذف چراي تاثيدر بررس
 در مناطق ياهي نشان داد که کل پوشش گيريگ اندازه

ش ي مجاور، افزاچراشده نسبت به مناطق شده حفاظت
 برگان پهن  ان،يمجموع پوشش گندم.  داشته استيدار معني
 مناطق ي و سطح لخت خاک براين چوبها اي گ،يعلف

 ي و برا درصد۶/۱۷ و۵/۱۳ ،۱۲ ،۴/۸۰ب ي به ترتشده حفاظت
 درصد ۶/۳۴ و ۵/۱۱، ۶/۵، ۶/۵۵ب ي به ترتچراشدهمراتع 

  دام و ين فشار چراي باي يرابطه منطق). ۶(افته است ير ييتغ

ر يز سرعت نفوذ تحت تاثييدر فصل پا.  وجود دارديرينفوذپذ
سه با شدت متوسط کاهش ياد در مقاي دام با شدت زيچرا
 نفوذ تحت ن متوسط سرعتيهمچن.  داشته استيدار يمعن
ر، کاهش هاز نسبت به فصل بيين در فصل پاي سنگيچرا
 ير لگدکوبيز تاثيگر ني ديقي در تحق.دهد مي نشان يدار يمعن

 مدت کوتاه ي چراسازي شبيه با و خاک ياهيدام بر پوشش گ
 خاک يم رطوبتي سه رژدر ي مستمر بر پوشش چمنيو چرا
 مستمر يا که در اثر چردهد ميج نشان ي شد، که نتايبررس

ر ي تاثيدر بررس. )۵(افته است ي کاهش  درصد۵۷سرعت نفوذ 
 دام به يکوب لگدسازي مشابه خاک  با يري دام بر نفوذپذيچرا

ان آب  در يافتند که جري  فشار به خاک دريصورت مصنوع
 دارد يدار ي اثر معنلگدکوبي خاک با ياني ميها  هيسطح و ال

شدت  ، خاکيرينفوذپذ دام بر ير چراي تاثيدر بررس. )۶(
از )  فصل چرايابتدا(بهشت ي اردي خاک در ابتدايرينفوذپذ

در هر .  رو به کاهش گذاشتيمنطقه مرجع به منطقه بحران
 ،و هر سه منطقه) وريبهشت و شهريارد (گيري اندازهدو زمان 

قه ي دق۵ تا ۱ن يفاصله ب(ش ي آزماي در ابتدايريمقدار نفوذپذ
ش ي که با افزايطور به ، بوديمراحل بعدشتر از يهمواره ب) اول

  کاسته شديري از شدت نفوذپذتدريج بهطول دوره نفوذ آب 
ب ي خاک و تخريرات فشردگييگرتغي ديقيدر تحق. )۱(
 و جنگل در سه سطح يعي طبيها ت آن در چراگاهيفيک

 سال ۹ش از ي سال و ب۳‐۹ن ي سال، ب۳ کمتر از ييچرا
 جنگل، بر اثر ي پاکساز که بعد ازشدسه و گزارش يمقا

افته و يش ي خاک افزايکي مقاومت مکان، داميلگدکوب
 خاک در چراگاه يکيمقاومت مکان. ابدي مي کاهش يرينفوذپذ
 سال ۹ پس از يعي مگاپاسکال و در چراگاه طب۴۵/۰ يجنگل
 در عمق يکين مقاومت مکانيشتري مگاپاسکال بود، ب۲۵/۴
              پس از دورهيعيخاک در چراگاه طبي سانتيمتر ۳‐۱۲
 ي چرايها  ر شدتين مقاله تاثي در ا.)۹( ساله مشاهده شد ۹

 يري و نفوذپذيکي، رطوبت، مقاومت مکانياهيب گيدام بر ترک
               . دشو مين يي و تعي بررس۱۳۸۴ و ۱۳۸۳ يها خاک درسال
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  ها مواد و روش

ان و  استان تهريغرب منطقه مورد مطالعه در جنوب
            شهر نظرآباد از شهرستان ساوجبالغ باغربي جنوب

 و ي طول شرق۵۰ْ ۳۰َ ۴۵ ً  تا۵۰ْ ۲۷َ ۳۷ً ييايمختصات جغراف
ب يش.  واقع شده استي عرض شمال۳۵ْ ۵۳َ ۵۵ تاً ۳۵ْ ۵۱َ ۳۰ً

 متر از ۱۱۵۰‐۱۱۸۰ ارتفاع آن در حدود  و درصد۰‐۲منطقه 
متر و يلي م۳/۲۲۹ انهي ساليمتوسط بارندگ. ستايسطح در
 به برداري نمونه يطرح آمار.  است Regosolsنوع خاک

 ي تصادف در قالب بلوک کامالًخردشده دو بار يها  صورت کرت
به ) يد و بحرانيمرجع، کل(که در آن مناطق مورد مطالعه 

) ورير و شهريبهشت، تيارد (گيري نمونه، زمان ي اصليها  کرت
 ۱۵‐۳۰ و ۰‐۱۵ (گيري نهنمو و عمق خردشده يها  به کرت
. افتندي اختصاص خردشده دو بار يها به کرت) متريسانت
ز يآنال) ۱۲ نسخه (Spss افزار نرم با ها  هل داديه و تحليتجز
ن ي بودن اختالف بدار معنيانس انجام شد و در صورت يوار
 از آزمون دانکن ها ميانگينسه ي و مقابندي گروه ي، براها ماريت

 . شداستفاده 
 يها   در شدتي و استفاده فعلبرداري بهرها توجه به نوع ب
شگاه يرو. شدک ي تفکي هکتار۵به سه قطعه   متفاوتييچرا
شگاه ي رو،تيش از ظرفي مداوم و بي در منطقه با چرايبحران
 قرار برداري بهرهت مورد ي که بر اساس ظرفاي هد در منطقيکل
         جبالغ که  شهرستان ساوزدايي بيابانستگاه يگرفت و ا مي
به  د،يآ مي سال محصور و از چرا در آن ممانعت به عمل ۱۳

ن  رطوبت در ييبه منظور تع. شدن ييا مرجع تعيعنوان قرق 
پنج بلوک با استفاده از لوله   درمذکورط متفاوت يسه شرا
   و۰‐۱۵ از دو عمق اي نخورده دست يها   نمونهاي هاستوان
شگاه پس از يدر آزما.  برداشت شديمتري سانت۱۵‐۳۰
گراد به ي درجه سانت۱۰۵ ي، دراتوکالو با دماها  ه نمونيکش وزن

 با ها  هسپس وزن خشک  نمون.  ساعت قرار داده شد۲۴مدت 
ن و از اختالف وزن قبل از خشک شدن و يي تعگرم ميليدقت 

 هايسپس اثر .شدبعد از خشک شدن رطوبت خاک حاصل 

ن يي و تعي بررس گيري نمونهق  و عميريگ منطقه، زمان نمونه
 .شد
 ١ خاک از دستگاه پنوترومتريکين مقاومت مکانيي تعيبرا

 مرجع، گانه سهک از مناطق ي هر يهر بار برا. استفاده شد
 و ۰‐۱۵ نمونه در دو عمق۲۰ ي تصادفطور به يد و بحرانيکل
 ،)بهشتيارد( ابتدا ي و در سه مقطع زمانيمتري سانت۱۵‐۳۰
 دو سال يط) وريشهر( فصل چرا يهاتو ان) ريت( وسط
ن سرعت نفوذ آب در خاک از روش يي تعيبرا . شدگيري اندازه
مقدار نفوذ آب سه .  استفاده شد٢ نفوذسنج دوبليها  حلقه

، در يد و بحراني مرجع، کلگانه سهک از مناطق ينمونه در هر 
 ،۹۰، ۶۰، ۳۰، ۱۰، ۵، ۱ يها زمان فصل چرا در انتهاياول و 
رات يين تغيي تعيبرا.  شدگيري اندازه دو سال يقه طي دق۱۲۰
 چهار ي طرح طي اجرايها  در سالياهيب پوشش گيترک

در طول هر .  استفاده شدي متر۱۰۰ ترانسکت ۵مرحله از 
 در اول و يک متر مربعي کوادرات وسيله به نمونه ۱۰ترانسکت 
 يد و بحراني مرجع، کلگانه سه دوره چرا در مناطق انتهاي

 . شدن مشخص ها اي گيها  ب گونهيصد ترکدر
 

 جينتا

 ياهيپوشش گ

و ) ديکل(  مجازبرداري بهره استفاده در حد ،)قرق( عدم چرا
 يشي رويها ب فرميبر ترک) يبحران( رمجازي غبرداري بهره

ر ي تاثيي چرات شديمار مکانيهر سه ت  درياهيپوشش گ
 يها  ن درصد پوشش گونهيانگيم ۱ در جدول.  داشتاي هعمد
 درسه منطقه يا  ه و بوتي علفبرگان پهنان، ي گندمياهيگ

 در ابتدا و اواخر فصل چرا آورده شده يد و بحرانيمرجع، کل
ش شدت چرا در سه منطقه يج نشان داد که با افزاينتا .است

 مين گندها ايگ  ابتدا درير نزولي سيد و بحرانيمرجع، کل

                                                 
‐۱  PeneteroMeter 

‐۲  Double Ring Method 
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.شد مشاهده ها اي هبوت در انتهادر   وي علفبرگان پهنسپس در  
  

  يد و بحراني در مناطق مرجع، کلياهي گبيترک درصدنيانگي م۱–جدول

 ۸۳بشهت يارد ۸۳ور يشهر ۸۴بشهت يارد ۸۴ور يشهر
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منطقه
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 رطوبت خاک

ص ر درصد خلل و فرج، وزن مخصويرطوبت خاک تحت تأث
 و ي عوامل  اصلهاياثر. گر قرار داردي و عوامل متعدد ديظاهر

ش داده ي نما۲ بر رطوبت خاک در جدول نها متقابل آتاثيرات
 ي مختلف اجرايها سال مقدار رطوبت خاک در .شده است

رات ييتغ . را نشان دادنديدار معنيش با هم تفاوت يآزما
 ي ابتدا فصل چرا نشان داد که درين رطوبت خاک طيانگيم

شتر بوده ين پارامتر بيمقدار ا) ماه بهشتيارد(ش يفصل رو
ور ير و شهري تيها  ن آن در ماهيانگين مي و ب) درصد۹/۱۶(

 و ۱۰ب ير آن به ترتي وجود نداشت و مقاديدار ياختالف معن
 يها  رات رطوبت خاک در عمقييتغ. )۱ شکل(بود  درصد ۵/۹

شتر بود  يمق دوم باول و دوم نشان داد که مقدار آن در ع
 ۱۳۸۳ نسبت به سال ۱۳۸۴ن در سال يهمچن).  درصد ۱۵(
 ).۲ شکل(شتر بود يب)  درصد۲/۱۳(وبت خاک طر
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  اول و دوم        يها  رات  درصد رطوبت خاک در عمقيي تغ‐۲ شکل                                دامي فصل چرايرات درصد رطوبت خاک طييتغ ‐۱شکل 

 

)درصد است ۵ در سطح دار معنيانگر عدم اختالف يحروف مشابه ب(

 تير
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  خاکيکيمقاومت مکان

 نشان داد که ها  ره دادهيانس چندمتغيل واريه و تحليتجز
 ير فصل، شدت چراي خاک تحت تاثيکيمقدار مقاومت مکان

عمق قرار ‐عمق و ماه‐سالدام، عمق خاک و اثر متقابل 

 مذکور اختالف يها مارين آن در تيانگين ميرد و بيگ يم
 يکين مقاومت مکانيانگيسه ميمقا. دار وجود داشت يمعن

ش يج مقدار آن افزاي فصل چرا بتدريخاک نشان داد که ط
.يابد مي

 
  مختلف يها ماري خاک در تيکيانس رطوبت و مقاومت مکانيه واري تجز‐۲ جدول 

                            صفات  
 تيمار

 مقاومت مکانيکي رطوبت

 ** ns مکان
 ns ** سال
 * ** ماه
 ** ** عمق
 ns ** سال*مکان
 ns ** ماه*مکان
 ns ** ماه*سال
 ns ** عمق* مکان
 ** ** عمق*سال
 * ns عمق* ماه
 ns ** ماه*سال*مکان
 ns * عمق*سال*مکان
 ns ns عمق*ماه*مکان
 ns ** عمق*ماه*سال
 ns ns عمق*ماه*سال*مکان

 

 دار يعدم وجود اختالف معن :ns       درصد ۱دار در سطح  ياختالف معن: **    درصد ۵ در سطح دار معنياختالف : *

  
  خاک نفوذپذيري

 مختلـف در  يهـا  زمان ينفوذ آب درخاک سطح سرعت نيب
           مــاه، ‐ ســال)۳جــدول (  متقابــلهــاي ســال و اثريهــا مــاريت

 يدار  يمکان اخـتالف معنـ    ‐ماه‐مکان و سال  ‐مکان، ماه ‐سال

مار اثـر متقابـل     يوجود نداشت و فقط در سه مورد مربوط به ت         
 ٩٠قه اول و پـس از       ي دق يري نفوذپذ يها   ن شدت يمکان ب ‐ماه
 . وجود داشتيدار يقه اختالف معني دق١٢٠و 
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  مختلفيها رماي در تيريسه شدت نفوذپذي مقا‐۳ جدول

 راتييمنبع تغ
قه يدق

 اول
قهي دق٥

 اول
 ١٠پس از 

 قهيدق
 ٣٠پس از 
 قهيدق

 ٦٠پس از 
 قهيدق

 ٩٠پس از 
 قهيدق

١٢٠پس از 
 قهيدق

 ns ns ns ns ns ns ns سال
 ** ** ** ** * ns ** ماه
 ** ** ** ** ** ** ** مکان
 ns ns ns ns ns ns ns ماه * سال
 ns ns ns ns ns ns ns مکان * سال
 ** * ns ns ns ns * مکان * ماه
 ns ns ns ns ns ns nsمکان * ماه * سال

 

 دار يعدم وجود اختالف معن:  ns    ک درصد يدار در سطح  ياختالف معن: **  درصد    ۵دار در سطح  ياختالف معن: *

 
دوره چرا  ريقة اول تحت تأثيسرعت نفوذ آب در خاک در دق

 در ها مارين تين ايانگين مي بکه طوري بهرد، يگ يو مکان قرار م
ن يهمچن.  وجود داشتيدار يک درصد اختالف معنيسطح 

. دار شد ي درصد معن۵اثر متقابل عوامل مذکور در سطح 
ن ي در فصل چرا نشان داد که بيرين نفوذپذيانگي ميبررس

 نفوذ مقدار.  وجود داشتيدار ي اختالف معنييسه فصل چرا
 ميليمتر ۱۷/۲۲(ن مقدار يشتريب) ر ماهيت(ط چرا آب در اواس

ور يشهر(و اواخر چرا )  ماهبهشتيارد(ل يو در اوا) قهيدر دق
قه ي بر دقميليمتر ۶۷/۱۴ و ۸۹/۱۸ب ير آن به ترتيمقاد) ماه
 که يطور بهافت، يش شدت چرا، نفوذ آب کاهش يبا افزا. بود
ب برابر ي به ترتيد و بحرانير آن در مناطق مرجع، کليمقاد
 مقدارن يب. قه بودي بر دقميليمتر ۷۲/۲۲ و ۷۸/۱۷، ۷۲/۲۲

 در يد و بحرانيقه اول در مناطق مرجع، کلي دق۵نفوذ آب 
ن يوجود داشت و بدار  يمعنک درصد اختالف يسطح 

 يدار يت اختالف معنين خصوصيگر از نظر اي ديها ماريت
  درذ آبفونز نشان داد که يج آزمون دانکن نينتا. مشاهده نشد

 ۹۳/۱۰(ن مقدار يشتري ب دارايقه اول در منطقه مرجعي دق۵
ن مقدار يکمترداراي  يو در منطقه بحران) قهي در دقميليمتر

ن هر سه منطقه اختالف يبود و ب )قهي در دقميليمتر ۶۳/۶(
 مختلف يها  در طول چرا و شدت.  وجود داشتيدار يمعن

 ۱۰وذ آب پس از  نفمقدارن يب) يد و بحرانيمرجع، کل(چرا 
ن يانگيسه ميمقا.  وجود داشتيدار يقه اول اختالف معنيدق
رات يي فصل چرا تغانتهاي نشان داد که در ابتدا و ها ماريت

 ۴۴/۸ و ۷۷/۸ب برابر ير آن به ترتيمقاد(دار نبوده  يمعن
 يريو در اواسط فصل چرا شدت نفوذپذ) قهي در دقميليمتر

ش شدت چرا يبا افزا. بود) ميليمتر ۶۱/۹(ن مقدار يشتريب
ر آن در يو مقادقه کاهش يافت ي دق۱۰ نفوذ آب پس از مقدار

 و ۶۷/۷، ۸۹/۸ب برابر ي به ترتيد و بحرانيمناطق مرجع، کل
 نفوذ مقدار ،۳ با توجه به جدول. قه بودي در دقميليمتر ۸۳/۵
، مناطق )ماه( مختلف سال يها زمان آب در خاک در ييهان

مکان در ‐ن اثر متقابل ماهي و همچنيند و بحرايمرجع، کل
 مقدارسه يمقا .داشتي دار يک درصد اختالف معنيسطح 

ن پارامتر ين ايانگين مي فصل چرا نشان داد که بينفوذ آب ط
 وجود نداشت يدار يدر اواسط و اواخر فصل چرا اختالف معن

. قه بودي در دقميليمتر ۱۶۱/۳ و ۴۶۲/۳ب ير آن به ترتيو مقاد
 ۵۴۵/۲(ن مقدار ي نفوذ آب کمترمقدار فصل چرا يابتدادر 



 ۷۱۰۰             ۱۱۰۱ تا ۱۰۰۱از صفحه ، ١٣٨٥ ماه ، دي۴، شماره ٥٩نشريه دانشكده منابع طبيعي، جلد 

 نفوذ آب مقدارش شدت چرا يو با افزا) قهي در دقميليمتر
 اختالف يد و بحرانين سه منطقه مرجع، کليافت و بيکاهش 

 ۱۸/۳، ۷۱۲/۳ب ير آن به ترتي وجود داشت و مقاديدار يمعن
 .قه بودي در دقميليمتر ۲۷۶/۲و 

 
  يد و بحراني مرجع، کلهاي مکان مختلف در ماه و يها زماندر وذ آب سرعت نفن يانگي م‐٤جدول 

 ١٣٨٤ و ١٣٨٣ يها  سال )قهي در دقميليمتربر حسب (

سال  ماه مکان
 کي
 قهيدق

 پنج
 قهيدق

 ده
 قهيدق

 يس
 قهيدق

شصت 
 قهيدق

 نود
 قهيدق

 صد و
ست يب

 قهيدق
۴/۹±۱۸/۰ ۱/۹±۲۸/۰ ۲۰±۱۵/۱ بهشتيارد ۳۱/۰±۲/۵ ۱۵/۰±۴ ۱/۰±۵/۳ ۱/۰±۱/۳ 
 مرجع ۳/۴±۱۴/۰ ۵/۴±۱۸/۰ ۵±۲۸/۰ ۶±۵/۰ ۸/۹±۳/۱ ۲/۱۲±۴۴/۱ ۲۷±۶/۳ ريت
 ۵/۳±۱۲/۰ ۸/۳±۱۵/۰ ۳/۴±۱۸/۰ ۵/۵±۳۲/۰ ۸±۲۸/۰ ۷/۹±۱۷/۰ ۲۰±۵۷/۰ وريشهر
۷/۷±۷۱/۰ ۹/۸±۶۳/۰ ۳/۱۸±۵/۱۰ بهشتيارد ۵۴/۰±۸/۳ ۳۲/۰±۹/۲ ۲۹/۰±۵/۲ ۲۷/۰±۳/۲ 
۸/۸±۳۸/۰ ۳/۱۰±۷/۱ ۷/۲۱±۸۸/۰ ريت  ديکل ۴۱/۰±۸/۳ ۳۶/۰±۹/۳ ۵۶/۰±۴/۴ ۶۵/۰±۸/۵

 
 ۲/۳±۲۹/۰ ۵/۳±۲۶/۰ ۹/۳±۳/۰ ۹/۴±۴۲/۰ ۱/۷±۶۶/۰ ۹/۸±۹۴/۰ ۳/۱۴±۸۸/۰ وريشهر
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 يبحران
 ۲/۲±۱۱/۰ ۵/۲±۱۲/۰ ۸/۲±۱۲/۰ ۴/۳±۲/۰ ۶/۵±۵۲/۰ ۶/۵±۹۱/۰ ۳/۱۱±۷۶/۱ وريشهر
۲/۸±۸۸/۰ ۳/۱۱±۴۵/۱ ۷/۲۱±۶۶/۱ بهشتيارد ۶۲/۰±۵ ۵۸/۰±۴ ۱۸/۰±۳/۳ ۱۵/۰±۳ 
 مرجع ۴/۴±۱/۰ ۵/۴±۱۴/۰ ۲/۵±۳/۰ ۳/۶±۴۷/۰ ۱۰±۲۵/۱ ۱۳±۳۷/۰ ۳۰±۵ ريت
۹/۷±۴۲/۰ ۲/۱۰±۳۳/۰ ۷/۱۷±۸۸/۰ وريشهر ۷۷/۰±۶/۵ ۴۳/۰±۷/۴ ۳۴/۰±۲/۴ ۲۳/۰±۹/۳ 
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۳/۸±۴۳/۰ ۹±۱۵/۱ ۲۵ ريت ۸۲/۰±۸/۵ ۳/۰±۴ ۳۴/۰±۴ ۳۴/۰±۹/۳ 

 ديکل
 

۲/۷±۵۳/۰ ۳/۹±۸۶/۰ ۳/۱۳±۸۸/۰ وريشهر ۳۴/۰±۱/۵ ۵۳/۰±۴ ۶/۰±۶/۳ ۵۴/۰±۴/۳ 
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 يبحران
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 يد و بحراني خاک در مناطق مرجع، کلذ آب درسرعت نفوسه ي مقا‐۳شکل 

 

 بحث

گياهان ش يت دام و تداوم آن موجب افزايش از ظرفي بيچرا
 شدد و مرجع ي نسبت به کلي در منطقه بحراني علفبرگ پهن

د و مرجع کاهش ي نسبت به کليان در منطقه بحرانيو گندم
 خاک با گذشت زمان و شدت نفوذپذيري رطوبت و .يافتند
 با گذشت يکيو مقاومت مکانيافت  تداوم آن کاهش چرا و

 ير صعوديش شدت چرا سي چرا و افزايزمان نسبت به ابتدا
 . داشت

ن درصد يانگيک ميجدول   بهبا توجهج و ي نتايبا بررس
 درصد ۶/۲۱ور ماه ي در منطقه مرجع در شهرياهيپوشش گ
ان کاسته شد، ي از درصد پوشش گندم وافتيکاهش 

 ۲/۶ به  درصد۴/۲۱ان از يقدار پوشش گندم مکه طوري به
  ازين مقدار کاهش در منطقه بحرانيا. افتي کاهش درصد

کساله ي يها علت آن وجود گراس.  درصد بود۸/۱ به ۵/۱۳
 .Br.tectorum Br.danthoniae, Hordeum sp مانند
 يکيولوژيزيافتن دوره رشد فيان يش از حد و پاي بيو چرا

 ي علفبرگ پهنن ها ايصد پوشش گدر. استن مذکور ها ايگ
)forb (۵/۱۶د و مرجع ي، کليب در منطقه بحرانيبه ترت ،
ن يشتري بي درصد بود، که در منطقه بحران۳/۱۱  و۸/۱۲

 و مهاجمن ها اي مربوط به گبرگ پهنن ها ايپوشش گ
، Rosa persicaو   Peganum harmala ميس

Ceratocarpus sp. در يير قهقراي سدهنده نشان بود که 
ج با ين نتايا. ت دام استيش از ظرفي مداوم و بياثر چرا

دارد، کل پوشش  مي اظهارکه ) ۶(  بوک و همکارانيها  افتهي
 چراشده نسبت به مناطق شده حفاظت در مناطق ياهيگ

  ،ها   مجموع پوشش گراس و داشتهيدار معنيش يمجاور، افزا
 يبرا و سطح لخت خاک ين چوبها اي گ،ي علفبرگان پهن

 درصد ۶/۱۷ و۵/۱۳ ،۱۲ ،۴/۸۰ب ي به ترتشده حفاظتمناطق 
 ۶/۳۴ و ۵/۱۱، ۶/۵، ۶/۵۵ب ي به ترتچراشده مراتع يو برا

 . مطابقت دارد،افتهير ييدرصد تغ
 ه وي و تجزها گيري اندازه و ها شيج حاصل از آزماي نتايبررس
 که دهد ميجدول دو نشان نتايج رطوبت خاک و  ليتحل
بهشت ماه ي فصل چرا در اردين رطوبت طيانگيرات مييتغ

دا کرده و يور تنزل پير و شهري تيها حداکثر رطوبت و در ماه
  نشان و رد وجود ندايدار معنين دو ماه اختالف ين ايب

 يها  خاکيلتيس مي لواغلب با توجه به بافت متوسط دهد مي
انه ي م درصد۹/۱۶ش ي فصل روين مقدار در ابتدايموجود ا

 بود،  درصد۵/۹ فصل چرا انتهاي و در  درصد۹۸/۹فصل چرا 
 در  درصد۴۳ در وسط فصل چرا و  درصد۴۱که از نظر مقدار 

 فصل چرا ي فصل چرا کاهش رطوبت نسبت به ابتداانتهاي
ن يهمچن. )۱ شکل( ار محسوس استين مقدار بسيا. داشت

 يها ماري و از ت۱۵‐۳۰ نسبت به عمق ۰‐۱۵رطوبت در عمق 
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 که علت آن را  است کاهش داشتهيو بحراند يمرجع به کل
 ها زمين در خاک و لخت بودن يتوان در کم بودن مواد آل مي

شتر رطوبت در يت کاهش بينهااد و در ير زيجه تبخيو در نت
 و ي چون جلتليقات دانشمندانيج تحقينتا. دانسته يافق اول
و ) ۱۲ (ر و همکارانيليو، )۱۰( س و همکارانين، )۸ (همکاران

 .  آمده مطابقت دارددست بهج ي با نتا)۱ (ي و سارويچ يئچا
 ي خاک نشان داد که طيکين مقاومت مکانيانگيسه ميمقا

ن پارامتر در سه يافت و ايش يج مقدار آن افزايفصل چرا بتدر
 يک درصد دارايور در سطح يبهشت، خرداد و شهريماه ارد

، ۲۴/۸۵۰ب ير آن به ترتي و مقادي بوددار ياختالف معن
ن ين ايانگين ميهمچن. لو پاسکال بودي ک۳۸/۹۱۰ و ۴۳/۸۸۵

ب ي به ترتيد و بحرانيپارامتر در سه منطقه مرجع، کل
با تداوم . لو پاسکال بودي ک۲۹/۱۰۸۵ و ۳۳/۸۹۲، ۱۷/۷۱۷
 يور بر فشردگيبهشت تا آخر شهريل اردي دام از اوايچرا

 ۴اه رمي در تير آن از نظر زمانيو مقادشد خاک مرتع افزوده 
 دوره چرا و ي نسبت به ابتدا درصد۷ چرا انتهاي و در درصد
افت و از يش ي دو سال مطالعه افزايلو پاسکال طي ک۶۰حدود 

 ي و در منطقه بحران درصد۴/۲۴د ينظر مکان در منطقه کل
لوپاسکال ي ک۱۲/۳۶۸ نسبت به منطقه مرجع  درصد۳/۵۱
 از ابتدا يکيش مقاومت مکاني افزادهنده نشانافت که يش يافزا
.  بوديد و بحراني فصل چرا و از منطقه مرجع به کلانتهايبه 
  و همکارانش ي از جمله داي محققانيها  افتهي با مذکورج ينتا
 .تطابق دارد) ۳(ان يعطائ و )۹ (نکيز و زي مارت،)۷(

سه سرعت نفوذ آب در خاک در ي و مقايج بررسينتا
سه ي داد که مقا مختلف نشانيها زمان مختلف در يها  شدت
 در ماه و مکان يدار معنيقه اول تفاوت ي نفوذ آب در دقمقدار
 تردد دام و به هم خوردن خاک دهد نشان مي که داشت

 کاهش و به خاک شده يه سطحيش تراکم در اليموجب افزا
رماه يش نفوذ آب در تيافزا. ه استشدمنجر نفوذ آب در خاک 

ه خاک و عدم ياولل ي هوا و خشک بودن پروفيبه علت خشک
اد بودن مقدار ي کامل خاک توسط دام است و علت زيلگدکوب

نکه هنوز منطقه از اي ه دوره چرا با توجه بينفوذ در ابتدا

ته يسيتت االسي خاصدهنده نشان ،ره متاثر استها بيبارندگ
 در تمام ن مسئلهاي . استخاک و استراحت آن در زمستان 

قه اول يدر پنج دق .کند مي شده صدق گيري اندازه يها  دوره
قه و ي بر دقميليمتر ۳/۱۰۹ نفوذ آب در منطقه مرجع مقدار

 .قه بوديمتر بر دقيلي م۳/۶۶ن مقدار ي کمتريدر منطقه بحران
 اختالف  درصد ۵فقط شدت نفوذ در سه منطقه در سطح 

ابتدا و در  دوره چرا ي طي از نظر زماني داشت، وليدار معني
در دوره .  بوددار معنيک درصد اختالف ي چرا در سطح انتهاي
 ۷/۸۷ دوره چرا ي ابتدا دربهشت ماهي در ارد،قه نفوذيده دق

 در خاک نسبت ي که با توجه به وجود رطوبت کاف بودمتريليم
. استشتر ي ب،متر استيلي م۴/۸۴ دوره چرا که انتهايبه 

 يها  ز در شدتيقه ني دق۶۰ و ۳۰ يها   نفوذ آب در دورهمقدار
 در ييدوره چرادر ) يد و بحراني کل،مرجع( دام يتلف چرامخ

 چرا، يها  شدت در،  داشتيدار معني درصد اختالف ۵سطح 
ر و ين تيب) زمان( در دوره چرا ي ول، قبل بوديها زمانمانند 
 نداشت که علت آن را  وجوديدار معنيور اختالف يشهر
 .تن خاک دانسيي پايها  توان به وجود رطوبت در عمق مي

 مذکورقه مانند دوره ي دق۱۲۰ و ۹۰ يها  شدت نفوذ در دوره
 به يد و بحراني دام مرجع، کلي چرايها  ر شدتيتحت تاث

ي دار معني اختالف يز داراي درصد ن۵ک و يب در سطح يترت
 خاک و عدم کم ي قبليتوان در فشردگ مي علت آن را بود

در  گذشته يها  ساليب خاک آن طيشدن خلل و فرج و تخر
 ي تراکم کلدهنده نشانن امر يهم.  دانستيمنطقه بحران

ج ياز نتا. است دام ي قبل از شروع چراين منطقه حتيخاک ا
 دام از يش فشار چرايجه گرفت که با افزايتوان نت مي مذکور

           يشدت سرعت نفوذ آب در خاک بخصوص در دوره زمان
ن ا محققج توسطين نتايشود و ا ميقه کاسته ي دق۵ و ۱

 س و همکاراني ن،)۱۱ ( همکاران و از جمله وارنيمتعدد
 )۹ (نکيز نز وي مارت،)۱( يسارو ي و محسنيچ ي، چائ)۱۰(
 .ه استشدد ييتا
جاد ي دام و تداوم آن موجب اي تداوم و فشار چراطور کلي، به
ت ي که مناسب فعال، از خاکاي هي در الاي ه فشردهيال



  ... ترکيب پوشش گياهيهاي چراي دام بر تاثير شدت                                                      ۱۰۱۰

 عالوه بر مسئلهن اي  هکشود  يماست،  نها اي گيکيولوژيزيف
 کاهش رطوبت و سرعت نفوذ آب در خاک  سببنکه يا

شود، و  ميز ي نيکيش مقاومت مکاني موجب افزا،شود مي
 يزن د در جوانهيت شديجاد محدودي ان عوامل سبباي ههم
ت ينها و در نهاد آي، استقرار و توليده شهين، توسعه رها ايگ
ج طرح و اثر يبا توجه به نتا. دشو مي ياهيب گير در ترکييتغ

توان با  مي خاک يکيزي فعواملد در ي شديم چرايمستق

ات خاک مانند عوامل رطوبت، ين خصوصيي و تعيريگ اندازه
و   ميق و کي به صورت دقيکي و مقاومت مکانيرينفوذپذ

 نهاش مرتع از آيت و گراين وضعييقه در تعيبدون دخالت سل
 تلا استفاده و دخيشتر برايت بقاي تحقرو ازاين. بهره گرفت

ت يريق عوامل مهم مدين دقيي در تعهاي مذکور شاخصدادن 
 در عواملن يتر از مهم يکيمرتع که امروزه از آن به عنوان 

 .دشو ميد هاشني، پاستش مرتع يت و گراين وضعييتع
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Abstract 
Mechanical resistance, infiltration and moisture content of soil are some of the important parameters that 

affect plant cover composition in rangelands. The effects of different livestock grazing intensities on plant 
cover composition, mechanical resistance, infiltration and moisture content of soil in reference (control), 
moderate and heavily grazed areas located in Savojbolagh (Iran) rangeland was investigated during years 
2004-2005.Results showed spatially different mechanical resistance; mechanical resistance was the 
highest in heavily grazed areas (1085.3kpa), while lowest in reference area (717kpa) and it was higher for 
the depth 15-30 Cm as compared to 0-15 cm. There was a trend if increasing soil mechanical resistance 
observed as the grazing period increased. The average soil mechanical resistance increased from 850.2 
Kpa at the beginning to 910.4 Kpa at the end of the grazing period. Soil moisture content followed a 
decreasing trend from control to heavily grazed areas while a reverse trend was observed in moisture 
content from 0-15 cm to 15-30 cm soil depth. There were significant differences observed in water 
infiltration rate among different grazing intensities. Infiltration rate decreased from control to heavily 
grazed area by 3.7, 3.2 and 2.3 mm/min  for control, moderately and heavily grazed, respectively. As the 
grazing intensity increased the gramineae plants, (43.7%) bushes (51.8%) decreased while forbs increased 
(26.5%) in plant composition in heavily grazed area, as compared to reference. The vegetative plant cover 
in heavily grazed area is finally comprised of invader forb species such as Rosa harmala, Rosa persica, 
Ceratocarpus sp which clearly indicates the destructive effect of heavy grazing on plant community and 
rangeland productive capacity. 
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