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  1چکیده

 مقایـسه  بـه   در ایـن پـژوهش  .باشـد  ثر بر وضعیت مرتع، چراي دام می  ؤترین عوامل م   یکی از مهم  
هاي عرفی مراتـع   یکی از سامان ها در  میکروتراس و فضاهاي بینابینی آن   خاك در  خصوصیات فیزیکی 

 میکروتراسدو تیمار   صورت   دفی به  تصا  قالب طرح کامالً   در این پژوهش . تپه پرداخته شده است     مراوه
درصد خلل و وزن مخصوص ظاهري و   نفوذپذیري،گیري براي اندازهو جهت دامنه  میکروتراس بین و

وزن مخـصوص ظـاهري و      ،   نفوذپـذیري  جهت مقایسه همچنین  .  انجام گرفت  ، تکرار 8 در   فرج خاك 
 پوشش سطح خـاك مرتـع از     هاي  داده وها   میکروتراس بین   و ها  میکروتراس درصد خلل و فرج خاك    

وزن مخـصوص ظـاهري خـاك       نتایج نـشان داد کـه       .  استفاده شد  ANOVAطرفه   آنالیز واریانس یک  
 بیـشتر از  شـمالی هاي   در دامنهتفاوت بوده و این ها میکروتراسبین  بیشتر از    ها میکروتراس همواره در 

وزن مخصوص ظاهري خاك میزان  نیز نتایجی عکس درصد خلل و فرج خاك.  استهاي جنوبی دامنه
  همواره بیـشتر از مقـاطع دیگـر بـوده    )قهی دق5 یمقطع زمان(میزان نفوذپذیري در ابتداي آزمایش     . دارد

میکروتراس  بین  دقیقه اول آزمایش در میکروتراس و      5که مقدار متوسط نفوذپذیري در       طوري ه ب است،
توسـط دام   ) میکروتراس(هاي لگدکوبی    همچنین مسیر  .استمتر بر دقیقه      میلی 25/4 و   28/1ترتیب   به

ها را در   وجود میکروتراسپژوهشدهند که نتایج این   درصد از سطح کل مرتع را تشکیل می40حدود 
 هاي دیگر مرتع نیـز  قسمتها،   میکروتراسدر صورت نبود توان گفت    در نهایت می  . داند مراتع مهم می  

  .پذیرد ثیر منفی میأاز حضور دام ت لگدکوبی شده و کل سطح مرتع  سال2 در عرض حداقل
  

  ، میکروتراس، باباشملک خاك لگدکوبی، خصوصیات فیزیکی: کلیديهاي واژه
                                                

  avishan10@gmail.com:  مسئول مکاتبه*
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  مقدمه
هاي کره زمـین   هاي موجود روي خشکی ترین اکوسیستم ترین و وسیع هاي مرتعی از مهم   اکوسیستم

 و موجودات ی خاک ،یمی اقل ثر از کنش متقابل عوامل    أ مت یعی طب يها ستمی اکوس يداریتعادل و پا   .هستند
 اهی منابع آب و خاك گتیری مدی معرف چگونگاهی کنش متقابل دام و گتیری راستا مدنیدر ا. زنده است

 در دی و تولیاهی گبیترک یفی و کی کمشی متعادل دام ضامن حفاظت از منابع و عامل افزاي چرا.باشد می
هـاي   ر دام در یک اکوسیستم طبیعـی جنبـه     در اثر حضو   ).2001 ،يموسو( است   ی مرتع يها ستمیاکوس

ها بـا اعمـال نیـروي        دانه شکسته شدن خاك   ، عمل لگدکوبی خاك و فشرده شدن آن        از جمله  متفاوتی
ثیر در تیپ أ تغییر و ت،زادان موجود در خاك تخریب نهان ،ها دانه کاهش ثبات و مقاومت خاك ،مکانیکی

هاي فیزیکی  تغییر ویژگی و غییر تیپ گیاهی مرتعت ،کاهش مقدار رطوبت در دسترس ،موجود در خاك
کننـد ضـمن     بزرگ که از مراتع استفاده مـی       هاي کوچک و   دام .)2000 مقدم،( گردد  مشخص می  خاك

 که منجر به جابجایی ذرات سطحی خـاك و فـشردگی آن          رکت، فشار فیزیکی بر خاك اعمال کرده      ح
شود، اگر بـیش از حالـت    ن دام به زمین وارد میفشاري که بر اثر وز    ). 1994یلد،  اهدي و چ  (گردد   می

البته عمل بازگشت به حالت اولیه یا همان ارتجاع . شود ارتجاعی خاك باشد، باعث فشرده شدن خاك می
  ترودطور مثال هب. پذیر بوده، اما این امر مستلزم گذشت زمان بسیاري است در اثر مدیریت صحیح امکان

  . سال گزارش کردند10هاي جنگلی را  شش گیاهی در خاكسرعت احیاي پو) 1976( و فریزل
. شود، همان فشردگی خاك است تر تداعی می تر و مشخص چه که از کلمه لگدکوبی نمایان آن

افزایش خصوص تغییرات در خصوصیات فیزیکی خاك ناشی از همین فشردگی یا  هر تغییرات ببیشت
در طی فرایند فشردگی ذرات خاك . گردد یجاد می که توسط عامل دینامیکی دام اباشد تراکم خاك می

  ).1959لول، (جرم مخصوص خاك است افزایش  تخلخل و کاهشتر شده و نتیجه آن  هم نزدیک به
 عمل چرا را در مراتع ات فیزیکی بر اثر لگدکوبی دام هنگامتغییرات خصوصی) 2002 (عطائیان

شان داد که تغییرات خصوصیات فیزیکی خاك با نتایج ن. حوزه آبخیز سد الر مورد مطالعه قرار دادند
تر  بیش) متر  سانتی0-15(الیه سطحی خاك  تغییرات در کند و افزایش شدت چرا سیر صعودي طی می

 .متري خاك است  سانتی15-30 از الیه

 در مراتع آزمایشی هاي چراي سبک، متوسط و سنگین را ثیر شدتأت) 1973( همکاراني و زرو
ها  نتایج آن. اند روي سرعت نفوذ در سه خاك مختلف بررسی نموده بران کلرادوهاي مرکزي ن دشت

و  پیتوال .دهد که چراي دام با شدت سنگین، موجب کاهش سرعت نفوذ گردیده است نشان می
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ثیر چراي دام بر أ منطقه را براي بررسی ت4در منطقه جوکین در فنالند جنوبی ) 2005(همکاران 
دار نفوذ آب در   اختالف معنیدست آمده بیانگر هنتایج ب. طالعه قرار دادندنفوذپذیري خاك مورد م

هایی که ساختمان و   خاك نتیجه گرفتندهمچنین.  بود"خاك بدون لگدکوبی" و "خاك لگدکوب شده"
هاي دیگر مستعد فرسایش  اند، بیش از خاك ها در اثر لگدکوبی از بین رفته و یکنواخت شده بافت آن

  .هستند
آب سـطحی و فرسـایش خـاك          میـزان نفـوذ، روان      بر )1997(و محمدسلیم    مندراج مطالعات   نتای
ثیر فشار چراي دام در ارتفاعات اتیوپی نشان داد که فـشار چـراي سـنگین تـا خیلـی سـنگین،             أت تحت

 . داده اسـت  کـاهش داري طـور معنـی   ه را ب و میزان نفوذپذیري آب در خاك   پوشش گیاهی سطح زمین   
اثر چراي گوسفند را بر وزن مخصوص ظاهري خاك مرطوب مطالعه کرد و بـه ایـن           ) 1968(ل  دوگرا

بـورن   وود و بلـک  .یابـد  صورت صعودي افزایش مـی   نتیجه رسید که با افزایش چرا وزن مخصوص به        
گیرد و اثر فزاینـده آن   خوش تغییر قرار می دریافتند که در چراي سنگین ساختمان خاك دست   ) 1984(

) 1999( و همکاران دریوري .تر از چراي متوسط دام در مرتع است اك بسیار بیشبر وزن مخصوص خ
هاي پالیک انجام دادنـد،   ثیر چراي گوسفند در خاك  أروي رابطه و ت   ساله خود که بر      سه هاي  در پژوهش 

و تخلخـل  هـا وزن مخـصوص    آن. انـد   گوسفند در هکتار تعریف نموده1800شدت چراي زمستانه را  
ها نشان داد  آنگیري کردند و نتایج     متري اندازه   سانتی 15و سپس تا    متري    سانتی 0-5  را در عمق   خاك

 .داري افـزایش یافتـه اسـت    طور معنـی  هب و تخلخل خاكمتري وزن مخصوص   سانتی0-5 در عمق  که
 و تولید    خاك يوزن مخصوص ظاهر  منظور شناخت تغییرات نفوذپذیري،      هب) 2004(اعتراف و تلوري    

 تیمار قرق، چراي معادل نصف ظرفیت، چراي معادل دو برابر ظرفیت          5تپه،   اتع لسی مراوه  آب مر   روان
وزن نتـایج نـشان داد کـه    . و چراي معادل سه برابر ظرفیت تولید مراتع را مـورد مقایـسه قـرار دادنـد                

مکعب متر  گرم بر سانتی27/1 در تیمار سه برابر ظرفیت چرا حداکثر و معادل          خاك يمخصوص ظاهر 
 گـرم بـر   09/1هاي قرق و چراي معادل نصف ظرفیت حـداقل و معـادل         که در تیمار    ده، در صورتی  بو

  .مکعب بوده استمتر سانتی
 موجـب  زیـاد شود و در صـورت تکـرار    جایی خاك می هدار باعث جاب حرکت دام در اراضی شیب   
کوبی ناشی از حضور ثیر دام و لگدأ متعددي پیرامون تهاي  پژوهش.گردد ایجاد مسیر یا میکروتراس می  

صورت  که لگدکوبی در تمام سطح خاك به    فرض بر این  .  خاك صورت گرفته است     خصوصیات دام بر 
) هـا  بین میکروتراس(و بین مسیرهاي تردد دام ) ها میکروتراس( مسیرها   که  این شود و  یکسان عمل نمی  
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دست آوردن  هب منظور هب ش این پژوه. استین پژوهشهاي مهم ا کنند، از بحث  متفاوتی عمل می   روط به
ـ  نییتع و همچنین ی و شمالی جنوبيها  دام بر خاك در دامنهیکوب لگدریثأ تفاوت ت زانیم  نی اخـتالف ب

با  ها میکروتراس مساحت نیی تع و نشدهی شده و لگدکوبی نقاط لگدکوبنی خاك بیکیزی فاتیخصوص
  . بهتر صورت گرفته استهدف شناخت این روابط و اجراي مدیریت

  
 ها مواد و روش

 کیلـومتري  10آبخیز اتـرك در  شرقی گرگان در حوزه     کیلومتري شمال  230منطقه مورد مطالعه در     
 طـول   ثانیه21 دقیقه و 54 درجه، 55 تا  ثانیه30 دقیقه و 51 درجه،  55 جغرافیایی محدودهتپه در    مراوه

 .شمالی واقع شده استعرض  نیه ثا16 دقیقه و 48 درجه، 37تا   ثانیه7 دقیقه و 46 درجه، 37 شرقی و
 متوسـط و از سـطح دریـا    متـر  805 و 326 برابـر بـا    ترتیـب   به  مرتع نقطه ارتفاعی  بیشترین  و کمترین
اقلـیم   .اسـت گـراد    درجه سانتی9/16 و متوسط دماي ساالنه آن برابر      متر میلی 422 ساالنه آن    بارندگی

 هعمـد طـور   بهمرتع باباشملک  خاك یکلطور ه ب.باشد  میخشک تا خشک      دومارتن نیمه  منطقه با روش  
  لـوم ی از نـوع سـیلت   منطقـه  خـاك بافتو   شکل گرفته  ی از نوع رسوبات لس    ي مادر يها  سنگ يروبر

دلیل شـرایط گـرم و خـشک     ساله بوده و به هاي یک هاي موجود در مرتع از نوع گونه  بیشتر گونه .است
هـاي اسـفند تـا      در مـاه  معمـوالً باشـد و   ه مـی  ه رویش گیاهان این مرتع کوتا     حاکم بر منطقه طول دور    

 .مشاهده نمودتوان در سطح زمین   رشد را میترین اردیبهشت بیش

 10-20یب  با کـالس شـ   قسمتی از مرتع با پیمایش صحرایی مورد مطالعه، انتخاب عرصه منظور   به
 ،بـود  معـرف کـل مراتـع منطقـه      خصوصیات توپوگرافی، پوشش گیاهی، لگـدکوبی        نظر که از    درصد،

جهـت  ) جنـوبی ( گیـر   دامنـه آفتـاب  8و ) شمالی( گیر سایه  دامنه8 دامنه به تفکیک   16. انتخاب گردید 
 8  و)ها میکروتراسبین ( و مناطق مجاور ها میکروتراس گیري پارامترهاي پوشش گیاهی و درصد اندازه

بـرداري و     انجـام نمونـه    جهت) جنوبی( گیر  دامنه آفتاب  4و  ) شمالی( گیر سایه  دامنه 4دامنه به تفکیک    
درصـد پوشـش سـطح       .دگردیخاك و وزن مخصوص ظاهري خاك مشخص        نفوذپذیري   گیري اندازه

 1 عـدد پـالت   160هـا در مجمـوع بـا     ها و همچنین درصد میـزان میکروتـراس      خاك مرتع، نوع گونه   
  .گیري و مطالعه شد صورت تصادفی نمونه مترمربعی، به
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 2هـر دامنـه    (1 منفـرد   رینگ 16ري خاك این مرتع در مجموع از        گیري میزان نفوذپذی   جهت اندازه 
بـرداري   نقاط نمونـه . استفاده گردید) متر  سانتی 25متر و ارتفاع      سانتی 20قطر  (اي شکل    استوانه) رینگ

ها  ثیر لگدکوبی دامأهمچنین جهت پی بردن به ت  . صورت تصادفی سیستماتیک تعیین شد     در هر دامنه به   
هـا محـدود    هاي ایجاد شـده توسـط دام و بـین میکروتـراس      هر دامنه، به میکروتراس   نقاط انتخابی در    

بـا اسـتفاده از   . گیري شد اندازه)  دقیقه20 و 15، 10، 5( مقطع زمانی 4  درتغییرات نفوذپذیري .گردید
 نمونـه  64در مجموع به تعداد و متري    سانتی 10-15سیلندرهاي مخصوص فلزي نمونه خاك از عمق        

 .دیدتهیه گر

و  يوزن مخصوص ظاهر، پس از مشخص کردن      درصد خلل و فرج خاك     يریگ اندازهبراي تعیین   
  :دی خاك، از رابطه زیر استفاده شوزن مخصوص حقیق

  

)1(                                                                     100× )Bd/Pd -1 = (درصد خلل و فرج  
  

گرم بر هاي انجام شده برحسب  گیري اساس اندازهبر خاك يص ظاهروزن مخصو: Bd که در آن؛
  .استمترمکعب  گرم بر سانتی 65/2که برابر با  وزن مخصوص حقیقی خاك: Pd مترمکعب، سانتی

ثیر دام روي خصوصیات خاك و پوشش گیاهی، تعداد دام موجود بر حسب             أیابی به ت   جهت دست 
 واحـد   2665 و مشخص شد که تعداد دام موجود برابـر           ذ،داري باباشملک اخ   ازطرح مرتع واحد دامی   
 یـک روز    ها نیز در طـول      متوسط مسافت طی شده دام     وهمچنین میزان متوسط سطح سم      . دامی است 

، جهـت محاسـبه تقریبـی مـساحت         با کمک اطالعات یادشده    . قرار گرفت  گیري  و اندازه  مورد بررسی 
که متوسـط تعـداد قـدم دام      ایندر نظر گرفتن بالگدکوب شده خاك مرتع توسط دام در یک روز چرا          

  : قدم باشد، از رابطه زیر استفاده گردید8 متر، 1براي پیمودن 
  

 ها متوسط سطح سم کل دام) = تعداد واحد دامی مرتع(×)هاي چراکننده متوسط سطح سم دام(          )2(
  

  مساحت لگدکوب شده خاك در یک روز چرا)= سط تعداد قدم دام طی یک روز چرامتو(×)ها متوسط سطح سم کل دام(
  

ها هـر روز بـه نقـاط     که دام سپس تعداد روز الزم براي لگدکوب شدن خاك کل مرتع با فرض این     
  :دست آمد هجدیدتري براي چرا حرکت کنند، از طریق رابطه زیر ب

  

  شدن خاك کل مرتع اي لگدکوبتعداد روز الزم بر) = مساحت مرتع) / (شده خاك در یک روز چرا مساحت لگدکوب( )3(

                                                
1. Single Ring 
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هاي پوشش سطح خاك مرتع و  داده تجزیه و تحلیلها جهت  نرمال بودن دادهبررسی پس از 
 از آنالیز ) خاكتخلخلدرصد وزن مخصوص ظاهري خاك و (هاي خصوصیات فیزیکی خاك  داده

  . استفاده شدSPSS12افزار  وسیله نرم به ANOVA طرفه واریانس یک
  

  نتایج
 1 داري در سـطح  ها داراي تفاوت معنـی  میکروتراس بین و ها ي آب در خاك میکروتراس   نفوذپذیر

تر از مقاطع دیگر بوده،   همواره بیش)قهی دق5 یمقطع زمان( نفوذپذیري در ابتداي آزمایش وصد بوده   در
میکروتـراس   بـین   دقیقـه اول آزمـایش در میکروتـراس و    5 متوسط نفوذپـذیري در      شدتکه   طوري هب

متوسـط نفوذپـذیري در   شـدت   مقـدار    ،20 دقیقـه  در و    بـر دقیقـه    متـر   میلـی  25/4 و   28/1تیـب   تر به
نفوذپـذیري  . )1شکل  (باشد  می بر دقیقهمتر  میلی76/0 و   3/0ترتیب   میکروتراس به  بین   میکروتراس و 

 هاي امنهها در د میکروتراسبین  و همچنین نفوذپذیري ریگ  و آفتابریگ هی ساهاي ها در دامنه  میکروتراس
همچنین نتایج نشان داد که میزان نفوذپذیري  .دهند داري را نشان نمی  تفاوت معنی  ریگ  و آفتاب  ریگ هیسا

  .از واریانس باالیی برخوردار است
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  .ها میکروتراس بین و ها میکروتراس يری نفوذپذنیانگیم -1 شکل
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ل مرتع مورد مطالعـه داراي    ها در ک   میکروتراس بین   ها و  وزن مخصوص ظاهري خاك میکروتراس    
وزن مخصوص ظـاهري در     تجزیه واریانس    دست آمده از    نتایج به ). 1جدول  (داري است    تفاوت معنی 

 و هـا  دهد که وزن مخصوص ظاهري خاك میکروتراس  نشان می)2جدول (هاي شمالی و جنوبی   دامنه
، ولـی تفـاوت   )P>01/0 (داري هـستند  هاي شـمالی داراي اخـتالف معنـی    ها در دامنه  میکروتراسبین  
 همچنین وزن مخـصوص ظـاهري خـاك در کـل در     .شود هاي جنوبی مشاهده نمی   داري در دامنه   معنی
  .)2 شکل( هاي جنوبی است تر از دامنه هاي شمالی بیش دامنه

  
  .ها در منطقه میکروتراس بین ها و  واریانس وزن مخصوص ظاهري خاك میکروتراستجزیهمقادیر  -1جدول 

 داري سطح معنی آماره فیشر  میانگین مربعات درجه آزادي غییرمنابع ت
 00/0 58/16 151/0 1 ها میکروتراس بین ها و میکروتراس

    63 کل
  

تـر بـودن وزن مخـصوص     دهنـده کـم    نـشان 1:1قرار گرفتن خطوط برازش باالي خط  2 در شکل 
گیر نسبت به خط برازش دامنه  ها است و باالتر بودن خط برازش دامنه سایه ظاهري در بین میکروتراس

  .باشد گیر می هاي سایه تر وزن مخصوص ظاهري در دامنه گیر گویاي میزان بیش آفتاب
هـا در کـل مرتـع مـورد مطالعـه داراي تفـاوت            میکروتـراس  بـین    هـا و   تخلخل خاك میکروتراس  

هاي  دامنه در خاك از تجزیه واریانس تخلخل  دست آمده   ج به ینتاهمچنین  ). 2جدول  (داري است    معنی
هـا اخـتالف     میکروتراس بین   و ها هاي شمالی میان میکروتراس    دهد در دامنه   نشان می و جنوبی   شمالی  

  .شود هاي جنوبی دیده نمی ، ولی این اختالف در دامنه)P>01/0(داري وجود دارد  معنی
  

  .ها در منطقه میکروتراس بین ها و انس درصد خلل و فرج خاك میکروتراس واریتجزیه مقادیر مربوط به -2جدول 
 داري سطح معنی آماره فیشر  میانگین مربعات درجه آزادي منابع تغییر

  00/0 58/16 61/215 1 ها میکروتراس بین ها و میکروتراس
    63 کل

  
دن تخلخـل در  تـر بـو   دهنـده کـم    نـشان 1:1 قرار گرفتن خطـوط بـرازش پـایین خـط            2 در شکل 
گیر  آفتابنسبت به خط برازش دامنه گیر  سایهودن خط برازش دامنه  ب تر پایین و   باشد  ها می  میکروتراس

 کـه نـشانه فـشرده شـدن     سـت ها  میکروتراسرويگیر بر سایههاي   تر تخلخل در دامنه    کمگویاي میزان   
  .تر در اثر لگدکوبی است تر دامنه مرطوب شیب
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  .اي جنوبی و شمالی  خاك در دامنهدرصد خلل و فرجهاي وزن مخصوص ظاهري و   داده نمودار پراکنش-2شکل 

  
دهد که   نشان می پوشش سطح خاك   از تجزیه واریانس مقادیر مربوط به درصد         دست آمده   نتایج به 

شمالی داراي تفاوت  هاي جنوبی و  دامنهدردرصد پوشش گیاهی و درصد الشبرگ و درصد خاك لخت 
تیـپ   در بررسی پوشش گیاهی مشخص شد که مرتع از دو تیپ گیاهی             ).P>01/0(ند  داري هست  معنی

)I(Hordeum-Medicago  تیپ و )II( Artemisia-Hordeum-Poaتشکیل شده است .  
  .دهد  نشان می را و شمالیهاي جنوبی  در دامنهپوشش سطح خاك میانگین تغییرات درصد 3 شکل

  

  
  

  .)ب(  و شمالی)الف( هاي جنوبی  در دامنهش سطح خاكپوشمیانگین تغییرات درصد  -3 شکل
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  .ندا  را تشکیل دادهها  درصد سطح دامنه3/40 حدود ها میکروتراس  نتایج نشان داد کههمچنین
اساس مطالعات بر  خاك مرتع توسط دام در یک روز،جهت محاسبه تقریبی مساحت لگدکوب شده

 و مطابقـت آن  تعریف واحد دامی در ایران( کیلوگرم 40وزن متوسط دام هاي انجام شده    گیري و اندازه 
 10مربع و میزان مـسافت پیمـوده دام در یـک روز           متر   سانتی 15و سطح متوسط هر سم دام       ) با منطقه 

  .کیلومتر قرارداد شد
خـاك و مـساحت لگـدکوب شـده خـاك در یـک روز چـرا و                 میزان فشار وارده دام بر     3 جدول

هـا هـر روز بـه نقـاط      که دام گدکوب شدن خاك کل مرتع با فرض این    همچنین تعداد روز الزم براي ل     
شـملک بـا مـساحتی    ه ذکر است که مرتع بابا  الزم ب . دهد جدیدتري براي چرا حرکت کنند را نشان می       

  . واحد دامی است2665 هکتار داراي 1250حدود 
  

  .ثیر روي خاكأبرخی پارامترهاي مربوط به دام از لحاظ ت -3جدول 
  دیرمقا  عنوان

  مترمکعب  کیلوگرم بر سانتی66/0  خاك برفشار وارده دام در حالت ایستاده 
   مترمربع99/15  ها متوسط سطح سم کل دام

   مترمربع1280000  مساحت لگدکوب شده خاك در یک روز چرا
  7/9  تعداد روز الزم براي لگدکوب شدن خاك کل مرتع

  
  گیري بحث و نتیجه

کـه    در دقیقه است، در حـالی      متر میلی 25/4 ها میکروتراس بین   درخاك   يرینفوذپذشدت   نیانگیم
 درصـدي را  30علت این کـاهش   . باشد  متر در دقیقه می     میلی 28/1حدود   ها این مقدار در میکروتراس   

 و تخریـب سـاختمان خـاك و همچنـین نبـود           پـذیري  ارتجاعود خاصیت   توان فشردگی خاك و نب      می
د کـه بـا   نمـو تـوان چنـین برداشـت      مـی بـاال از نتایج  . کرد بیان ها پوشش گیاهی در روي میکروتراس    

 پیتـوال و    ن متعددي از جمله   ااین پدیده توسط محقق   . شود لگدکوبی دام، از نفوذپذیري خاك کاسته می      
یـد قـرار گرفتـه    أی مـورد ت )2004(اعتراف و تلوري ، و )1997 (، مندرا و محمدسلیم   )2005(همکاران  

 رطوبـت  تـوان بـه     را مـی   جنوبیهاي    دامنه شمالی نسبت به  هاي   دامنهر در   ت کمعلت نفوذپذیري    .است
  .دهاي شمالی نسبت دا در دامنه )رطوبت اولیه در هنگام آزمایش( تر بیش
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تـري نـسبت بـه     وزن مخصوص ظـاهري بـیش   ها  میکروتراس ،دهد که در کل مرتع     نتایج نشان می  
تـوان بـه    یده بر وزن مخصوص ظاهري خاك را می  دار این پد   اثر معنی . ها دارد  سطوح بین میکروتراس  

پذیري   ارتجاعهاي فشار زیاد دام به خاك از طریق لگدکوب کردن آن و همچنین از دست رفتن ویژگی      
داري بر وزن مخـصوص ظـاهري     ثیر معنی أجهت دامنه نیز ت   . )1984،  بورن وود و بلک   (خاك بیان کرد  

هـاي جنـوبی     تري نسبت به دامنـه     خصوص ظاهري بیش  که در دامنه شمالی وزن م      طوري هخاك دارد، ب  
هـاي   تر در دامنه تواند این پدیده را توجیه کند، وجود رطوبت بیش    ترین دلیلی که می    مهم. شود دیده می 

و مقدم   )1968 (،لوداگر . است  در اثر لگدکوبی    افزایش فشردگی خاك    سبب  که خود  باشد  شمالی می 
کوبی دام  نـسبت بـه شـرایط خـشک را در اثـر لگـد             مرطوب  تراکم شدیدتر خاك در شرایط      ) 2000(

قبـولی از   توان اختالف قابل   نمی  بدون در نظر گرفتن جهت آن،      همچنین در یک دامنه   . ندا گزارش کرده 
. دست آورد هب در خصوص وزن مخصوص ظاهري ها میکروتراس بین و ها  آماري میان میکروتراس نظر

بـا  . گیري وزن مخصوص ظاهري اشاره کـرد  ي خاك جهت اندازهبردار در توجیه آن باید به عمق نمونه  
ـ   یابـد  گیري، وزن مخصوص ظاهري خاك کاهش می       افزایش عمق نمونه   أثیر عمـده لگـدکوبی   ، زیـرا ت

و همکـاران    دریـوري و) 1999(کرزیک و همکـاران  ، )2002 (عطائیان. باشد برروي خاك سطحی می  
  .اند ید کردهأیخاك را تثیر عمق بر کاهش وزن مخصوص ظاهري أ ت)1999(

افزایش شدت چـرا و   دهد که  نشان می درصد خلل و فرج خاك      گیري   اندازه از   دست آمده   نتایج به 
. دهـد  داري داشـته و درصـد خلـل و فـرج خـاك را کـاهش مـی              ثیر معنی أها در مراتع، ت    کوبی دام لگد

شـود کـه ایـن     وب مـی  لگدکوبی دام و کمبود مواد آلی از عوامل مهم کاهش درصد خلل و فرج محس              
به ) 2004( اعتراف و تلوري .دهد خوبی عوارض خود را در خاك مسیرهاي تردد دام نشان می عوامل به

ـ   همچنین این کـاهش تخلخـل تحـت        .نتایج مشابهی در این موضوع دست یافتند       أثیر حرکـت دام در   ت
 رطوبـت  تـوان   این اثر را می دار علت تفاوت معنی  . باشد هاي جنوبی می   هاي شمالی بیشتر از دامنه     دامنه

  .عنوان کرد و فراهم شدن شرایط تراکم شدید خاك هاي شمالی بیشتر خاك در دامنه
 تفـاوت  پوشـش سـطح خـاك     درصـد     بـه   از تجزیه واریـانس مقـادیر مربـوط        دست آمده   بهنتایج  

ت کـه   آن اسـ ایـن تفـاوت بیـانگر   ). P>01/0(هاي جنوبی و شمالی نـشان داد   دامنهبین داري را    معنی
ترین  مهم. هاي جنوبی است تر از دامنه هاي شمالی بیش  دامنهدردرصد پوشش گیاهی و درصد الشبرگ  

 که منجـر بـه افـزایش    هاي شمالی نسبت داد تر خاك دامنه توان به رطوبت بیش دلیل این موضوع را می 
  .پتانسیل رشد گیاهان شده است
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ها و مساحت لگدکوب شده خاك در یک  داممتوسط سطح سم کل دست آمده از اطالعات   هنتایج ب 
ـ    2665 باباشملک با     هکتاري 1250روز چرا در مرتع       روز بـراي   10شان داد کـه حـدود        واحد دامی ن

تري در   اگر بخواهیم با اغماض بیش3 و 2با توجه به رابطه   . کوب شدن کل خاك مرتع الزم است      لگد
 چند دوره چرایـی  ه بدهیم، مطمئناًیمانی ارا کوب شدن کل خاك و نابود شدن گیاهان مرتع ز         مورد لگد 

توان به این   چیست؟ تنها پاسخی که می  یادشدهصورت   هبنابراین علت عدم تخریب مرتع ب     . کافی است 
وجود آمده قبلی  ههاي لگدکوب شده و ب  براي عبور و چریدن، از راه    سوال داد این است که دام معموالً      

ها در مرتع باباشملک در طی گذشت سالیان        میزان میکروتراس  به همین علت است که     .کند استفاده می 
ی یـ زج) ها میکروتراس ( تردد دامهايمسیرتوان نتیجه گرفت که      بنابراین می .  درصد است  40زیاد تنها   

  .ند، بازنگري شودندا  تخریب مینشانهها را  ند و باید در این نگرش که میکروتراسباش  مراتع میاز
 

 منابع
1.Attaeian, B. 2002. Establishment of Index Range plants under different soil 

compactions, for M.Sc. in Rangeland Management, Natural Resources faculty, 
University of Tehran, 132p. (In Persian) 

2.Drewry, J.J., Lowe, J.A.H., and Paton, R.J. 1999. Effect of sheep stocking 
intensity on soil physical properties and dry matter production on a palic soil in 
Southland. New Zealand J. Agric. Res. 42: 493-499. 

3.Eteraf, H., and Telvari, A. 2004. Effects of animal grazing on some physical 
characteristics of loess soil in Maravetapeh rangelands, Golestan, Iran. 
Pajouhesh and Sazandegi, 66: 8-13. (In Persian) 

4.Gradwell, M.W. 1968. Compaction of pasture top soils under winter grazing,  
P 429-435. Proc. 9th Int. Conf. Soil. Sci. Soc. 

5.Heady, H.F., and Child, R.D. 1994. Rangeland ecology and management. 
Westview Press, Boulder, Co, 519p. 

6.Krzic, M., Newman, R.F., Broersma, K., and Bomke, A.A. 1999. Soil 
compaction of forest plantation in interior British Columbia. J. Range Manage. 
52: 671-644. 

7.Lull, H.W. 1959. Soil Compaction on Forest and Rangelands. Misc Pub No 768. 
U.S. Department of Agriculture, 33p. 

8.Moghaddam, M.R. 2000. Rang and management. Tehran University. Press, 470p. 
(In Persian) 

9.Musavi, S.M. 2001. Investigation effect enclosure on changes trend of plants & 
soil of Reza Abad semi step rangelands. collection papers of range and range 
management, Pp: 254-262. 



 1389) 2(، شماره )17( حفاظت آب و خاك جلد هاي پژوهش مجله

 152

10.Mwendera, E.J., and Mohamed Saleem, M.A. 1997. Infiltration rates, surface 
runoff, and soil loss as influenced by grazing pressure in the Ethiopian 
highlands. Soil Use and Management, 13: 29-35. 

11.Pietola, L., Horn, R., and Yli-Halla, M., 2005. Effects of trampling by cattle on 
the hydraulic and mechanical properties of soil. Soil and Tillage Research,  
82: 99-108. 

12.Rauzi, F., Freeman, M., and Smith, F. 1973. Infiltration Rates: Three Soils with 
Three Grazing Level in Northeastern Colorado. Journal of Range Management 
26: 2. 126-129. 

13.Thorud, D.B., and Frissell, S.S. 1976. Time changes in soil density following 
compaction under an Oak forest. J. Minnesota-Forestry-Research-Notes, No. 257. 

14.Wood, M.K., and Blackburn, W.H. 1984. Vegetation and soils responses to 
cattle grazing systems in Texas Rolling Plains. J. Range Manage. 37: 298-303. 



  و همکارانهادي افراه

 153

 
 

J. of Water and Soil Conservation, Vol. 17(2), 2010 
www.gau.ac.ir/journals 

 
Comparison of soil physical properties in micro terraces and inters 
micro terraces on rangelands (Case study: Baba Shamlak Ranch) 

 
*H. Afrah1, H. Barani2, A. Bahremand3 and V. Sheikh3 

1M.Sc. Student, Dept. of Range Management, Gorgan University of Agricultural Sciences 
and Natural Resources, 2Assistant Prof., Dept. of Range Management, Gorgan University 

of Agricultural Sciences and Natural Resources, 3Assisstant Prof., Dept. of Watershed 
Management, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources 

 
Abstract1 

Animal grazing is one of the important factors that effects on the range 
condition. The aim of this study is to investigate the impact of animal trampling on 
soil physical properties and compare them in micro-terrace and inter micro-terrace 
areas on rangelands. This study was undertaken on a completely randomized 
design. The aspect of slopes (sun-facing and opposite exposures) and trampling 
positions (micro-terrace areas and inter micro-terrace areas) were considered as 
treatments. The soil bulk density and porosity percentage were measured in eight 
replications. The ANOVA was used to compare soil coverage, infiltration, soil bulk 
density and porosity percentage data. The results showed that amount of soil bulk 
density in micro-terrace areas were more than inter micro-terrace areas. The 
difference was larger in shadow-facing slopes than sun-facing slopes. The porosity 
percentage showed different behavior comparing soil bulk density criteria. The 
mount of infiltration in the beginning of the experiment (in five minutes intervals) 
was always more than the other intervals whereas the average infiltration rate in the 
first five-minute period in the micro-terrace areas and inter-micro-terrace areas 
were 1.28 and 4.25 mm, respectively. Trampling paths (micro-terrace areas) 
comprise about 40 percentage of the whole area of rangelands. This result confirms 
the necessity of micro-terrace areas in rangelands exploitation via grazing 
management. As a concluding remark, it should be said that in the absence of 
micro-terraces in the rangelands, the other parts of rangelands will also be trampled 
by the grazing animals and almost within less than 2 years throughout the 
rangelands surface will be trampled. 
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