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بررسی تاثیر قرق بر میزان ترسیب کربن و صفات فیزیکی و شیمیایی خاک در مراتع نیمه-
استپ استان چهارمحال و بختیاری
0

مهدی مرادی شاهقریه*  ،پژمان طهماسبی
تاریخ دریافت43/02/02 :

2

تاریخ پذیرش49/10/09 :

چکیده
اکوسیستمهای گیاهی کره خاکی سرویسها و خدمات متفاوتی را ارائه میدهند ،با توجه به شرایط حال
حاضر کره زمین و آلودگی بیش از حد اتمسفر یکی از مهمترین خدمات جوامع گیاهی ترسیب کربن در
طوالنی مدت در درون خاک می باشد .در مطالعه حاضر هدف بررسی تاثیر قرق بر میزان ترسیب کربن و
خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک در مراتع نیمه استپی استان چهارمحال و بختیاری میباشد .در هر
منطقه(قرق و غیر قرق) هفت سایت همگن از لحاظ شرایط محیطی انتخاب و نمونهبرداری از پوشش
گیاهی و خاک درون آن انجام گردید .نمونهبردای پوشش گیاهی با استقرار ترانسکت و نصب پالتهای چهار
مترمربعی صورت گرفت و برداشت نمونه خاک تا عمق  31سانتی متری در هر پالت در هر سایت نمونه
برداری انجام شد .زیتوده هوایی و الشبرگ در هر پالت جمعآوری و توزین گردید .نتایج حاصل از تجزیه و
تحلیل داده ها نشان داد که میزان زیتوده هوایی ،کربن خاک و کل کربن ترسیب شده در اکوسیستم در
مراتع نیمه استپ گندمی به ترتیب با  t/ha 00/00 ،t/ha 0/44و t/ha 03/12بصورت معنی داری بیشتر از
مراتع نیمه استپ بوته زار برآورد گردید .میزان زیتوده هوایی ،کربن زیتوده هوایی ،درصد پوشش و کربن
خاک منطقه نیمه استپ گندمی به ترتیب با  %00/40 ،t/ha 1/40 ،t/ha 0/44و  t/ha 091/1بیشتر از
منطقه نیمه استپ بوته زار می باشد .همچنین نتایج نشان داد میانگین ترسیب کربن کل و خاک در هر دو
منطقه مورد مطالعه در تیمار قرق تفاوت آماری معنیداری با تیمار غیرقرق دارد.
واژه های کلیدی :ترسیب کربن،قرق ،نیمه استپ بوتهزار ،نیمه استپ گندمیEC ،pH ،
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مقدمه
غلظت دی اکسید کربن موجود در اتمسفر از
سال  0101تا سال  2110به میزان  30درصد
افزایش یافته است ،و در حال حاضر ساالنه
 %1/90به آن افزوده میشود( .)3،0،00،39این
افزایش غلظت باعث گرم شدن کره زمین ،تغییر
اقلیم و باال آمدن سطح آب دریاها و اقیانوسها
شده است از این رو محققان زیادی عالقمند
شدند که تا راهکاری برای ثبات فراوانی  CO2و
سایر گازهای گلخانه ای در جو و همچنین
خطرات ناشی از آن پیدا کنند( )3،02،04،30به
طور کلی سه استراتژی برای کاهش گازهای
گلخانهای و کاهش تغییرات آب و هوایی وجود
دارد -0 :کاهش مصرف انرژی جهانی  -2توسعه
سوخت ها کم کربن و یا بدون کربن  -3ترسیب
دی اکسید کربن بوسیله تکنیکهای طبیعی و
مهندسی .از بین روشهای فوق بهترین و کم
هزینه ترین روش برای کاهش دی اکسید کربن
اتمسفر و خطرات ناشی از آن ترسیب کربن می-
باشد .ترسیب کربن را میتوان به دو روش
ترسیب کربن طبیعی و غیر طبیعی تقسیم بندی
کرد .زیست کره خاکی حاوی حدود 0011
میلیارد تن کربن در عمق یک متری خاکها و
حدود  011میلیارد تن کربن در پوشش گیاهی
میباشد ،که این دو مجموعا سه برابر مقدار
کربن موجود در اتمسفر را دارا میباشند .بنابراین
هر تغییری در ذخیره کربن گیاهان یا خاک به
طور قابل توجهی بر روی دی اکسید کربن تاثیر
میگذارد( .)24از این رو ترسیب کربن در زیتوده

گیاهی و خاکهایی که تحت این زیتوده
هستند( ترسیب طبیعی) سادهترین و با توجه به
ارزان قیمتتر بودن نسبت به ترسیب کربن به
روش مصنوعی به لحاظ اقتصادی عملی ترین
راهکار ممکن جهت کاهش دی اکسید کربن
اتمسفری است( . )20،30ترسیب طبیعی در واقع
بر پایه کاهش دی اکسید کربن اتمسفر به وسیله
گیاهان آلی و میکروارگانیسمها میباشد(.)29
جنگل ها و مراتع مهمترین زیستگاههای طبیعی
میباشند که ساالنه حجم زیادی از دیاکسید
کربن موجود در اتمسفر را از طریق فرایند
فتوسنتز جذب کرده و بصورت کربن آلی در می-
آورند .مراتع به عنوان یکی از مهم ترین منابع
برای ترسیب کربن بشمار میروند زیرا اگرچه
مقدار ترسیب کربن آنها در واحد سطح ناچیز
میباشد ،ولیکن با توجه به وسعت زیاد آنها
دارای توان زیادی برای ترسیب کربن می-
باشند( .) 00،30میزان کربن ذخیره شده در
گیاهان موجود در مراتع جهان طبق مدل
 Gt 094/0 ،BIOME 0,0برآورده شده است
عالوه بر این کربن موجود در خاک مراتع جهان
Gt040/0برآورد شده که این مقدار  %99کل
کربن خاک جهان میباشد( )33از این رو افزایش
نگرانی ها در زمینه گرمایش جهانی و تغییر اقلیم
موجب شده است که به مراتع و قابلیت آنها در
ترسیب کربن بصورت پایدار توجه ویژهای بشود و
ضرورت مطالعه به منظور برنامه ریزی و مدیرت
بهینه اهمیت ویژهای یابد.یکی از عوامل اصلی
تخریب مراتع بهرهبرداری بیش از توان و چرای
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بیش از حد دام از مراتع میباشد .چرای دام می-
تواند بطور معنیداری ساختار ،قابلیت تولید،
میزان ترسیب کربن ،تنوع و قدرت رقابتی
گیاهان را در مراتع تحت چرا تغییر دهد
( .) 00،22،20،39قرق مراتع یکی از روشهای
اصالحی بیولوژیکی است که با حذف کامل دام از
تمام یا قسمتی از مرتع برای یک سال یا چند
سال متوالی که با اهداف مختلفی انجام میشود.
مطالعات مختلفی به منظور بررسی توان ترسیب
کربن مراتع صورت گرفته است که در این ارتباط
در یک دوره  33ساله برای مراتع چرا شده نتایج
بررسی های نشان داده شده که میزان ترسیب
کربن  000تن بر هکتار بوده و قسمت اعظم
ترسیب کربن در خاک رخ داده است( .)32نتایج
مطالعه ( )9،0در بررسی اثر چرای دام بر ترسیب
کربن و ذخیره ازت در مراتع با گونه درمنه
دشتی در استان سمنان گویای این واقعیت بوده
است که چرای دام موجب تغییر ذخیره کربن و
ازت خاک میشود ،اما این میزان تغییرات به
شدت چرا وابسته خواهد بود .اثرات بلند مدت
سه تمیار چرای سنگین ،متوسط و قرق را بر
نیتروژن و کربن خاک گراسلند مورد بررسی قرار
گرفته و نتایج نشان داد که اثر کلی قرق بیشتر
از دو تیمار دیگر بوده و نتیجه گرفتند که چرا
موجب کاهش نیتروژن خاک میشود( .)01نیز
در بررسی تغییرات کربن و نیتروژن در اجزای
ذرات اولیه خاک در سه عمق  01-21 ،1-01و
 21-91سانتی متر به منظور تعیین اهمیت قرق
بر پویایی کربن و نیتروژن کل در اجزای خاک

در شکال چین دریافتند که قرق طوالنی مدت
اثر شدیدی بر اجزای خاک و غلظتهای کربن و
نیتروژن کل آنها داشت( .)09با توجه به اینکه
مراتع بیش از  01درصد سطح ایران را تشکیل
میدهند هدف مطالعه حاضر بررسی تاثیر مراتع
قرق و چرا شده بر روی میزان ترسیب کربن و
همچنین برخی ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی
خاک در برخی مراتع نیمهاستپی استان
چهارمحال و بختیاری انجام شد.
مواد و روشها
موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه
سطح وسیعی از مراتع زاگرس مرکزی دراین
مطالعه به شرح زیر مورد بررسی قرار گرفت:
-0

مراتع نیمه استپ بوته زار

منطقه مورد مطالعه ،ناحیهای کوهستانی و
مرتفع با ارتفاع متوسط  2021متر از سطح دریا،
و وسعتی معادل  20111هکتار که حدود
 20011هکتار آن منطقه حفاظت شده و 0911
هکتار آن پارک ملی است ،بین مختصات
جغرافیایی  01درجه و  31دقیقه و  92/21ثانیه
تا  00درجه و دقیقه و  20/1140ثانیه طول
شرقی و  32درجه و  3دقیقه و 0 /2110ثانیه تا
 32درجه و  00دقیقه و  0/0000ثانیه عرض
شمالی در قسمت شمال شرقی استان چهارمحال
و بختیاری واقع شده است ،حداکثر ارتفاع منطقه
تنگ صیاد از سطح دریا  3091متر میباشد.
متوسط بارندگی سالیانه منطقه  324/20میلی
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متر ،میانگین دمای سالیانه آن  00/4درجه
سانتی گراد ،طول فصل رویش گیاهان هفت ماه،
حداقل دمای سردترین ماه سال  -0/10درجه
سانتی گراد در دی ماه و حداکثر گرمترین ماه
سال  32/41درجه سانتی گراد در تیرماه می-
باشد .اقلیم منطقه بر اساس اقلیم نما آمبرژه و
با در نظر داشتن متوسط بارش و دمای سالیانه
منطقه ،خشک و نیمه خشک میباشد.
مراتع نیمه استپ گندمی
-2
مراتع نیمه استپی مورد مطالعه در ناحیهای
کوهستانی و مرتفع با ارتفاع متوسط  2021متر
از سطح دریا واقع میباشدکه وسعتی معادل
 000هکتار داراست ،بین مختصات جغرافیایی
 01درجه و 20دقیقه و  99ثانیه تا  01درجه و
 24دقیقه و  4ثانیه طول شرقی و  32درجه و
 13دقیقه و  24ثانیه تا  32درجه و  32دقیقه و
 33ثانیه عرض شمالی میباشد.حداکثر ارتفاع
منطقه کرسنک از سطح دریا  3011متر میباشد
و حداقل ارتفاع آن  2201متر بوده متوسط
شیب منطقه  21-31درصد بوده و جهت آن
شمالی میباشد .متوسط بارندگی سالیانه منطقه
 001میلی متر ،میانگین دمای سالیانه آن 02
درجه سانتیگراد میباشد .اقلیم منطقه بر اساس
اقلیم نما آمبرژه و با در نظر داشتن متوسط
بارش و دمای سالیانه منطقه ،خشک و نیمه
خشک میباشد .فصل خشک در این منطقه
شش ماه میباشد و فروردین مرطوبت ترین ماه
سال میباشد.

روش تحقیق
پس از شناسایی مقدماتی و تعیین منطقه مورد
بررسی به منظور تعیین سایتهای مطالعاتی در
هر منطقه مناطقی انتخاب شد که از لحاظ
پوشش گیاهی بیانگیر و معرف منطقه مورد
مطالعه باشد  ،به منظور مطالعه متغیرهای
پوشش گیاهی ،در مراتع استپی و نیمه استپی از
روش تصادفی -سیستماتیک استفاده شد ،بدین
نحو که نقطه آغاز نمونهبرداری بصورت کامال
تصادفی در درون منطقه معرف انتخاب شد
سپس در امتداد یک ترانسکت پایه با فواصل 21
متری اقدام به نمونه بردای شد .طول ترانسکت
با توجه به الگوی پراکنش تصادفی گیاهان و
ناهمگنی زیاد موجود 011 ،متر انتخاب شد تا
بهتر بتواند تغییرات پوشش گیاهای را بیان
بنماید .مناسبترین سطح پالت برای نمونه
بردای در مراتع استپی و نیمه استپی  9متر
مربعی در نظر گرفته شد (.)20
در هر پالت اقدام به کفبر کردن گونههای
گیاهی از سطح یک سانتی متری سطح خاک
شد .نمونه برداری خاک پس از کنار زدن
الشبرگ در عمق  31سانتی متری انجام شده.
به منظور به حداقل رساندن خطا از چهار گوشه
هر پالت خاک برداشته شده (سه پالت در امتداد
هر ترانسکت و بزرگ پالت بصورت تصادفی)
سپس نمونهها با هم مخلوط شد و یک نمونه
برداشت شد .نمونه خاکها به آزمایشگاه انتقال
داده شده و با الک  2میلی متری الک گردیند
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سپس خاک ها به مدت  29ساعت در هوای آزاد
قرار گرفته اند تا کامال خشک شوند(.)00

بافت خاک با استفاده از روش دانسیمتری
بایکاس تعیین گردید (.)0

نمونه برداری خاک پس از کنار زدن الشبرگ تا
عمق  31سانتی متری انجام شده .به منظور به
حداقل رساندن خطا از چهار گوشه هر پالت
خاک برداشته شده (سه پالت در امتداد هر
ترانسکت و بزرگ پالت بصورت تصادفی)
سپس نمونهها با هم مخلوط شد و یک نمونه
برداشت شد .نمونه خاکها به آزمایشگاه انتقال
داده شدند و به مدت  29ساعت در هوای آزاد
قرار گرفتند تا کامال خشک شوند ،بعد از خر د
کردن کلوخهها ،جدا کردن ریشهها ،سنگها .و

درصد کربن آلی نمونههای زیتوده گیاهی و
الشبرگ به روش احتراق( )30در کوره الکتریکی
تعیین گردید .بدین صورت که  01گرم از نمونه-
ها وزن شده و درون کوره الکتریکی به مدت 0
ساعت در دمای  011درجه سانتیگراد قرار
گرفت پس از سوختن نمونههای گیاهی میزان
خاکستر باقی مانده که بیانگر ماده آلی میباشد
وزن شده سپس با استفاده از ضریب تبدیل
کربن آلی میزان کربن نمونههای گیاهی تعیین
شد(.)0

ناخاالصیها از الک  2میلیمتری عبور داده
شدند و ویژگیهای خاک اندازهگیری شد (.)00

ضریب تبدیل کربن آلی
OC=0.54OM

اسیدیته خاک در حالت گل اشباع و با استفاده
از دستگاه  pHمتر و هدایت اکتریکی با استفاده
از دستگاه هدایت سنج الکتریکی در عصاره
اشباع انجام شد ( .)20درصد کربن آلی خاک بر
اساس روش والکی بالک اندازهگیری شد (.)23
مقدار کربن آلی بر حسب تن بر هکتار بر اساس
رابطه زیر محاسبه گردید (: )01،20،20
Cs=OC(%)*Bd*e

 :Csکربن آلی ( :OC )t/haدرصد کربن آلی
 :Bdوزن مخصوص ظاهری خاک ( :e )cm3عمق
خاک (.)cm
وزن مخصوص ظاهری خاک با استفاده از روش
کلوخه بر حسب گرم بر سانتیمتر مکعب ( )0و

 :OCمیزان کربن آلی پوشش گیاهی :OM
میزان ماده آلی پوشش گیاهی.
تجزیه و تحلیل داده ها
جهت مقایسه تاثیر قرق و چرای دام بر روی
میزان ترسیب کربن و ویژگیهای فیزکی و
شیمیایی خاک از آزمون  tمستقل (غیرجفتی)
استفاده شد .این بررسی به کمک نرم افزارهای
 spss v. 17, Excellانجام پذیرفت.
نتایج
مراتع نیمه استپ گندمی
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نتایج حاصل از مقایسه میانگین صفات فیزیکی و
شیمیایی خاک بیانگر این بود که تفاوت معنی-
داری بین تیمارهای قرق و چرای آزاد وجود
ندارد و اسیدیته تیمار قرق بیشتر از چرای آزاد،
هدایت الکتریکی چرای آزاد بیشتر از تیمار قرق
و میزان وزن مخصوص ظاهری خاک در تیمار
قرق کمتر از چزای آزاد دام میباشد (شکل.)0
نتایج حاصل از مقایسه میزان ترسیب کربن
) (t/haبیوماس هوایی ،الشبرگ ،خاک و کل
اکوسیستم در جدول  2آورده شده است .نتایج
نشان داد که میزان ترسیب الشبرگ تیمار چرای
آزاد با  t/ha 1/34بیشتر از تیمار قرق (1 /20
 )t/haبوده است .این در حالی است که میزان
کربن ترسیب شده توسط بیوماس ،خاک و کربن
ترسیب شده در کل اکوسیستم در تیمار قرق به
ترتیب با  00/3 ،0/2و  t/ha 00/1بیشتر از تیمار
چرای آزاد (به ترتیب:

مراتع نیمه استپ بوتهزار:
نتایج تجزیه و تحلیل دادهها نشان داد که اجرای
عملیات اصالحی قرق در مراتع نیمه استپ بوته-
زار بر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک
تاثیری ایجاد نکرد (شکل.)0
متوسط بیوماس و الشبرگ در تیمار تحت قرق
به ترتیب  0/31و  t/ha 0/00و در تیمار چرای
آزاد به ترتیب  0/10و  t/ha 1/00برآورد گردید
که نشانگر عدم اختالف معنیداری در سطح یک
درصد میباشد(جدول .)0نتایج حاصل از مقایسه
میزان ترسیب کربن در منطقه مورد مطالعه
نشان داد که بین تیمار قرق و چرای آزاد از
لحاظ میزان کربن ترسیب شده در خاک و کل
اکوسیستم اختالف معنیداری در سطح  0درصد
وجود دارد و قرق مراتع باعث افزایش میزان
ترسیب کربن در خاک و کل اکوسیستم در
منطقه گردیده است (جدول.)2

 )t/ha90/00 ،1/02 ،90/09برآورد گردیده است.
a

قرق

a

0/80

قرق
غیر قرق

0/70

غیر قرق

a
a

a

8

a

7

0/60

a

0/30
a

نیمه استپ گندمی

6
5
4
3

0/20

نیمه استپ بوته زار

2

0/10

1

0/00

0
نیمه استپ گندمی

نیمه استپ بوته زار

pH

0/40

)EC (ds/m-1

0/50

9
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a

قرق

a

غیر قرق

a
a

)BD (gr/cm3

1/8
1/6
1/4
1/2
1/0
0/8
0/6
0/4
0/2
0/0

نیمه استپ گندمی نیمه استپ بوته زار

شکل  -0مقایسه میانگین خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک مناطق مورد مطالعه در دو تیمار قرق و غیر قرق با
استفاده از آزمون  ( t-testدر هر منطقه حروف یکسان نشان دهنده عدم اختالف معنی داری بین تیمارهای مختلف
است)
جدول  -0نتایج مقایسه میانگین بیوماس سرپا ،الشبرگ و درصد پوشش گیاهی در تیمارهای قرق و چرای آزاد
منطقه مورد مطالعه
نیمه استپ گندمی

نیمه استپ بوتهزار

تیمار فاکتور

قرق

غیر قرق

درجه آزادی

t

بیوماس

2,90±1,92

0,30±1,193

9

2,00ns

الشبرگ

1,00±1,00

1,00±1,100

9

-1,049ns

بیوماس

0,31±1,14

0,10±1,30

6

0,120ns

الشبرگ

0,00±1,01

1,00±1,03

6

0,11ns

 nsعدم معنیداری

جدول  -2مقایسه میانگین میزان ترسیب کربن در تیمار قرق و غیر قرق ) (t/haدر هر دو منطقه مورد مطالعه
منطقه مورد مطالعه

نیمه استپ گندمی

نیمه استپ بوتهزار

تیمار فاکتور

قرق

غیر قرق

درجه آزادی

t

کربن بیوماس

0,2±1,29

1,02±1,101

0

2,20ns

کربن الشبرگ

1,20±1,10

1,34±1,132

0

-2,10ns

کربن خاک

00,33±0,0

90,09±1,04

0

**9,49

کربن کل

00,1±0,0

90,00±1,00

0

**0,10

کربن بیوماس

1,04±1,10

1,03±1,04

0

0,12ns

کربن الشبرگ

1,04±1,14

1,39±1,101

0

0,432ns

کربن خاک

29,20±3,14

01,20±9,21

0

*2,00

کربن کل

20,03±3,00

00,11±9,99

0

*2,0

** معنیداری در سطح  0درصد* ،معنیداری در سطح پنج درصد ns ،عدم معنیداری
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نتایج حاصل از بررسی میزان زیتوده هوایی
نشان داد که میزان زیتوده هوایی منطقه نیمه

بیوماس با  t/ha 1/40متعلق به منطقه نیمه
استپ گندمی و بیشترین میزان کربن ترسیب

استپ گندمی بطور معنیداری ()p<1,10
بیشتر از منطقه نیمه استپ بوتهزار میباشد،
همچنین مقایسه میانگین میزان الشبرگ
موجود در مناطق مناطق مختلف نشان داد که

شده توسط الشبرگ با  t/ha 1/0به منطقه
تعلق دارد(جدول.)3
نیمه استپبوتهزار
مقایسه الگوهای مختلف ترسیب کربن توسط
خاک و کل کربن ترسیب شده در اکوسیستم

میزان الشبرگ در منطقه نیمه استپ بوتهزار
با  t/ha 1/40بصورت غیر معنیداری بیشتر از
منطقه نمیه استپ گندمی با  t/ha 1/0میباشد
(جدول .)3
نتایج حاصل از بررسی میزان کربن تثبیت
شده بوسیله بیوماس و الشبرگ نشان داد که
بیشترین میزان کربن تثبیت شده بوسیله

نشان داد که میزان کربن ترسیب شده بوسیله
خاک و کربن دخیره شده در کل اکوسیستم
در منطقه نیمه استپ بوتهزار به ترتیب با
 211/9و  t/ha 20/00در سطح آماری یک
درصد بصورت معنیداری کمتر از منطقه نیمه
استپ گندمی(به ترتیب 00/00 :و 03/12
 )t/haمیباشد (جدول.)3

جدول  -3مقایسه میانگین میزان صفات خاک ،بیوماس ،الشبرگ و میزان ترسیب کربن در هر دو منطقه مورد مطالعه
منطقه فاکتور

نیمه استپ گندمی

نیمه استپ بوته زار

درجه آزادی

t

کربن بیوماس

1,40±1,00

1,02±1,10

03

0,4ns

کربن الشبرگ

1,30±1,19

1,01±1,100

03

-2,11ns

کربن خاک

00,00±2,30

21,19±2,94

03

**1,413

کربن کل

03,12±2,9

20,00±2,41

03

**1,000

بیوماس

0,44±1,30

0,20±1,09

03

*2,043

الشبرگ

1,0±1,10

1,40±1,09

03

-0,01ns

وزن مخصوص ظاهری

0,04±1,101

0,31±1,10

02

**9,000

pH

0,22±1,13

1,94±1,101

02

**-33,01

EC

1,20±1,101

1,033±1,120

02

**-01,40

** معنیداری در سطح  0درصد* ،معنیداری در سطح پنج درصد ns ،عدم معنیداری

بحث و نتیجه گیری
این مطالعه با هدف بررسی اثرات قرق مراتع و
چرای دام بر روی میزان ترسیب کربن و
خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک در
جوامع گیاهی مختلف انجام شده است .نتایج

حاصل از مقایسه خصوصیات فیزیکی و
شیمیایی نشان داد که قرق مراتع باعث افزایش
اسیدیته و کاهش هدایت الکتریکی خاک
بصورت غیرمعنیداری شده است .چرای بیش
از حد دام از مراتع و تغییر کاربری اراضی باعث
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کاهش پوشش گیاهی سطح خاک شده که این
ا مر باعث افزایش تبخیر از سطح خاک و در

کلی لوم میباشد از این رو میتوان انتظار
داشت که وزن مخصوص ظاهری خاک در

نتیجه شور شدن خاکها و افزایش هدایت
الکتریکی میشود .در منطقه نیمه استپ
گندمی قرق مراتع باعث کاهش وزن مخصوص
ظاهری خاک شده است که این امر به دلیل

مراتع بوتهزار کمتر از مراتع گندمی مورد
مطالعه باشد.

میباشد که کاهش پوشش گیاهی خام و
افزایش چرای دام از سطح مراتع باعث افزایش
تراکم و فشردگی ساختمان خاک میشود و در
نتیجه وزن مخصوص خاک افزایش مییابد.
مقایسه میانگین خصوصیات فیزیکی و
شیمیایی خاکهای جوامع گیاهی مورد مطالعه
نشان داد که هدایت الکتریکی و اسیدیته خاک
مراتع نیمه استپ بوتهزار بصورت معنیداری

نتایج حاصل از آزمون مقایسه میانگین نشان
داد که میزان زیتوده هوایی سرپا در منطقه
نیمه استپ بوتهزار بصورت معنیداری کمتر از
منطقه نیمه استپ گندمی و کوهستانی می-
باشد ،علت اصلی تفاوت بین میزان زیتوده
هوایی منطقه نیمه استپ گندمی با منطقه
نیمه استپ بوتهزار تفاوت در میزان بارش می-
باش د که این تفاوت در میزان بارش باعث
تفاوت در فرم رویش پوشش گیاهی مناطق
مورد مطالعه شده است .نتایج حاصل از

بیشتر از منطقه نیمه استپ گندمی و وزن
مخصوص ظاهری خاک بصورت معنیداری
کمتر از مراتع نیمه استپ گندمی میباشد.
میزان بارندگی ،اسیدیته و هدایت خاک

تحقیقات هان و همکاران( )2110نشان داد که
بین میزان بارندگی فصل رشد و تولید علوفه
رابطه مستقیمی وجود دارد عالوه بر این نشان
دادند که با افزایش بارندگی میزان رطوبت

همبستگی باالیی با هم دارند به گونهای که با
افزایش میزان بارندگی میزان آبشویی خاک،
درصد پوشش گیاهی ،میزان ماده آلی و سایر
فاکتورهای حاصلخیزی خاک افزایش مییابد
که این امر باعث کاهش میزان اسیدیته و
هدایت الکتریکی خاک میشود .یکی از
فاکتورهای بسیار مهم و تاثیرگذار بر روی وزن
مخصوص ظاهری خاک بافت خاک میباشد به
این صورت که هرچه بافت خاک سبکتر باشد
وزن مخصوص ظاهری خاک نیز کاهش می-
یابد ،خاک مراتع نیمه استپ بوتهزار دارای
بافتی شنی میباشد این درحالی است که بافت
خاک مراتع نیمه استپ گندمی مورد مطالعه

موجود در خاک افزایش یافته در نتیجه
رطوبت بیشتری در اختیار گیاه قرار گرفته که
باعث افزایش میزان تولید علوفه ساالنه می
شود( .)03نتایج حاصل از بررسی اثر مدیریت
چرا بر روی میزان زیتوده هوایی نشان داد در
هر دو منطقه مورد مطالعه میزان زیتوده هوایی
مناطق قرق بصورت غیر معنی داری بیشتر از
مناطق غیر قرق میباشد .این نتایج مشابه با
نتایج حاصل از تحقیقات ( )2،39مطابقت دارد.
دلیل کاهش میزان زیتوده هوایی در منطقه
غیر قرق را میتوان برداشت قسمتهای هوایی
گیاهان توسط دام ،لگد کوب شدن خاک حین
چرای دام در نتیجه از بین رفتن ساختمان
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خاک و کاهش میزان اکسیژن موجود در خاک
که این خود باعث از بین رفتن فعالیت

)tomentellus, Agropyron intermedium
میباشد بیشتر است ،در نتیجه مدت زمان

میکروبهای خاک و کاهش دسترسی گیاهان
به مواد غذایی قابل دسترس میشود .نتایج
حاصل از مقایسه میزان کربن زیتوده هوایی
نشان داد که میزان کربن زیتوده هوایی در

طوالنیتری الزم است تا بقایای گیاهی باقی
مانده در اکوسیستم تجزیه شده و وارد
اکوسیستم شوند .عالوه بر این بیشتر بودن
میزان بارش در منطقه نیمهاستپ گندمی

منطقه نیمه استپ گندمی بصورت غیر معنی-
داری بیشتر از منطقه استپ بوتهزارمیباشد.
علت اصلی این اختالف تفاوت در میزان زیتوده
هوایی هر دو منطقه میباشد که خود ناشی از
تفاوت در فاکتورهای اقلیمی ،توپوگرافی و
ترکیب جامعه گیاهی مناطق مورد مطالعه
میباشد .نتایج حاصل از مقایسه میزان ترسیب
کربن زیتوده هوایی در مدیریت قرق و غیرقرق
نشان داد که میزان ترسیب کربن زیتوده
هوایی در هر دو منطقه مورد مطالعه میزان
کربن زیتوده هوایی در مرتع قرق بطور غیر
معنیداری بیشتر از مرتع غیر قرق میباشد که
با نتایج ( )2مطابقت دارد .علت این اختالف
ناشی از چرای دام ،تفاوتهای اقلیمی ،شرایط
خاک منطقه و تفاوت در ترکیب جامعه گیاهی
میباشد .نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل

باعث فعالیت بیشتر میکروارگانیسمهای تجزیه
کننده و افزایش سرعت تجزیه مواد میشود.
در مقایسه کلی که بین دو سطح مدیریتی قرق
و غیر قرق صورت گرفت نتایج نشان داد که
میزان الشبرگ و کربن ترسیب شده بوسیله
الشبرگ در مراتع نیمه استپ بوتهزار در سطح
مدیریتی قرق بصورت غیر معنیداری بیشتر از
سطوح مدیریتی غیرقرق میباشد .نتایج حاصل
با گزارش ( )39مطابقت دارد .علت اصلی
کاهش میزان الشبرگ و ترسیب کربن
الشبرگ در منطقه غیرقرق نسبت به قرق
کاهش میزان زیتوده هوایی گیاهی برگشتی به
اکوسیستم میباشد .همچنین لکد کوب شدن
الشبرگ توسط سم حیوانات باعث خورد شدن
الشبرگ و افزایش سرعت تجزیه آن نسبت به
مراتع قرق میشود .در این راستا تمر تمرتاش

اطالعات حاصل از الشبرگ و ترسیب کربن
الشبرگ نشان داد که میزان الشبرگ و
ترسیب کربن الشبرگ در منطقه استپ بوتهزار
مورد مطالعه بصورت غیر معنیداری بیشتر از

و همکاران ( )2102در پژوهشهای خود به
چنین نتایج مشابهی دست یافتند .برآورد
مقدار ترسیب کربن خاک و نتایج حاصل از آن
نشان داد که میزان ذخیر کل کربن خاک در

منطقه نیمه استپ گندمی میباشد ،به این
دلیل که در منطقه نیمه استپ بوتهزار تیپ
غالب پوشش گیاهی منطقه گونهای چندساله
میباشد میزان چوبی بودن اندامهای گیاهی
نسبت به منطقه نیمه استپ گندمی که تیپ

منطقه نیمه استپ گندمی و کوهستانی بیشتر
از منطقه استپ بوتهزار میباشد علت آن باال
بودن میزان رطوبت در نتیجه افزایش سرعت
تجزیه و بازگشت مواد آلی به خاک
دانست( .) 39از طرف دیگر نتایج حاصل از

Bromus

مقایسه میزان کربن موجود در خاک مناطق

غالب

گندمیان

چندساله

(
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محافظ سطح خاک و از بین رفتن ساختمان
خاک میشود که این امر باعث افزایش

قرق و غیر قرق نشان داد که میزان کربن خاک
مناطق قرق بیشتر از مناطق غیر قرق میباشد

 فرآیند،فرسایش آب و بادی خاک میشود
فرسایش خاک به نوبه خود باعث از بین رفتن
کربن خاک میشود و هرگونه عملیات
مدیریتی و اطالحی که مانع از فرسایش خاک

 دلیل.) مطابقت دارد2،0،1،4،21( که با نتایج
کاهش ترسیب کربن در تیمار غیر قرق نسبت
به تمیار قرق را میتوان برداشت قسمتهای
 کم شدن درصد پوشش و،هوایی گیاهان

بشود یک قدم مثبت در جهت افزایش میزان
کربن ترسیب شده خواهد بود از این رو حفظ
پوشش گیاهی مراتع به دلیل نقش موثری در
کاهش هدر رفت خاک دارد امری ضروری و
.مهم میباشد

زیتوده هوایی توسط دام و در نتیجه کاهش
 نتایج حاصل.برگشت ماده آلی به خاک دانست
از نسبت توزیع کربن ترسیب شده بین زیتوده
 الشبرگ و خاک نشان داد که قسمت،هوایی
.اعظم کربن ترسیب شده در خاک قرار دارد
چرای حیوانات باعث از بین رفتن پوشش
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