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 چكيده
 اختصاص داده و تأمين كنندة قسمت عمدة علوفه مصرفي  را به خودخشكيهاي كره زميندرصد از سه  و چهل حدودمراتع 

 نظر به سطح. پوشش گياهي بسيار حائز اهميت مي باشند  خاك و، آبابعكه از لحاظ توليد و حفظ من دني باشدامهاي جهان م
 اثر بنابراين ،است ناپذير اجتنابامري  ي ساكنين منطقهو با توجه به اينكه چراي مراتع توسط دامهاوسيع مراتع استان كردستان 

با چراي (، كليد) سبكبا چراي( مرجع شمال سنندج در مناطق بيست و سه كيلومتريواقع در چراي دام روي خاك مراتع چرندو 
ف و درصد عفاكتورهاي توليد به روش مضا  در اين تحقيق .مورد بررسي قرار گرفت ) با چراي سنگين(و بحراني) متوسط

 جرم مخصوص( بررسي فاكتورهاي فيزيكي .شدبرآورد  و خاك لخت به روش ترانسكتپوشش، سنگ و سنگريزه، الشبرگ 
بررسي . كرار صورت گرفت با ده تگانه  سهدر مناطق) و نسبت ثبات خاكدانهمحتواي رطوبتي درصد تخلخل، درصد ظاهري، 

 بر خاك نشان  را مهمي كه اثر تردد دامعامل. دارد  درصد پوشش و بر توليدداري اثر معني ان داد كه چراي دامشنتايج آماري ن

ي همسويي آن با افزايش شدت چرا ظاهري حاكي از جرم مخصوص گيري اندازه. خاك است ظاهري جرم مخصوص ،دهد مي
 .دوشمي  ظاهري خاك افزوده جرم مخصوص، بر به تناسب افزايش شدت چرا به طوري كه .سي استدام در مراتع مورد برر

. دبنيامي كاهش در منطقه أثير افزايش شدت چرا  و نسبت ثبات خاكدانه تحت تدرصد تخلخل ،درصد محتواي رطوبتيمقادير 
با توجه به . شود ييرات عمده در خاك سطحي ميطبق نتايج بدست آمده از اين تحقيق به نظر مي رسد كه چرا باعث ايجاد تغ

 خاك منطقه ، چنانچه فشار چرا در حد متوسطي باشدبنابرايناينكه منطقه طرح از بارندگي مناسب ساالنه برخوردار مي باشد، 
  .دام را بهبود بخشيده و جبران نمايد قادر خواهد بود خسارتهاي ناشي از لگدكوبي

 
     .قي، چرندوخصوصيات فيزيكي خاك،  مراتع ييال،  شدت چرا: كليديواژه هاي

 
 مقدمه 

در زندگي برخاسته از خاك، انديشيدن به جهاني بدون 
 زيرا گياهان و جانوران و سرانجام ،خاك ناشدني است

خاكي كه بر اثر فرايندهاي . كشاند انسانها را به نيستي مي

طبيعي در زمان نياكان ما ساخته شده و سپس به همت و 
ايمردي آنان پرداخته و آماده و بارور گشته و خوراك و پ

پوشاك و مسكن آنان را نيز فراهم آورده، اينك به  امانت 
به ما سپرده شده تا همچون ماندگاري گرانبها آن را نگه 



...اثر شدت چرا بر خصوصيات خاك در مراتع  ۳۷۰

 ريزي شده، آن را ريزي  بهره برداري  برنامهزداشته و پس ا
 در حال ، كشورتعامر  ).1370سينگر،( به آيندگان بسپاريم

، سير قهقرايي دارد و دام بيش از حدحاضر بر اثر چراي 
موجود در عرصة مراتع بيش از سه برابر ظرفيت توليدي 

اگر مراتع كشور در مدار مديريت علمي و . آنهاست
 توليدي تا پنج برابر توليد فعلي تواند صحيح قرار گيرد مي

به  با توجه .)1373 و بصيري، خواجه الدين( داشته باشد
اين نكته كه خاك ثبات بيشتري از پوشش گياهي داشته و 

 اميدوار توان  ميگيرد معموالً بعد از آن تحت تأثير قرار مي
بود در صورتي كه در مراحل اولية تخريب جلو اين روند 
گرفته شود به راحتي بتوان به احياي پوشش گياهي با 

). 1377،مقدم( صرف كمترين هزينه و زمان الزم اقدام كرد
اما چنانچه چراي بي رويه ادامه داشته باشد و چرا بر 
اساس اصول علمي انجام نگيرد، تخريب خاك مرتعي به 
خصوص تخريب خصوصيات فيزيكي آن را به دنبال 

شناخت و بررسي مقدار و نوع تأثير چرا ما . خواهد داشت
را در جهت مديريت علمي و اصولي مراتع كمك خواهد 

 ).1373و بصيري،  خواجه الدين( كرد

Roersma  et al.,( 1995) چرا روي فشرده شدن  ، اثر
 بررسي و به اين نتيجه رسيد كه چراي  دركلمبياخاك را

 در دار شديد موجب فشرده شدن خاك و ايجاد تغيير معني
  .است  مخصوص ظاهري خاك گرديدهجرم

   )Proffitt et al.,( 1995 ، تأثير لگدكوبي گوسفند و 
مديريت چرا روي خصوصيات فيزيكي خاك را عمليات 

ايشان سه . در مراتع غرب استراليا مورد مطالعه قرار دادند
كار  تيمار چراي مداوم، چراي كنترل شده و قرق را به

كه خصوصيات فيزيكي خاك در شد گرفتند و مشخص 
مراتع با چراي كنترل شده نه تنها بهتر از مراتع با چراي 

 جرما مراتع قرق شده بود و مداوم، بلكه مشابه ب

 ظاهري خاك در منطقة چراي مداوم نسبت به مخصوص
  .مناطق ديگر افزايش چشمگيري داشت

)John & Wiliam (2000،,با مقايسة اي  در مطالعه 
 راهبردهايو چرانشده به بررسي اثر خاك مناطق چراشده 

چرا روي فشردگي خاك پرداختند و اظهار داشتند كه 
 موجب فشردگي خاك سطحي و از تواند دام ميچراي 

 .خاك شودبين رفتن ساختمان خاك در اثر تراكم تودة 
)Engeles(2002 با مطالعة اثر چرا روي هيدرولوژي ،

مراتع، نشان داد كه لگدكوبي ناشي از چراي دام روي 
 مخصوص ظاهري جرم و گذارد تخلخل خاك اثر مي

مديگر در دو منطقة چراي متوسط و سنگين با ه خاك
  . دارندداري اختالف معني

)Mc Dowell  et al.,( 2004 اثر چراي گوزن روي ،
اين به . نمودبررسي در جنوب نيوزلند را كيفيت خاك 

، نمونه هايي از خاك مناطق عبور گوزن و ساير منظور
نتايج به دست آمده نشان داد . دشبرداشت قسمتهاي مرتع 

حلهاي  مخصوص ظاهري و درصدتخلخل خاك مجرم
3cm ترتيب  گوزن يك روز بعد از چرا بهآمد رفت و

gr 
3cm  درصد و در شش هفته پس از چرا8/8و 06/1

gr 10 
  .مي باشد  درصد4/6و 1/

يك فصل ( اثر چراي كوتاه مدت ,)1381 (سندگل
 مخصوص ظاهري خاك در انتهاي فصل چرا  جرمبر) چرا

واقع در ايستگاه همند    Bromus tomentellusدر چراگاه
 جرم گيري  همچنين اندازه.آبسرد را مورد بررسي قرار داد

مخصوص ظاهري نشان داد كه تيمار چراي سنگين باعث 
 مخصوص ظاهري خاك در جرمافزايش قابل مالحظة 

 . استشدهمقايسة با حالت بدون چرا 
راي  اثر لگدكوبي و چ,)1382( و همكاراني چيئچا

دام بر ويژگيهاي فيزيكي خاك در منطقة الر را مطالعه 
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 نتايج حاصل از اين مطالعه نشان دادكه ميانگين ؛كردند
درصد رطوبت از منطقة مرجع به منطقة بحراني روند 

 مخصوص ظاهري منطقة مرجع كمترين جرم. كاهشي دارد
و منطقة بحراني بيشترين مقدار است و اين مقدار در طول 

ميزان تخلخل در منطقة . ل چرا افزايش يافتدورة فص
  .مرجع بيشترين و در منطقة بحراني كمترين بوده است

 چرا هايمشخص نمودن اثر ,اصلي اين تحقيقهدف 
 جرممانند   خاك فيزيكيروي برخي از خصوصيات

محتواي  مخصوص ظاهري، تخلخل، ثبات خاكدانه و
  .است خاك رطوبتي

 
 مواد و روشها

معـروف  ) چرنـو ( كه به نام چرنـدو     مطالعه مورد   منطقة
 كيلومتري شمال شهرسـتان سـنندج در        23است در فاصلة    

 3875 داراي مـساحتي معـادل       شده و استان كردستان واقع    
ــد  ــي باشــ ــار مــ ــه.هكتــ ــن منطقــ ــرض  ايــ  در عــ

ــايي ــا35˚28΄20˝جغرافي ــمالي35˚33΄15˝   ت ــول  ش  و ط
 هقـرار گرفتـ  شرقي  46˚ 59΄5˝  تا46˚ 55΄47˝ جغرافيايي

 در مراتع چرندو سـه منطقـه بـا          ,انجام تحقيق  براي   .است
بـه  ( منطقـه بحرانـي   :شدت چرايي متفاوت انتخاب گرديد 

و ) متوسـط تحـت چـراي   (منطقـه كليـد   ،)شدت چرا شده
منـاطق  ). 1380،مقـدم ( )سـبك تحت چراي   (منطقه مرجع   

 ,)ارتفاع، شيب و جهت   (مورد مطالعه به لحاظ مورفولوژي      
 ولي بـه لحـاظ      ، و بافت خاك مشابه    ويژگيهاي سنگ بستر  

شدت چرا بـا يكـديگر متفـاوت بودنـد و در هـر يـك از                 
از يـك منطقـه كـه بـه خـوبي           گيريها   نمونه گانه  مناطق سه 

معرف شرايط اكولوژيكي و پوشش گياهي آن منطقه بـود،          
 براي تعيين درصد پوشش در هر سه منطقـه          .انجام گرفت 

مختلــف  وشــهاي  از بــين راز ترانــسكت اســتفاده گرديــد،

اسـتفاده از   ) مستقيم و مـضاعف   مستقيم، غير (برآورد توليد   
بـر دو روش ديگـر تـرجيح داده         ) مضاعف(روش تركيبي   

 .شد

 – Bromus tomentellusمنطقه مرجع در تيپ گياهي

festuca ovina 5/2 هكتار و ظرفيت دامي 38 با مساحت 
  _واحد دامي در هكتار، منطقه كليد در تيپ گياهي

Psathyrostachys fragilis Bromus tomentellus  با 
 واحد دامي در هكتار و 1 هكتار و ظرفيت 34مساحت 

 Gundeliaباالخره منطقه بحراني در تيپ گياهي

tournefortii- Phlomis oliveri  هكتار و 35 با مساحت  
از ( واحد دامي در هكتار در طول فصل چرا 7/0ظرفيت 

 .در نظر گرفته شد) شهريوراوايل فروردين تا اواخر 

 خصوصيات فيزيكي خاك، در پايان گيري براي اندازه
فصل چرا در هر منطقه به صورت تصادفي سيستماتيك، 

اليه سطحي خاك و  (مترده پروفيل به عمق سي سانتي
حفر و از هر پروفيل به ) منطقه نفوذ و گسترش ريشه

زمايشگاه و پس از انتقال به آشد مقدار الزم خاك برداشت 
 روش  با خاك   بافت  .در هواي آزاد خشك شدند

براي بررسي تغييرات وزن ظاهري . شد تعيين هيدرومتري 
  گرفته شده توسط بروس و هاونكار خاك از روش به

 جرم مخصوص گيري براساس اندازه. استفاده گرديد
محاسبه   تخلخل خاك1 ظاهري و با استفاده از رابطة

 ).1382، و همكاراني چيئو چا1372بايبوردي، (گرديد 

)1 (100)1( ×−
d

d

P
B

كه    درصد تخلخل  =

 ظاهري خاك بر اساس جرم مخصوص: dB:در آن 

3cmانجام شده بر حسبگيريهاي  اندازه
gr 

dP :بين  كه معموالً( حقيقي خاك جرم مخصوص
3cmبرحسب )  تغيير مي نمايد67/2 الي 65/2

gr 



...اثر شدت چرا بر خصوصيات خاك در مراتع  ۳۷۲

مستقيم طوبت خاك به دو صورت مستقيم و غيرر
برخي از روشها در عرصه كاربرد .  مي شودگيري اندازه

 كرده و برداري از خاك نمونه داشته اما در برخي ديگر بايد
روشي  . نمودگيري مقدار رطوبت را در آزمايشگاه اندازه

  برده شد، روش وزني استكار  اين تحقيق بهكه در
 براي مقايسه ثبات خاكدانه نمونه هاي ).1380عليزاده،(

 ,.Dattman & Emerson(  از روش پيشنهادي,خاك

 مختلف خاك عوامل جهت مقايسه . استفاده گرديد,1959)
 بين دار  و بررسي وجود اختالف معنيگانه مناطق سه
 واريانس يك تحليلجزيه وت از روش ترتيب ميانگينها به

 استفاده شد SPSSطرفه و آزمون دانكن با كمك نرم افزار 

  Excelو براي رسم نمودارهاي مختلف از نرم افزار 
 .شداستفاده 

 
 نتايج 

  گياهيهاي گونه  فراواني  از نتايج حاصل 
متوسط و   مختلف در مناطق چرايي سبك،هاي خانواده

 . نشان داده شد1سنگين در شكل
 با استفاده از روش گانه توليد در مناطق سه

، تعيين گرديد و مقادير آن در منطقه )مضاعف(تركيبي
 گرم ماده 37 و 124 ، 64 ترتيب مرجع، كليد و بحراني به
 )2شكل(خشك در متر مربع است 
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  مختلف در مناطق چرايي سبك، متوسط و سنگينهاي  گياهي خانوادههاي  فراواني گونه -1شكل
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 ميانگين مقدار توليد در سه منطقه چراي سبك، متوسط و سنگين  -2شكل
 

 توليد، مشخص نمود هاي آماري دادهتحليل  تجزيه و
 به اين . دارنددار كه هر سه منطقه با همديگر اختالف معني

 داري معنا كه با افزايش شدت چرا، توليد به طور معني
 .كاهش يافت

الشبرگ و خاك مقدار درصد پوشش گياهي زنده، 
 استفاده از روش ترانسكت گذاري تعيين  بالخت كه

شكل  در مناطق مرجع، كليد و بحراني در ترتيب  به،گرديد
 .ده استارائه ش 3

 

 
  چراي سبك، متوسط و سنگينگانه  درصد پوشش گياهي زنده، الشبرگ و خاك لخت در مناطق سه -3شكل
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، )Sig>01/0 (ها تايج حاصل از تحليل دادهبر اساس ن
منطقة چراي سنگين بيشترين و چراي سبك كمترين 

 ).4شكل ( ظاهري را داشته اندجرم مخصوصمقدار 
  نشان داد،،) Sig>01/0 (ها نتايج حاصل از تحليل داده

منطقة چراي سبك بيشترين و چراي سنگين كمترين 
 ).5 شكل (اند  را داشته خاكدانهمقدار  ثبات

، )Sig>01/0 (ها بر اساس نتايج حاصل از تحليل داده
منطقة چراي سنگين كمترين و چراي سبك بيشترين 

 .)6شكل  (اند مقدار تخلخل را داشته
 ها بر اساس نتايج حاصل از تجزيه و تحليل داده

)01/0<Sig( منطقة چراي سبك بيشترين و چراي سنگين ،
 ).7 شكل (اند هكمترين مقدار محتواي رطوبتي را داشت
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   نمودار ميانگين درصد محتواي رطوبتي خاك، در سه منطقة چراي سبك، متوسط و سنگين-7 شكل

 
 بحث

طور كه در نتايج نشان داده شد با افزايش شدت           همان
 اين موضوع بـه چنـد دليـل         .چرا از ميزان توليد كاسته شد     

 نخست اينكـه توليـد بـاالي منطقـه چـراي            , باشد تواند  مي
 كـه علوفـه زيـادي       ايست  سبك مربوط به گياهان چندساله    

؛ دومين دليل كاهش اكسيژن خاك و به دنبال         كنند  توليد مي 
 كـه   باشـد    خاك مـي   هاي  آن كاهش فعاليت ميكروارگانيسم   

به كاسته شدن مواد غـذايي  قابـل دسـترس گياهـان               منجر
ــي ــود م ــه   و درش ــش گون ــد پوش ــت از درص ــاي  نهاي  ه

خوشخوراك و چندساله كه در ميزان توليد نقـش اساسـي           
 كـه منطقـه بحرانـي، كمتـرين     اي  به گونههدارند كاسته شد  

در تحقيقات  ,Northup et al(1999) را داشت؛ ميزان توليد
 .به نتايج مشابهي رسيدندخود 

 بين درصد پوشش گياهي زنده دار وجود اختالف معني
 منطقه چراي سبك، متوسط و سنگين با توجه به زمان سه

، به دليل تركيب گياهان موجود در اين مناطق برداري نمونه
 كه درصد بااليي از گياهان منطقه چراي اي  به گونه.است

سنگين مربوط به گياهان يكساله اي است  كه توليد بسيار 



...اثر شدت چرا بر خصوصيات خاك در مراتع  ۳۷۶

اندكي دارند و در پايان فصل رشد هم چيزي از پوشش 
براساس نتايج آماري، با . ماند  بر روي زمين باقي نميآنها

 درصد پوشش داري افزايش شدت چرا به طور معني
 .كند ميالشبرگ كاهش و درصد خاك لخت افزايش پيدا 
گياه را  زيرا چرا به طور مستقيم ميزان توده زنده و توليد

 به رفت مي  كه احتمالاي  در واقع علوفه.دهد ميكاهش 
 درآيد قبالً به صورت علوفه تر مصرف صورت الشبرگ

و ) منبع توليد غذا( چراي سنگين برگها .شده است
 گياهان مرغوب و خوشخوراك، در دهنده  گلهاي ساقه

درازمدت موجب ضعف و عدم توانايي توليد بذر و 
كاهش قدرت توليد نهال شده و به تدريج از درصد 

د خاك  و به تدريج درصشود پوشش اين گياهان كاسته مي
نيز  نتايج ) 1382(؛ فتاحييابد لخت منطقه افزايش مي

 . مشابهي رسيد
از نوع  در اين تحقيق بافت خاك در هر سه منطقه

 كه دهد اين مطالعه نشان مي شني بود و لومي تا لومي
 و متأثر از سنگ باشد بافت از ويژگيهاي ذاتي خاك مي

 .مادر است و چراي دام تأثيري بر بافت خاك ندارد
در تحقيقات خود به ) 1383(و ميرزاعلي  )1382(فتاحي

 .نتايج مشابهي رسيدند
 دهد،  مهمي كه اثر تردد دام را بر خاك نشان ميعامل

جرم  گيري   اندازه. ظاهري خاك استجرم مخصوص
 حاكي از همسويي آن گانه  ظاهري در مناطق سهمخصوص

به  .با افزايش شدت چراي دام در مراتع مورد بررسي است
 جرم مخصوصطوري كه به تناسب افزايش شدت چرا بر 

 ظاهري جرم مخصوصافزايش .  ظاهري خاك افزوده شد
  را به لحاظ ويژگيهاي داري در منطقه بحراني آثار معني

جرم افزايش . فيزيكي در خاك اين منطقه ايجاد نمود
ثر از فشار چراي دام است، بلكه أ ظاهري نه تنها متمخصوص

 . اين پديده را تشديد نمايدتواند اد آلي  نيز ميعدم وجود مو
 ظاهري بيشتر، در منطقه بحراني جرم مخصوصبه طور كلي 

به دليل فشرده شدن خاك در پي لگدكوبي هاي مكرر دام 
،  Drewry et al(2004)  همچوناني  محقق.مي باشد

Dahlgren et. al.(1997)چرايي در هاي ، با انجام آزمايش 
 .نتايج مشابهي را گزارش كردندمراتع طبيعي 

كاهش درصد تخلخل خاك از منطقه مرجع به منطقه 
 ظاهري جرم مخصوص افزايش ناشي از ,كليد و بحراني

ميداني و ساير ويژگيهاي هاي  هكه با مشاهداست خاك  
شدت چراي دام و كمبود مواد . خاك كامالً  تطابق دارد

سوب آلي از عوامل مهم كاهش درصد خلل و فرج مح
 كه اين عوامل به خوبي عوارض خود را در خاك شوند مي

منطقه بحراني نسبت به منطقه كليدي و مرجع نشان داده 
 Mc Dowell et al(2004) و Drewry et al(2004) .است

 .در تحقيقات خود به نتايج مشابهي رسيدند, 
 در منطقه مرجع نسبت به  خاكتفاوت مقدار رطوبت
 ناشي از افزايش تعداد دام وانت منطقه بحراني را مي

در واقع دام با لگدكوبي خود باعث كاهش . دانست
تخلخل خاك و به دنبال آن عدم نفوذ آب به خاك مي 
شود كه اين موضوع در نهايت منجر به كاهش رطوبت 

  دام با چراي گياهان باعث،از طرف ديگر. شود خاك مي
 كه دشو مي كاهش الشبرگ و بقاياي گياهي در سطح خاك

اين امر باعث افزايش تبخير از سطح خاك و كاهش 
در ,  Mudahir  & Taskin, (2003).شود رطوبت خاك مي

 . به نتايج مشابهي دست يافتندتحقيقات خود 
نتايج حاصل از تجزيه و تحليل داده ها مشخص نمود 
منطقة چراي سبك بيشترين و چراي سنگين كمترين 

كه اين امر ناشي از . اند مقدار  ثبات خاكدانه را داشته
وجود ماده آلي و سطح پوشش بيشتر در منطقه چراي 
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 اين موارد از برخورد مستقيم قطرات باران .سبك مي باشد
به خاكدانه ها جلوگيري مي نمايد و در نتيجه ثبات 

 ,Mudahir  & Taskin .خاكدانه ها بيشتر خواهد بود

 .ت يافتند به نتايج مشابهي دسدر تحقيقات خود, (2003)
 كه رسد طبق نتايج بدست آمده از اين تحقيق به نظر مي
با . شود چرا باعث ايجاد تغييرات عمده در خاك سطحي مي

توجه به اينكه منطقه طرح از بارندگي مناسب ساالنه 
چنانچه فشار چرا در حد بنابراين برخوردار مي باشد 

ي متوسطي باشد خاك منطقه قادر خواهد بود خسارتهاي ناش
 .از لگدكوبي دام را بهبود بخشيده و جبران كند

 اجراي شود كه  مشخص مييادشدهبا توجه به موارد 
سيستم هاي چرايي كنترل شده امكان بهره برداري پايدار 

بنابراين .  خواهد ساختپذير از مراتع اين منطقه را امكان
نظارت به زمان ورود و خروج دام، حد بهره برداري 

از چراي زودرس و بي رويه و رعايت مجاز، جلوگيري 
 . تناسب نوع و تعداد دام الزم و ضروري مي باشد
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Abstract 

Rangelands have covered the majority of the continents and 43 percent of the all lands round 
the world cattle; so, they are very important in production and protection of water resource, soil 
and plant cover. The vast areas of rangelands of Kurdistan province are grazed by cattle. The 
main objective of this study was to determine the cattle grazing intensities effect on the soil of 
Charandoo rangelands which is located 23 km north of Sanandaj. Three different grazing site of: 
reference (light grazing) ere chosen as the study area. Forage production and physical soil 
factors such as bulk density, percent of porosity, water content and aggregate stability were 
measured by standard methods. Ten replications were used in this experiment. The statistical 
results show that cattle grazing have a significant effect on the plant cover and production. The 
soil bulk density increased significant with intensive grazing. The water content, percent of 
porosity and the proportion of the aggregate stability decreased as the result of intensive 
grazing. The final results indicate that cattle grazing may cause rather big changes on the 
physical properties of surface soil. As the project region enjoys suitable yearly rainfall, if the 
intensity of grazing is in a moderate level, the region will be ale to recompense and to make 
better tolerance the damages arisen from cattle trampling. 
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