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 دهيچک
ك  يي سحميزٍ ؾبل ا يزض هٌغمِ ذجط اؾشبى وطهبى ع يبّيزام ثط ضعَثز ذبن ٍ دَقف گ يي اثط قسر چطاييهٌظَض سعثِ

يه ّوگي، اظ دبضن ( ثب قطايظ اوَلَغسيقسٍ  هشَؾظ) ثسٍى چطا،  ييسحز ؾِ ؾغح قسر چطا يضٍيكگبّْبي هطسع اًدبم قس.

ضعَثز هبّبًِ ذبن زض عَل  يز السام ثِ ثطضؾيّط ؾب يطيگهىبى ًوًَِ يثٌسهلي ذجط ٍ هدبٍض آى اًشربة قسًس. دؽ اظ ثلَن

 يبّيگ يّبگًَِ يٍ دَقف سبخگطزيس ز( يسىطاض اظ ّط ؾب 5ذبن )ثب  يهشط ؾبًشي 15-34ٍ 4-15زٍ عوك  زض زام يزٍضُ چطا

ؾبل،  2ؾِ زٍضُ لجل، اٍاؾظ ٍ ثعس اظ چطا زض هسر  يع يسوبؾ – ي( ثِ ضٍـ ذغييز چطايزض ّط ؾبسىطاض سطاًؿىز  3)ثب 

، اظ آظهَى چٌس زاهٌِ SPSS يافعاضظ ًطميهطثَط ثِ ضعَثز ذبن زض هح يّببًؽ چٌس عطفِ زازُيِ ٍاضيدؽ اظ سدع .اخطا قس

ّوِ  يس ًؿجز ثِ لطق ثبعث وبّف زضنس دَقف سبخيقس يّب، چطابفشِيقس. عجك  اؾشفبزُ ّبييبًگيؿِ هيهمب يزاًىي ثطا

س يقس يز چطايزام قس. وبّف ضعَثز ذبن زض ؾب يزٍضُ چطا يّب زض اًشْبب ٍ ثَسِيدب يّبٌِيگطاه ػُيٍِث يكيضٍ يّب فطم

 يكىؿبلذ يٍ اثط هٌف زضنس هكبّسُ قس 47/25ٍ  87/16 يًعٍل ضًٍست ثب يسطسهشَؾظ ٍ ثسٍى چطا، ثِ يز چطايًؿجز ثِ ؾب

بز يل ظيهشَؾظ ثِ زل يز لطق ٍ چطايح، ؾبيگط ثَز. عجك ًشبيز زيف اظ زٍ ؾبيث ييچطا زيؾبي يزض اضعَثز ذبن ثط وبّف 

 بًز ًؿجشيل غبلجيزلس ثِيقس يز چطايز ثبثز ٍ ؾبيٍضع ب زضيدب يّبٌِيگطاه ػُيٍِّوطاُ ث يّبط گًَِيثَزى دَقف زضهٌِ ٍ ؾب

  Marrobium vulgaris هْبخن يّبٌِ ثعالٍُ ظَْض گًَِيّوطاُ گطاه يّبط گًَِيون ؾب يزضهٌِ ٍ دَقف سبخ يثعسسه
ٍPeganum harmala لطاض زاضًس.  ،طاىيا يظاضّباظ قٌبؾٌبهِ هسل حبل ٍ اًشمبل زضهٌِ ،ز ًبهٌبؾجشطيزض هطحلِ اًشمبل ثِ ٍضع

 ن قس. يهطاسع ذَاّزض  ًبذَاؾشِ يّبغبلت ثَزى گًًَِِ چٌساى زٍض قبّس  ياٌسُيل ًكَز زض آياگط زام هبظاز سعس ثٌبثطايي

 

 ذجط، وطهبى. يدبضن هل، ضعَثز ذبن، يبّي: قسر چطا، دَقف گيديکل َايياشٌ

 

 مقدمه
، يهطسعر ّربي   زض اوَؾيؿرشن  هدوَعِ اخعاء ٍ عٌبنرط 

ثبقرررٌس  ض ورررٌف هشمبثرررل ثرررب يىرررسيگط هررريّورررَاضُ ز

(Mcnaughton, 1979) .يهطسعر  يّرب ؿرشن يت اوَؾيسرط 

ٍ  (Keya, 1998)زّررسيزام ضخ هرر يانررَد زض اثررط چررطا

 يبثير اضظ يبّير ظ ذربن ٍ دَقرف گ  يِ قرطا ير ثط دب بًعوَه

اؾرز   يي هْن زض حبليا. (Stengel et al., 1984)قَز  يه

 كيررط سحررَدر عويررهطاسررع وكررَض زض ؾررِ زّررِ اذ  وررِ
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طاى ضا سدطثِ وطزُ ٍ يط ايالر ٍ عكبيا ياخشوبع -يالشهبز

ز هدربظ(  يهفطط )ؾِ ثطاثط ظطف ياظ چطا يسحز سٌف ًبق

ٍ  ذربن  يلگسوَث ثبزام  ي(. چطا1377، يههسالّؿشٌس )

ذربن ٍ وربّف    يف ٍظى هرهَل ظبّطيدِ افعايزض ًش

 ,Warren et al., 1986; Van haveren)عاى ضعَثرز  ير ه

1983; Trimble & mendel, 1995)    وربّف دَقرف ٍ

 Coughenour, 1991; Weltz)ك ههطف زام ياظ عط يبّيگ

& Wood, 1986) گصاضز. يط هيثأس يهطسع يّبؿشنيثط اوَؾ

زٌّرسُ ٍاحرس   زاض ثبيرس اخرعا سكرىيل   يه هطسع علزثسيي 

 بُ ٍ زامير گ آة، ذربن، ي آًْرب  يهسيطيشي ذَز )وِ هْوشرط 

ثبقس( ٍ ّوچٌيي چگًَگي ٍ هيعاى ثطّن وٌف آًْرب ضا  يه

ثط يىسيگط ثرَثي ثساًس سب اظ ٍلرَ  سيييرطار ًبذَاؾرشِ ٍ    

 خلَگيطي وٌس.  هضط 

Eccard et al., (2000) ،زام ثط وبّف يثِ اثط چطا 

ّب اقبضُ اضسفب  گًَِ عبهل طييٍ عسم سي يدَقف سبخ عبهل

 ّبياثط يزض ثطضؾ ،Ozgul & Oztaz, (2004)زاقشٌس. 

بر ذبن هطاسع گعاضـ وطزًس يِ ثط ذهَنيضٍيث يچطا

كشط اظ عطنِ لطق يث لطق عاى ضعَثز ذبنيوِ ه

ضا زض  زام ياثط چطا Nikbole & Ojima, (2004).اؾز

دِ يي ًشيثِ اب هغبلعِ وطزًس ٍ يهًَگَل يگطاؾلٌسّب

وبّف  ييف قسر چطايثب افعا يبّيسًس وِ دَقف گيضؾ

 ,Artemisia frigidaيّبي وبّف گًَِيزض ا بثس ٍييه

Carex duriusccula ي ؾْن ضا ثرَز اذشهبل يكشطيث

زض هغبلعِ  ،Yingzhang & Riideiger, (2004)زٌّس. يه

ّبي  ثيط قسر چطا ثط ذهَنيبر ذبن اؾشخأس

S.grandis ٍ Stipa bungena  وِ زض قوبل چيي زضيبفشٌس

 اظ Stipa bungenaًؿجز ثِ  S.grandis يبّيخ گيس ذبن

 Shifang. ثط قسُ اؾزأكشط هشيزام ث ياظ چطا يسٌف ًبق

et al., (2008) 6وِ سحز لطق  بى ًوَزًسيث يميزض سحم 

 34عاى يي، ضعَثز ذبن ثِ هيؾٌگ يؾبلِ ًؿجز ثِ چطا

 56ٍ  74ي وبّف يّوچٌكبى يابفز. يف يزضنس افعا

ٍ  يابّبى ثَسِيت اظ گيسطسثِ ضا يدَقف سبخ يزضنس

 بىيثِ يضٍيث يوبض چطايس زض اثطذَقرَضان  يّبٌِيگطاه

ثط أكشط هشيذَز ثِ ث يزض ثطضؾ Li et al., (2008). وطزًس

اظ سٌف  يًؿجز ثِ دَقف سبخ يقجطگقسى دَقف د

 اًس.ُوطزب اقبضُ يهًَگَل يبثبًيس زض اؾشخ ثيقس يچطا

زام ثرط دَقرف    يع ضاخع ثِ اثط قسر چطايً يمبسيسحم

ورِ ثرِ    اًدربم قرسُ اؾرز   وكَض زض زاذل  ٍ ذبن يبّيگ

( زض ثطضؾري  1384سَولي )قَز؛ يي آًْب اقبضُ هيسسطيخس

ووري  هثجز  ّبياثط ؾبلِ اؾشبى ثَقْط 5ذَز زض يه لطق 

زضنرس   ٍ ويفي لطق ضا زض افعايف سطاون دَقف گيربّي ٍ 

( عري  1384قرطيفي ) گيبّبى ذَقرَضان اشعبى زاقز.  

ثطضؾي قطايظ لطق ٍ غيط لطق زض هطاسع ًيوِ اؾشذي اضزثيل 

عجمبر ذَقرَضاوي ٍ  لطق هَخت ثْجَز وِ ًشيدِ گطفز

ض ( ز1381ؾٌسگل ) فطهْبي ضٍيكي گيبّبى گطزيسُ اؾز.

بُ يٍ اضسفب  گ يزاض دَقف سبخيذَز ثِ وبّف هعٌ يثطضؾ

Bromus tomentellus    زض زٍ  يري ف چطايثرب سٌبؾرت افرعا

بى يررعغبئ .ًوَزًررساقرربضُ  ٍ زائررن يسٌرربٍث يؿررشن چررطايؾ

 يْبشيؾرب  يانرل  ّربي ورِ اثط  سيدِ ضؾيي ًشيثِ ا( 1381)

زاض يذبن هعٌر ضعَثز  عبهلثط  يطيگٍ عوك ًوًَِ ييچطا

ِ  عبهرل ي يعاى اياظ ه ييف قسر چطايعاٍ ثب اف اؾز  وبؾرش

ثيط أ( زض ثطضؾري سر  1383) اوجرطظازُ . آلبخربًلَ ٍ  قرَز يه

هسر لطق ثط دَقف گيبّي هطاسرع زض اؾرشبى ظًدربى    وَسبُ

    ِ ّربي زائوري اظ   اظْبض زاقشٌس ورِ زضنرس دَقرف گطاهيٌر

زضنرس زض زاذرل    9/44ضج لرطق ثرِ   زضنس زض ذب 7/32

ٍ  يچررياؾررز. چرربئ ُسيضؾررزض هٌغمررِ ثبزاهؿررشبى لررطق، 

زام ثرط   ياثرط قرسر چرطا    ي( زض ثطضؾر 1383ّوىبضاى )

ذربن زض   ييبيويٍقي ىيعيبر فيٍ ذهَن يبّيدَقف گ
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زض هٌغمرِ   يبّير وِ وبّف دَقرف گ  ًوَزًسبى يثهٌغمِ دض 

س زض هٌغمرِ قرسُ   يف قرس يزضنس ثبعرث فطؾرب   7سب  يثحطاً

وررِ زض اثررط لررطق زض   بفررز يزض (1384)اؾررز. اوجررطظازُ  

ّربي   ٍ زض ضٍيكگبُ گٌسهيبى سطي ثب عطو قوبليضٍيكگبّْب

ِ  سط دْيثب عطو خٌَثي وٌْرسل  اًرس.   ثطگبى علفي افعايف يبفشر

ضعَثرز  ثرط   يري چطا يّبدِ گطفز وِ اثط قسريًش( 1385)

ط زض عرَل  يي هشييزاض ايوبّف هعٌ يؿز ٍليزاض ًيذبن هعٌ

زضنررس زض  2/56ٍ  هرربُطيسزض زضنررس  59زام ) يزٍضُ چررطا

َ  ( لبثل هكبّسُ اؾز.هبَُضيقْط ( 1385) يآلبخبًلَ ٍ هَؾر

 يبّير دَقف گ يفيٍ و يطار ووييط لطق زض سييثأس يثِ ثطضؾ

 284ف يثرط افرعا   زير ىبح آًْرب  يّرب بفشِيهطاسع دطزاذشٌس ٍ 

ؾربلِ   19ه لرطق  يبّبى ذَقرَضان زض يدَقف گ يزضنس

اثط قسر چرطا   ي( ثِ ثطضؾ1387ٍ ّوىبضاى ) يهطاز. زاقز

چطًررس زض اؾررشبى  ياللررييزض هطاسررع  بر ذرربنيثررط ذهَنرر

 يزام اثرط هٌفر   يبى ًوَزًرس ورِ چرطا   ير ث دطزاذشٌس ٍ وطزؾشبى

 زاضز. يبّيگ يّبنس ول دَقف گًَِضثط ز يزاضيهعٌ

هٌربعك ذكره ٍ    يهطسع يّبؿشنيضعَثز ذبن زض اوَؾ

ِ ه فبوشَض وٌشطليذكه وِيً ، ياوٌٌسُ اؾز وِ ؾبذشبض گًَر

ٍ  يبّيرردَقررف گ (Li et al., 2008) ذرربن  يٌررسّبيفطا

ىشرِ  يضا ز (Stavi et al., 2008) ىربل  يَغئَوويث يٌرسّب يفطا

 يبّير ثب وربّف دَقرف گ   زض هطاسع س زاميقس يچطا. وٌس يه

ثبعث عسم ًفَش آة زض ذبن ٍ ثرِ سجرع آى وربّف ضعَثرز     

ي وربّف  ير ا اظ يًبقر  يهٌف ذَضدؽ قَز وِ هشمبثالًيذبن ه

ي ير اثط وبّف سرَاى ا زض  وبّف زام زض هطاسع هٌدط ثِضعَثز 

هغبلعرِ ضعَثرز ذربن ٍ دَقرف      ذَاّس قرس.  ّبؿشنياوَؾ

 يبؼ ظهربً ير زض هم ّوعهبىثهَضر  يات گًَِيٍ سطو يبّيگ

زض قرٌبذز  سَاًرس  يهر ٍ لرطق  سحز چطا  يّبؿشنيي اوَؾيا

 ؿررشنياوَؾي اخررعاء يثرر ٍ ٍاثؿررشِ ثْررن  سُيررچيضٍاثررظ د

وٌرس.   يبضير هرب ضا  ّرب،  ؿشنيي اوَؾيز ايطيهس ٍ (ّبذَض )دؽ

قٌبذز نحيح ضٍاثظ اخعا يه اوَؾيؿرشن هطسعري   ي يّوچٌ

سرساثيط زض   ثطاييىي اظ هْوشطيي اثعاض  ٍ ذبن گيبُ ،ٍيػُ زامِث

ثرطزاضي انرَلي اظ   اهط حفبظز، احيب، انالح، سَؾعِ ٍ ثْرطُ 

سرٌف  وكرَض،   هطاسرع  قرسى  يدؽ اظ هلؾفبًِ أهش. هطاسع اؾز

 ييثٌربثطا  اؾرز،  ّب حبون ثَزُچطايي ثبديي ثط ايي اوَؾيؿشن

ي يررا يي سررٌف ثررط اخررعايرراظ ا يًبقرر يهٌفرر ّرربيهغبلعررِ اثط

ك ير ي هٌظرَض سحم يثرس  اؾرز. بر اهرط  يضطٍضّب اظ ؿشنياوَؾ

ب ير )لرطق   ييهرشلف چطا يّبي اثط قسرييسع ثب ّسفحبضط 

س( ثط ضعَثرز ذربن،   يقس يهشعبزل ٍ چطا يثسٍى چطا، چطا

ِ ير ٍ سطو يبّير دَقف گ زض زض هٌغمرِ ذجرط ٍالرع     يات گًَر

( 1385ٍ  1384) زٍ ؾربل  يقْطؾشبى ثبفز اؾشبى وطهبى، ع

 قس. اًدبم

 

 مواد و روشها
ي يهٌشرررت ثرر ٍ زض اؾررشبى وطهرربى هٌغمررِ هررَضز هغبلعررِ

ٍ  56˚ 24'  34''سررررب  56˚ 18'  21'' يقررررطل يعَلْررررب

زض  28˚ 56'  48''سرررب  28˚ 53'  44'' يقررروبل يعطضرررْب

 .طاض زاضزلر قْطؾشبى ثبفز  يخٌَة غطث يلَهشطيو 44فبنلِ 

زض ؾروز   ٍ ذجرط  يهلر  خعء دربضن  هطخعهٌغمِ وِ عَضيِث

-يلر يه 344 يثب ثبضًسگ ؾبلِ 14آى ثب ؾبثمِ لطق غطثي قوبل

ز يؾرب  .قرسُ اؾرز   ٍالع (1384طاى ًػاز ٍ ّوىبضاى، يهشط )ا

ٍ  يٌر يائط ضيعكرب  يس خعء ؾربهبًِ عطفر  يهشَؾظ ٍ قس يچطا

ٍ   145 يًػاز ّؿشٌس وِ زاضا يلبؾو  2484 ٍاحرس گَؾرفٌس 

ي ؾربهبًِ  يحسٍز اضثعِ ا وِعَضيثٍِاحس ثع زض هٌغمِ ّؿشٌس. 

اظ قوبل ثِ چبُ ثطخعلي، اظ خٌَة ثِ اهشساز وَُ ذجرط،   يعطف

اظ قطق ثِ هٌغمِ دَزًَئيِ ٍ اظ غطة ثِ چىربة ٍ آة ًربضن   

 قَز.  هٌشْي هي

سحز ؾِ ؾرغح قرسر چطايري زام     يضٍيكگبّْبي هطسع

اظ ًظرط قرطايظ اوَلَغيره     )ثسٍى چطا، هشعبزل ٍ ؾٌگيي( وِ
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)اللين، ذبن ٍ سَدَگطافي( ّوگي ثَزًس اظ دبضن هلي ذجرط ٍ  

آة ٍ چبزضّربي   هدبٍض آى ثطاؾربؼ فبنرلِ لرطق سرب هٌربثع     

شرربة قرسًس.   ، خْز هغبلعِ(Li & Wang, 1977)عكبيطي   ًا

ب ًَِ يهىبًْ ن يثلَن سمؿر  5ِث  ييكگبُ چطايزض ّط ضٍ يطيگًو

ؾ عبهلٍ  قس  5لٌسض هرهَل ِث لغرط  يؾ لِيضعَثز ذبن َث

ّ يؾبًش زٍ زام زض  يبًرِ )زض عرَل زٍضُ چرطا   يهشط، ثهرَضر هب

زٍ  يگبًِ عر زض هٌبعك ؾِ (يهشط ؾبًشي 15-34ٍ  4-15عوك 

1385ًٍَِ  1384ؾبل هغبلعِ ) خْرز  قس )الجشرِ   يثطزاض( ًو

َاهل هساذلِ ًَرِ گطفشرِ ٍ زض    5ثلرَن   گط اظ ّطوبّف اثط ع ًو

  ِ ًَر ِ يّرب زض و ّن ازغبم قرسًس(. ًو  وربهالً  يىيدالؾرش  يّرب ؿر

س كيعب گرطزز،   يطيقرسًس سرب اظ ّرسضضفشي ضعَثرز خلرَگ      يٌث

ساظُ ثطايكگبُ يؾذؽ ِث آظهب ٍظى هطعرَة ٍ ذكره    يطير گًا

، يمل گطزشهٌ ًَِ س. ثب احشؿبة سفبٍر ٍظى هطعَة ٍ ذكه ًو

س. ير زضنس ضعَثز ثطاؾبؼ ٍظى ذكره ذربن هحبؾرجِ گطز   

 SPSSافرعاض  طز قرسُ زض ًرطم  ذر  يّب زض لبلت عطح ثلَوْبزازُ

َاى ثِث ييچطا يّبزيؾب ي ضاؾشبيوِ زض ا ،ع قسيآًبل لَوْربي  عٌ

ًَِ َاى  ِزام ٍ ؾربل ثر   يزٍضُ چرطا ثطزاضي، انلي ٍ عوك ًو عٌر

ٍاضير زض ًظرط گطفشرِ قرس. درؽ اظ سدع     يفطع يثلَوْب بًؽ ير ِ 

ىي خْز همبچٌسزاهٌِ  اظ آظهَى چٌسعطفِ، ّرب  ييبًگير ؿِ هيزًا

اؾز وِ زض نَضر عرسم   ايي هغلت صوطسظم ِث د قس. اؾشفبزُ

دبم ًكس.Fزاضي آظهَى هعٌي درؽ اظ   ، عول همبيؿبر هيبًگيي ًا

ؿىزيًهت دب هشط( زض ؾِ ثلَن )سىرطاض(   54ّب )ثب عَل ِ سطًا

ِ ير سطو يْبعبهل ي، السام ِث ثطضؾييز چطايزض ّط ؾب ًَر  يات گ

ؾرِ زٍضُ لجرل،    يعر  يسوبؾر  -يِث ضٍـ ذغ يٍ دَقف سبخ

ٍاؾ س. اظ آًدرب ورِ ظْرَض ٍ    ير ظ ٍ ثعس اظ چطا زض زٍ ؾبل گطزا

ًَِ ًَِيسطو يّب خْز ثطضؾحصف گ ّرب  هْرن ثرَز، زازُ   يات گ

 قسًس. يثطضؾ يفيثهَضر سَن

 

 برداريتجسيٍ يارياوس متغيرَاي عامل بر رطًبت خاک طي دي سال ومًوٍ -1جديل 

داريمعىي Fمقدار  مياوگيه مربعات درجٍ آزادي مىبع تغيير  

020/24 2 ؾبيز چطايي  239/9  **000/0  

453/202 5 زٍضُ چطاي زام  406/39  **000/0  

405/25 2 عوك  925/5  *0262/0  

75/22 2 ؾبل  368/8  **004/0  

800/4 20 ؾبيز * ؾطي  846/2  053/0  

824/24 2 ؾبيز * عوك  548/9  **000/0  

253/37 5 زٍضُ چطاي زام * عوك  290/24  **000/0  

چطاي زام * عوك ؾبيز * زٍضُ  20 942/8  439/3  **000/0  

600/29 2 ؾبيز * ؾبل  539/7  **002/0  

656/7 5 زٍضُ چطاي زام * ؾبل  945/2  **023/0  

600/2 20 ؾبيز * زٍضُ چطاي زام * ؾبل  625/0  800/0  

256/23 2 عوك * ؾبل  945/8  *003/0  

200/0 2 ؾبيز * عوك * ؾبل  038/0  962/0  

ك * ؾبلزٍضُ چطاي زام * عو  5 056/4  560/2  272/0  

200/0 20 ؾبيز * زٍضُ چطاي زام * عوك * ؾبل  038/0  000/2  
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600/2 288 ذغب    

 نتايج
ّب ًشبيح حبنل اظ آًبليع ٍاضيبًؽ چٌسعطفِ زازُ

زاض ثَزى اثطّبي انلي ّوِ ز اظ هعٌيي( حىب2)خسٍل 

وِ همبيؿِ هيبًگيي اثطّبي عَضيهشييطّبي عبهل زاضز. ثِ

 5سب  2ٍ اثطّبي هشمبثل زض ًوَزاضّبي  2لي زض خسٍل ان

 اضائِ قسُ اؾز.

 
 بردارياصلي متغيرَاي عامل بر رطًبت خاک طي دي سال ومًوٍ َايمقايسٍ مياوگيه اثر -2جديل 

 مىبع تغيير سطًح تغيير مياوگيه

55/3 a ثسٍى چطا 

20/3 ؾبيز چطايي a هشَؾظ 

66/2 b قسيس 

986/4 a اضزيجْكز 

چطاي زام زٍضُ  

392/2 c ذطزاز 

680/2 d سيط 

938/3 b هطزاز 

838/3 b قْطيَض 

994/2 cd هْط 

345/3 a  ؾبًشيوشط 0-25عوك  
ثطزاضيعوك ًوًَِ  

932/2 b  ؾبًشيوشط 25-30عوك  

383/3 a  2384ؾبل  
ثطزاضيؾبل ًوًَِ  

892/2 b  2385ؾبل  
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 برداري ي عمق متقابل سال ومًوٍ َاياثر -5ومًدار

 

سط قسى ثب ذكه، 3اظ خسٍل  آهسُثسؾزعجك ًشبيح 

زض زٍضُ  (5/215ثِ  314بًِ اظ يؾبل ي)وبّف ثبضًسگ ؾبل

چٌسؾبلِ وبؾشِ ٍ ثِ  يّبٌِيت گطاهيلجل اظ چطا، اظ سطو

ىؿبلِ افعٍزُ قس. زضنس ول دَقف ي يّبٌِيت گطاهيسطو

ّبي ثطگبى علفي چٌسؾبلِ )زض همبيؿِ ثب ؾبيط فطمدْي

زليل عسم ذَقرَضاوي ثبد ٍ زاقشي  ضٍيكي( ثِ زٍ

طايٌس چطاي ّبي عويك، حشي زض ذكىؿبلي ًيع اظ فضيكِ

زض ثرف وِ عَضيثِثيط ووشطي دصيطفشٌس. أزام س

زض  (Stipa barbata)بل اؾت يبُ يچٌسؾبلِ گ يّب ٌِيگطاه

ت يهشَؾظ زض سطو ييز چطاي)ؾبل زٍم( زض ؾب يذكىؿبل

زض  يل ذَقرَضاويزلبفشِ ٍ ثِي يز فعًٍيي ؾبيا يبّيگ

 ،ز ثَزيي ؾبيي علَفِ زض ايهأهٌجع س يل زٍضُ فٌَلَغياٍا

بُ چوي يز گيي ؾبي)ؾبل اٍل( زض ا يوِ زض سطؾبليزض حبل

 يّبٌِيعلَفِ ثرف گطاه يهٌجع انل (Poa bolbosa)يبظيد

چٌسؾبلِ ضا ثرَز اذشهبل زاز. زض ؾبل ذكه )ؾبل 

زض ؾبيز وليسي ٍ گيبُ  Bromus tecterum زٍم( گيبُ 

Boisiera squrrosa سزضن 48ت يسطسثِ زض ؾبيز ثحطاًي 

ىؿبلِ ضا زض زٍضُ لجل اظ ي يّبٌِيس اظ گطاهزضن 6/66 ٍ

چطا ثِ ذَز اذشهبل زازُ ثَزًس ٍ زض زٍضُ ثعس اظ چطا 

هطثَعِ ًساقشٌس،  يّبزيزض ؾب يچ دَقكيي زٍ گًَِ ّيا

ّبي ن علَفِ زام زض ثرف گطاهيٌِظلؿوز اعضٍ يياظ ا

زض زٍضُ لجل اظ چطا يب  يىؿبلِ ضا ثِ ذَز اذشهبل زازًس.

اي ّبي هطغَة ثَسِضنس دَقف گيبّي گًَِاٍايل ثْبض ز

سحز سيوبض چطاي هشَؾظ زض  Artemisia sieberiاظخولِ 

اظ زٍؾبل  آهسُثسؾزًشبيح همبيؿِ ثب لطق فعًٍي يبفز. 

سطي ثطضؾي ًكبى زاز وِ زض ؾبل زٍم )وِ ؾبل ذكه

 زضنس 12ًؿجز ثِ ؾبل اٍل ثَز( چطاي قسيس، حسٍز 

اثط ًؿجز ثِ ؾبل اٍل( ثط 2ايْب ضا )حسٍز دَقف ثَسِ

زٍ ثطاثط ًؿجز ثِ  يي ضًٍس ًعٍليوبّف زازُ اؾز وِ ا

ؾبل ذكه  يْب زض عياثَسِوِ عَضيثِثَز.  1384ؾبل 

 اًس.س علَفِ زام ثَزُيسَل يهٌجع انل

 

 بحث 
اوَؾيؿشن  هضط ٍ ظيبًجبضي ثط ّبيضٍيِ، اثطچطاي ثي

ّبي ؾبظًس ٍ ثبعث وبّف وبضايي اوَؾيؿشنٍاضز هي

قًَس وِ زض ايي ضاؾشب دَقف گيبّي ثؿيبض طسعي هيه

اظ  آهسُثسؾزدصيطسط اظ ذبن اؾز. ًشبيح آؾيت

چطاي وِ  زاضزايي  اظ ىبيزدَقف گيبّي ح ّبيِ هغبلع
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 يدَقف سبخثبعث وبّف زضنس  ًؿجز ثِ لطق قسيس

ْب زض ياب ٍ ثَسِيدب يّبٌِيػُ گطاهيٍِث يكيضٍ يّب فطم ّوِ

ّبي وِ ايي هْن ثب يبفشِم قسُ اؾز زا يزٍضُ چطا ياًشْب

(، 1384(، هَؾَي )1384(، لٌجطيبى )1368ٍّبثي )

ّوؿَيي  Nikbole (2004) &  Ojimaٍ ( 1385)وٌْسل 

 يسضٍلَغيط ّييسي زاقز. وبّف دَقف گيبّي ثبعث

ٍ وبّف ضعَثز ذبن  Singelton et al., (2000)ز يؾب

Pietola et al., (2005) ٌزاض يذَاّس قس. وبّف هع

ز يس ًؿجز ثِ ؾبيقس يز چطايضعَثز ذبن زض ؾب

 يوبّك ضًٍست ثب يسطسهشَؾظ ٍ ثسٍى چطا، ثِ يچطا

-بفشِيوِ عَضيثِزضنس هكبّسُ قس.  47/25ٍ  87/16

 Willat & Pollar, 1983چَى  ييّبدػٍّف يّب

;Wheeler 

 et al., 2002; Shifang et al., 2008 ٍ يچيچبئ  ٍ

 يز چطايضعَثز زض ؾبثِ وبّف ع ي( 1383ًّوىبضاى )

 ييىطُ َّايَهبؼ ديٍ ث يي زض اثط وبّف هَاز آليؾٌگ

ح يك ثب ًشبيي سحميح حبنل اظ ايًشب ثٌبثطايياقبضُ زاقشٌس. 

ك، لؿوز اعظن يي سحميوِ زض ايزاضز ثغَض ييآًْب ّوؿَ

ي زض يؾٌگ يز چطايؾبزض زاض ضعَثز يي وبّف هعٌيا

(. ٍخَز 1)ًوَزاض هشط هكبّسُ قس يؾبًش 4-15عوك 

ز )خسٍل يي ؾبيول زض ا يهبؾِ ثبد ٍ وبّف دَقف سبخ

 ,.Naeth et al) بز اظ ؾغح ذبنيط ظيسجر ِديًشزض ( ٍ 4

 ِ اؾز. يي لضيعبهل ا يثطزاضزض عوك اٍل ًوًَِ (1991

َض ٍ يقْط يزام ثدع هبّْب يزض ّوِ هسر زٍضُ چطا

هطزاز، ضعَثز ذبن زض عوك زٍم ٍ عوك اٍل اذشالف 

ي عسم يا يل انلي(، زل2س )ًوَزاض قشًٌسا يزاضيهعٌ

سَاى ثِ گًَِ غبلت ؾِ يذكه ه ياذشالف ضا زض هبّْب

ز يبُ فطُ آئشَفيه گي( وِ ي)زضهٌِ زقش ييز چطايؾب

  يّبكِيبُ ثب ضيي گيطا ايظ ،( ضثظ زاز1385، ياؾز )ثبلط

 

ه يك ذَز آة ضا اظ اعوبق ثِ ؾغح آٍضزُ ٍ يعو

ىؿبلِ يىؿبلِ اظخولِ خَهَـ يى بّبيثب گ يؿشيّوع

 آٍضز.يثَخَز ه

 يثطزاضٍ ؾبل ًوًَِ ييز چطايهشمبثل ؾب ّبياثط

ثَزى اثط ثبضـ ون ؾبل  يبًگط سدوعي( ًوب3)ًوَزاض 

ط سٌف يثأي ضاؾشب سياؾز. زض ا ييٍ سٌف چطا 1385

 ييظ ًبهؿبعس سٌف چطايزض قطا 1385ون ؾبل  يثبضًسگ

اظ  يىي ي. ثغَض ولي( ثَضَح لبثل هكبّسُ اؾزي)ؾٌگ

ثجبر يذكه ثوِيهٌبعك ذكه ٍ ً يويبر الليذهَن

 ياثط هٌف هبّبًِ ٍ ؾبدًِ اؾز. يعاى ثبضًسگيثَزى ه

ي يؾٌگ يز چطايثط ضعَثز ذبن ؾب 1385 يذكىؿبل

 36چَى عجك انل  گط ثَز.يز زيكشط اظ زٍ ؾبيث

زٍ اذشالل هدعا، وِ ثط  ف اظيب ثيط زٍ يثأؿز، سيظ ظيهح

 يعيكشط اظ آى چيبض ثيٌس، ثؿقشن ٍاضز قسُ ثبؿيه اوَؾي

سَاى يآى اذشالدر ه يهدعا ّبياؾز وِ اظ هدوَ  اثط

اثط زٍ سٌف  ثٌبثطايي(. 1378اًشظبض زاقز )ٍّبة ظازُ، 

ًمغِ سَاًس يك، هيي سحميي زض ايؾٌگ يٍ چطا يذكىؿبل

 يسحز چطا يّبؿشنيفبنلِ گطفشي اوَؾ يثطا يعغف

 ذكه ثبقس. وِيذكه ٍ ً ي اظ لطق زض هٌبعكيؾٌگ

ّبي يىؿبلِ زض ؾبيز چطاي هشَؾظ زض  گطاهيٌِ كشطيث

زٍضُ لجل اظ چطا ثيكشط اظ زٍ ؾبيز لطق ٍ ثحطاًي ثَز. 

(، 1383ايي هْن ثب ًشبيح هحممبًي چَى آلبخبًلَ )

 زض لطق ضٍزقَض ٍ ويْبى هغبثمز ٍ ٍ (1384اوجطظازُ )

وِ زليل ضيعَثِاضقك ٍ وَئيي هيبيطر زاقز.  حيثب ًشب

هيبيطر ثِ ثبد ثَزى زضنس دَقف گيبُ غبلت زضهٌِ زقشي 

ّبي يىؿبلِ گطاهيٌِ آى ثب زض ايي ؾبيز ٍ ّوعيؿشي

-س ثبعث ظَْض گًَِيقس يچطاك يي سحميزض ا. هطثَط ثَز

 يّب
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  ,Marrobium vulgarisلياظ لجٍ هْبخن  همبٍم ثِ چطا

 
Convolvulus spinosa   ٍPeganum harmala ِو ،

 ,.Milchuns et al) ع ّؿشٌس يً يهمبٍم ثِ ذكى وسسبًع

1998; Su et al., 2005) قس.  يات گًَِيزض سطو 

  سحز ؾِ يظاضّبك زض زضهٌِيي سحميا يّببفشِيعجك 

دِ يي ًشيسَاى چٌيه هٌغمِ ذجط هرشلف ييقسر چطا

بز ثَزى يل ظيزلثِهشَؾظ  يٍ چطا ز لطقيؾب گطفز وِ

 يّبٌِيػُ گطاهيٍِّوطاُ ث يّبط گًَِيدَقف زضهٌِ ٍ ؾب

ل يزلثِ يثحطاً ييز چطايٍ ؾب 2ز ثبثز يب زض ٍضعيدب

 يّبط گًَِيدَقف ون ؾب)زضهٌِ  يثعسسه ًؿجشبًز يغبلج

 يّبظَْض گًَِثعالٍُ  (بى زٍضُ چطايزض دب ّوطاُ

 Marrobium vulgaris   ٍPeganum harmalaًبهٌبؾت

ز يثِ ٍضع 8ًشمبل ٍ گصض ، زض هطحلِ اياًِت گَيزض سطو

 يظاضّبثبثز ًبهٌبؾجشط اظ قٌبؾٌبهِ هسل حبل ٍ اًشمبل زضهٌِ

. اگط ضًٍس اعوبل لطاض زاضًس( 1377، ي)ههسالطاى يا

ٌسُ يسا وٌس زض آيي هٌَال ازاهِ ديزام ثِ ّو يز چطايطيهس

 زضهٌِ يغبلت ثَزى اؾذٌس ثدبًِ چٌساى زٍض قبّس 

 ن قس. يذَاّ

ضعَثز  طارييك، سييي سحميح ايبعجك ًشوِ عَضيثِ

زام ٍ دطاوٌف  يزض اثط چطا يبّيذبن ٍ دَقف گ

 يل ّشطٍغًيزلهكبّسُ قس. ثِ يبؼ ظهبًيزض هم يثبضًسگ

 ,.Wang et al) يبؼ هىبًيفبوشَض ضعَثز ذبن زض هم

ثَخَز  ييچطا يّبزيزض ؾب ييؿشگبّْبيىطٍظيه (2002

وِ  (Wang et al., 2002; Liebig et al., 2006)س يآيه

 دشبًيّب ٍ ًشگًَِ يع ثبعث ظَْض ٍ حصف ثعضيي هْن ًيا

هٌبعك ذكه ٍ  يّبؿشنيزض اوَؾ يبّيدَقف گ

ي يا يطار هىبًييسي يثطضؾ ثٌبثطاييقًَس. يذكه ه وِيً

 يثِ ووه ثطذ يطار ظهبًييفبوشَضّب ّوعهبى ثب سي

 يمبسيسحم يّبه( اظ افكيؿشيآهبض )غئَاؾشبسييظه يضٍقْب

ط يي هغبلعِ ؾبيس. ّوچٌيآيقوبض هف ثِي دػٍّيا

 يّبذبن سحز قسر ييبيويق ٍي ىيعيبر فيذهَن

سُ عٌبنط يچي، خْز قٌبذز ضٍاثظ دييهرشلف چطا

 ضؾس.يثٌظط ه يبُ ٍ زام( ضطٍضيؿشن )آة، ذبن، گياوَؾ
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 سال دي برداري دراتي طي سٍ مرحلٍ ومًوٍَاي گياَي در سٍ سايت مطالعدرصد پًشش گياَي اوًاع گًوٍ -6جديل 

 گًوٍ َاي گياَي

 

 ديرٌ بعد از چرا ديرٌ اياسط چرا ديرٌ قبل از چرا

وليسي ؾبيز ؾبيز لطق ؾبيز ثحطاًي ؾبيز وليسي ؾبيز لطق  ؾبيز ثحطاًي ؾبيز وليسي ؾبيز لطق ؾبيز ثحطاًي 

 1385 1384 1385 1384 1385 1384 1385 1384 1385 1384 1385 1384 1385 1384 1385 1384 1385 1384 ؾبل

ايثَسِ                    

Artemisia sieberi 33/34  73/29  83/36  4/32  5/23  22 33 27 1\ 7/37  27 33/22  3/28  32 5/26  2/32  23 7/28  20 

Noea macranata 77/0  33/2  23/0  43/0  7/2  28/2  6/0  75/2  63/2  2 37/2  5/2  77/0  7/2  2 5/0  27/2  7/0  

Acantophyllum sp 0 27/0  0 0 0 0 0 27/0  0 0 0 0 0 27/0  0 0 0 0 

Acantolimon festucaceum 77/0  27/0  2/0  0 4/0  0 6/0  58/0  0 0 6/0  5/0  6/0  58/0  0 0 6/0  5/0  

Erutia ceratoides 0 33/2  53/0  0 0 0 0 43/2  37/0  5/0  0 0 0 0 2/0  06/0  0 0 

Ebenus stellata 0 0 0 0 97/2  2/2  0 0 0 0 2/2  8/2  0 0 0 0 4/0  5/2  

Lactuca orientalis 05/0  0 0 0 0 0 2/0  0 0 0 0 0 6/0  0 0 0 0 0 

92/35 مجمًع  73/32  69/37  83/32  57/27  38/24  3/34  03/32  27/39  5/28  5/24  2/22  97/32  95/28  4/33  56/23  97/20  7/22  

                   گٌسهيبى چٌسؾبلِ

Stipa barbata 88/5  43/4  60/0  25/2  27/0  0 02/5  33/4  47/0  58/0  0 0 07/5  4/4  07/0  04/0  47/0  0 

Poa bolbosa 27/2  27/2  69/4  33/0  47/2  27/0  2 9/2  83/0  27/0  27/0  25/0  57/2  5/2  27/2  0 3/0  0 

05/8 مجمًع  7/6  29/5  58/2  64/2  27/0  02/7  23/6  3/2  75/0  27/0  25/0  64/6  9/5  24/2  04/0  77/0  0 
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 گًوٍ َاي گياَي

 

 ديرٌ بعد از چرا ديرٌ اياسط چرا ديرٌ قبل از چرا

وليسي ؾبيز ؾبيز لطق ؾبيز ثحطاًي ؾبيز وليسي ؾبيز لطق  ؾبيز ثحطاًي ؾبيز وليسي ؾبيز لطق ؾبيز ثحطاًي 

                   گٌسهيبى يىؿبلِ

Brromus tecterum 30/0  27/0  27/0  08/2  07/0  22/0  35/0  0 0 27/0  05/0  0 33/0  3/0  0 0 05/0  0 

Tetraentelium sp 00/0  08/0  0 50/0  03/0  0 0 33/0  0 33/0  0 0 0 0 0 0 0 0 

Boissiera squrrosa 00/0  58/0  0 67/0  0 22/0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3/0 مجمًع  93/0  27/0  25/2  2/0  33/0  35/0  33/0  0 5/0  05/0  0 33/0  3/0  0 0 05/0  0 

                   ثطگبى علفي يىؿبلِثْي

Matthiola longipetala 42/0  33/0  03/0  0 0 0 2/0  2/0  0 0 0 0 5/0  45/0  0 0 0 0 

Brachypodium sp 27/0  33/0  27/0  0 0 0 25/0  0 0 0 0 0 2/0  27/0  0 3 0 0 

Allium scabriscaum 0 23/0  27/0  0 0 0 09/0  0 0 0 0 0 23/0  28/0  0 0 0 0 

Glaucium flavum 0 07/0  0 03/0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ixiliron tataricum 0 23/0  07/0  0 0 0 5/0  4/0  0 0 0 0 3/0  2/0  0 0 0 0 

Papaver gaubae 0 0 23/0  0 27/0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Allyssum marginatum 08/2  0 07/0  0 07/0  22/0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Minuartia meyeri 0 0 23/0  0 2/0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Isatis lusitanica 0 0 2/0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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 گًوٍ َاي گياَي

 

 ديرٌ بعد از چرا ديرٌ اياسط چرا ديرٌ قبل از چرا

وليسي ؾبيز ؾبيز لطق ؾبيز ثحطاًي ؾبيز وليسي ؾبيز لطق  ؾبيز ثحطاًي ؾبيز وليسي ؾبيز لطق ؾبيز ثحطاًي 

Myosotis sparsiflora 0 0 27/0  0 23/0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tephalum sp 0 0 0 0 3/0  0 0 0 0 0 07/0  0 0 0 0 0 05/0  0 

Malcolmia Africana 0 0 0 0 23/0  0 56/0  4/0  0 0 0 0 23/0  06/0  0 0 0 0 

Nonea caspica 0 0 0 0 07/0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Silne conoidea 0 0 0 33/0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tulipa Montana 0 0 0 0 03/0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

67/2 مجمًع  99/0  34/2  36/0  2/2  22/0  4/2  2 0 0 07/0  0 36/2  06/2  0 0 05/0  0 

                   ثطگبى علفي چٌسؾبلِثْي

Prangus fruleasum 0 5/0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Euphorbia virgata 33/0  25/0  23/0  0 23/0  0 42/0  2/0  0 0 0 0 42/0  2/0  0 0 0 0 

Eremerus persicus 27/0  0 0 0 0 0 0 0 83/0  2 0 0 0 0 4/0  8/0  0 0 

Astragalus chaborasicus 0 2 0 22/2  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Astragalus ajubensis 2/2  0 0 0 0 27/0  5/0  33/0  77/0  2/0  0 0 5/0  33/0  3/0  0 2/0  0 

Astragalus obtosifolius 57/0  27/2  2/0  0 37/0  0 5/0  6/0  0 0 0 0 5/0  6/0  0 0 33/0  0 

Astragalus spachianus 2/0  0 4/0  0 53/0  0 3/0  25/0  0 0 0 0 3/0  25/0  0 0 0 0 
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 گًوٍ َاي گياَي

 

 ديرٌ بعد از چرا ديرٌ اياسط چرا ديرٌ قبل از چرا

وليسي ؾبيز ؾبيز لطق ؾبيز ثحطاًي ؾبيز وليسي ؾبيز لطق  ؾبيز ثحطاًي ؾبيز وليسي ؾبيز لطق ؾبيز ثحطاًي 

Tragopogon jezdianus 73/0  27/0  68/0  0 0 06/0  67/0  8/0  0 0 0 0 67/0  8/0  0 0 0 0 

Eringium bongie 0 0 23/0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Stachys inflate 0 0 0 0 03/0  27/0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Marrobium vulgaris 0 0 0 0 47/0  8/0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Convolvolus spinosus 0 0 0 0 07/0  2/0  0 0 0 0 07/0  5/0  0 0 0 0 05/0  4/0  

Centaura   iberica 0 0 0 0 6/0  5/0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Peganum harmala 0 0 0 0 8/0  2/2  0 0 0 0 39/0  8/0  0 0 0 0 3/0  6/0  

Cousinia crispa 0 0 0 0 0 0 0 0 27/0  0 53/0  0 0 0 2/0  0 0 0 

2/3 مجمًع  09/3  54/2  22/2  3 9/2  39/2  28/2  87/2  2/2  99/0  3/2  39/2  28/2  9/0  8/0  88/0  2 

                   ايزضذشچِ

Amygdalus eburnean 0 0 0 0 5/0  78/0  0 0 0 0 8/0  2 0 0 0 0 4/2  20/2  

                   ّبي گيبّيخوع ول گًَِ
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Abstract 
   This research was studied in order to determining grazing intensity effects on soil moisture 

and vegetation in Khabr region of Kerman province for two years. Natural sites under three 

grazing pressures (heavy, moderate and non grazed) with same ecological factors were selected 

from Khabr National Park and near rangelands. After determining sampling area, soil moisture 

factor was investigated monthly (on grazing period) in 0-15 and 15-30 centimeters depth of each 

site with 5 replication and canopy cover sampling was conducted  in three temporal stages 

(before, middle and after grazing) using line transect  method in three replication for each site. 

SPSS package was used for statistical analysis. Result showed that heavy grazing reduced total 

canopy cover, specialy perennial grass and shrubs, than non grazed site in the end of grazing 

period. Also heavy grazing reduced the soil moisture content with decreasing rate as 16.87% 

and 25.07% , than moderate and non grazed sites , respectively. Harmful effect of drought in 

2006 was severly affected on heavy than moderate and non grazed site. According to results, 

non and moderate grazed sites occure in state condition (due to more canopy cover of Artemisia 

sieberi and other species such as prennial grass) and heavy grazed site occure in transition to 

downward state condition (due to one dimentional dominant of Artemisia sieberi  and 

emergence of undesirable species such as Marrobium vulgaris and Peganum harmala) in state 

and transition model of Iranian Artemisia habitat. Thus, without management plan, we will 

observe dominance of undesirable species and rangelands degradation. 
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