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 چکیده
برداري از مراتع بر پوشش گیاهی منظور بررسی تأثیر بهرهگذارد. بنابراین، بهچراي دام بر چرخه عناصر غذایی در خاک تأثیر می

در سه منطقه قرق،  صدرآباد ندوشن استان یزد انتخاب شد. درصد پوشش گیاهی و تولید نتیجه سینتیک معدنی شدن کربن، مراتعو در
متري خاک به روش سیستماتیک تصادفی سانتی 0-15هاي خاک از عمق گیري شد. نمونهچراي متوسط و چراي شدید اندازه

و  pHهاي گیاهی، نیتروژن، کربن، آهک، بافت خاک، ( نمونهC/Nبرداري شد. نخست نیتروژن، کربن، نسبت کربن به نیتروژن )نمونه
EC هاي منطقه قرق و چراي شدید براي اعمال تیمار انتخاب شده و با افزایش یک درصد کربن آلی گونه سپس خاک گیري شد.اندازه

 50درصد اسپند،  25و  درصد درمنه 75درصد درمنه،  100شامل کنترل  (Peganum harmala)و اسپند  (Artemisia sieberi)درمنه 
درصد اسپند تیمار شدند. نتایج نشان داد که بقایاي اسپند  100درصد اسپند و  75 و درصد درمنه 25درصد اسپند،  50 و درصد درمنه

پذیري خوبی برخوردار بود. در تمامی تیمارها، روند معدنی شدن کربن در دو منطقه کمتر نسبت به درمنه از تجزیه C/Nدلیل داشتن به
مشابه  اول هفته شدید و قرق، طی چراي تحت خاک دو منطقه در آلی کربن شدن مطالعه، داراي توزیع نمایی بوده است. معدنیمورد 

بیشتر از بقیه تیمارهاست.  (Pe ha)درصد اسپند  100است، اما پس از گذشت زمان، معدنی شدن کربن در تیمار خاک چراي شدید با 
 آلی کربن تجزیه میزان باال چراي شدت با مناطق در همچنین ثابت سینتیکی در مناطق با چراي شدید افزایش یافته است. بنابراین،

 .دارند کمتري کربن تثبیت اراضی این و باالست

 
 .: قرق، چراي دام، بقایاي گیاهی، سینتیک معدنی شدن کربنهای کليدیواژه

 

 مقدمه
چراي دام یکی از مهمترین عوامل مؤثر بر خاک و 

تواند از جهات مختلف بر عملکرد پوشش گیاهی است که می
هاي مرتعی و فرایندهایی مانند تجزیه بقایاي اکوسیستم

مواد  گیاهی و چرخه عناصر غذایی تأثیرگذار باشد. تجزیه
 گیاه نیاز مورد عناصر نمودنفراهم براي فرایند یک تنها آلی

 و حیوانات برايرا نیز  الزم انرژي بلکه نیست،
زنجیره  ترتیببدین .کندمی تأمین خاک هايمیکروارگانیسم

 عمل اگر .دهدمی تشکیل خاک را در ايپیچیده غذایی
 مواد و هاالشبرگ زیاد انجام نشود، تجمعخوبی به تجزیه

 هم بر باعث اکوسیستم در گیاهان براي جذب غیرقابل آلی
 تولید و شودمی حیوان و خاک، گیاه کربن بین توازن خوردن
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 .(,Tahmasebi 2008) کندمی نزدیک صفر به را اکوسیستم
 جملهاز رطوبت و اکسیژن، دما الشبرگ، کیفیت و کمیت

 را مواد تجزیه چگونگی مستقیم، شکلبه که هستند عواملی
 نوع تغییر طریق نیز از مراتع رویهبی چراي کنند.می کنترل

 خاک در غذایی عناصر چرخه تواند برمی گیاهی پوشش
 (.Tahmasebi, 2008) بگذارد تأثیر

 میزان افزایش است ممکن دام چراي پیامدهاي جملهاز
 یا ( Schuman, 2002 &Reeder) آن ترسیب و خاک کربن

Perez-) باشد گلخانه یدهپد یدتشد در پی آن،کاهش کربن و 

2000 et al.,Harguindeguy  .) برخی محققان نیز گزارش
 ندارد خاک کربن میزان بر توجهیقابل تأثیر چراي دام کردند که

(., 2008et alHan  .)در  شده گزارش هايتناقض و هااختالف
 ویژهبه خاک غذایی عناصر ذخیره یا مقدار بر چرا اثر ارتباط با

 ذاتی هايویژگی اقلیم، در تفاوت دلیلنیتروژن، به و کربن
 اعمال و گیاهی جوامع زمین، ترکیب توپوگرافی خاک،

 نوع و متفاوت هايمدت و شدت با چرا مختلف هايمدیریت
 Perezet alHan ;2008 ,.-) است کنندهچرا دام

Schuman,  &., 2000; Reeder et alHarguindeguy 

در بیشتر موارد چراي حیوانات منجر به فراوانی اما (. 2002
 کمتري پذیريشود که تجزیهگیاهانی در ترکیب گیاهی می

دارند، علت این امر آن است که در مراتع تحت چرا، تنها 
ها و ترکیبات گیاهانی قادر به بقا هستند که داراي بافت

 ها و مواد سمی باشندبازدارنده مملو از لیگنین، کوتین
(Tahmasebi, 2008 .) همچنین مطالعاتAzhar  و

و  Tian( و 1998و همکاران ) Pare(، 1986همکاران )

 پوشش تغییرات بر دام اثر چرای ( بر1992همکاران )
 گراس هايگونه چرا شدت افزایش با داد، نشان گیاهی
 مرتع با شدت چراي باال از آنها از برخی و یافته کاهش
 پوشش برگپهن علفی هايگونه کهحالیاند، درشده حذف

 توجه شدید با مراتع با چراي در اند. همچنینداشته بیشتري
 بنیه میزان ترکیب گیاهی، در تغییر و پوشش تاجی کاهش به
یافته  کاهش محسوس طوربه خاک حفاظت و شادابی و

 مناطق زاربوته مراتع در چرا شدت است و در اثر افزایش
Astragalus چوبی مانند  هايگون پوشش خشک، درصد

calliphysa یافته است افزایش (, 2006et al.Bertrand .) 
مطالعات انجام شده در مراتع مناطق استپی نشان داد، 

گیاهی در شدت چراي سنگین و هاي کمترین ارتفاع لکه
 است قرق هاي گیاهی در منطقهبیشترین ارتفاع لکه

(Moghadam, 2003) مرتع تولید کاهش باعث عامل این و 
و  Meir-Noyهمچنین  .است شده این نوع مراتع در دام و

اي در مطالعه روي علفزارهاي مدیترانه (1989همکاران )
 کاهش طریق از تواندمی سنگین چراي کردند که گزارش

 بودن پایین نتیجهدر و خاک سطح به گیاهی بقایاي ورود
 فعالیت کاهش باعث تجزیه،قابل آلی کربن ساالنه ورود

 .شود خاک در میکروبی تودهکربن زیست و میکروبی
 هايهاي مختلف، اثرکاربري تحقیقات نشان داده است،

 ،آلی خاک دارند و چراي سبککربن متفاوتی بر پویایی 
آلی کربن برداري براي حفظ مقدار ترین شیوه بهرهمناسب
 با توجه به اینکه اطالع(.  2017et alVanai ,.) استخاک 

 جمعیت وضعیت گیاهی، بقایاي پذیريتجزیه سرعت از
 عناصر چرخه بهتر درک براي خاک آلی ماده و میکروبی

 و خاک حاصلخیزي و کیفیت حفظ طبیعت، در غذایی
 با مطالعه این ،امري ضروریست مراتع پایداري همچنین

 هايفعالیت بر برخی مراتع حفاظت تأثیر بررسی هدف
پذیري و سینیتیک تجزیه خاک با هدف بیولوژیک

  شده است. شدن کربن انجاممعدنی
 

 هامواد و روش
هکتار بین طول  4000مراتع صدرآباد ندوشن با وسعت 

دقیقه و  57درجه  31دقیقه تا  52درجه و  31 جغرافیایی
دقیقه  36درجه  53دقیقه تا  30درجه  53عرض جغرافیایی 

از حوزه آبخیز ندوشن محسوب واقع شده است و بخشی 
اي و هاي دامنهصورت دشتطور عمده بهمنطقه به شود.می

 منطقه اقلیم، مترمیلی 168متوسط بارندگی آن،  .مسطح است
دامنه ارتفاعی بین و گرم،  خشک ،بندي آمبرژهبراساس طبقه

روز  85بندان، ، طول دوره یخمتر از سطح دریا 0023تا  1900
 7و  3/22ترتیب و میانگین حداکثر و حداقل دماي ساالنه به

ماه است که از  8گراد است. طول فصل خشک درجه سانتی
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مطالعه  منطقه مورد. اوایل فروردین تا اوایل آذر ادامه دارد
هاي عمق تا عمیق همراه با سنگي کمهاداراي خاک

نسبت خوب هستند، اي مدور با جورشدگی بهرودخانه
 شونداي محسوب میهاي قهوههاي این منطقه جزو خاکخاک

(2007 ,Fakhimi Abargouei). زار پوشش گیاهی منطقه بوته
 Compositeae هاياست که بیشتر گیاهان موجود از خانواده

بیشترین با  iArtemisia sieber هستند و گونه درصد( 43)
که در بعضی جاها با است گونه غالب منطقه فراوانی، 

Astragalus گون( همراه است( (Rashtian, 2009). 
بررسی شامل مرتع قرق، هاي مورد منظور تعیین سایتبه

ابتدا محدوده منطقه روي نقشه  چراي متوسط و چراي شدید،
، سپس بازدیدهاي مشخص 1:25000مقیاس  توپوگرافی با

میدانی انجام شد و سایت مرتع قرق، چراي متوسط و چراي 
 شدید با توجه به تحقیقات گذشته مشخص گردید

(3, 200MeybodiBaghestani  .) در هریک از مناطق مورد
 40ها با استفاده از روش آماري بین مطالعه، تعداد مناسب پالت

هاي . در بررسی پوشش گیاهی سایتمحاسبه شد پالت 50تا 
متر(  1×2هاي دو مترمربعی )مطالعه از قاب مرتعی مورد

 مناسب براي الگوي پراکنش گیاهان در مناطق استپی
(, 2003MeybodiMoghadam, 2003; Baghestani  )

استفاده شد. پس از تعیین واحدهاي کاري مشابه براساس 
برداري از شخص و نمونهفیزیونومی هر سایت، منطقه کلید آن م

هاي دو مترمربعی واقع در پوشش گیاهی با استفاده از پالت
ترانسکت  10ها انجام شد. تعداد ابتدا، وسط و انتهاي ترانسکت

متري در جهت شیب و خالف جهت شیب عمومی هر  50
و  درصد پوشش گیاهی سایت مستقر شد. داخل هر پالت،

قرق،  منطقه سه گونه در تولید به روش قطع و توزین براي هر
 برآورد شد. چراي متوسط و چراي شدید

برداري اساس نتایج بررسی پوشش گیاهی منطقه، نمونهبر
پایه از  5تا  3طورتصادفی انجام شد. براي این منظور و به

 Artemisia sieberi ،Stipa barbata، Peganumهاي گونه

harmala و Poa annua  واقع در طول هر ترانسکت
دلیل کمبود تولید و کاهش خسارت به برداشت شد. به

عنوان یک نمونه پایه با هم مخلوط و به 3هاي ها، نمونهپایه

شدن، وشو و خشکها پس از شستدر نظر گرفته شد. نمونه
هاي پالستیکی نگهداري شدند. سپس آسیاب و در کیسه

 يهاگونه يایبقا ییایمیشویبو  ییایمیش اتیخصوص یبرخ
مانند کربن آلی، درصد نیتروژن، سلولز،  شدهانتخاب

سلولز و لیگنین تعیین شد. کربن آلی بقایاي انتخاب شده همی
و (  Sommers, 1986 &Nelsonتر )به روش اکسیداسیون 
 Bremmer& ) اساس روش کجلدالدرصد نیتروژن کل بر

Mulvancey, 1982 )سلولز، همی گیري شد. درصداندازه
 سوستسلولز و لیگنین از طریق روش گورینگ و ون

(VanSoests, 1970 &Goering )  و با استفاده از
 .گیري شدهاي خنثی و اسیدي اندازهشوینده

متري خاک که سانتی 0-15هاي خاک از عمق نمونه
 Ajwa& )دهد شدن کربن در آن رخ میبیشترین فرایند معدنی

Tabatabai, 1994 ) از سه سایت مورد مطالعه تهیه شدند. نقاط
ترانسکت مستقر شده بود که  5برداري در نقاط انتهایی نمونه

طور تصادفی در هر سایت انتخاب شدند، با ها بهترانسکت
هاي هر سایت، یک نمونه مرکب از هر خاک اختالط نمونه

هاي فیزیکی و شیمیایی آنها تعیین حاصل و بعد برخی ویژگی
 ,Hesse) گیري شدافت خاک به روش هیدرومتر اندازهشد. ب

در عصاره اشباع تعیین  pHو  (EC) هدایت الکتریکی(. 1970
درصد کربن آلی به روش اکسیداسیون تر (. Hesse, 1970) شد

 سولفوریک غلیظپتاسیم و اسیدکروماتدر مجاورت بی
(Sommers,1986 & Nelson)  و درصد نیتروژن کل با استفاده

 و براساس روش کجلدال 3200از دستگاه اتوکلتک مدل 
(Mulvancey, 1982 &Bremmer )  تعیین گردید. رطوبت

 (.Hesse, 1970) گیري شدبه روش وزنی اندازه( SPع )اشبا
 و درمنه( Pganum harmala) هاي اسپندگونه

(Artemisia sieberi) برداري از مراتع براي بررسی اثر بهره
هاي روي سینتیک تجزیه کربن انتخاب شدند. همچنین خاک

هاي مربوط منطقه قرق و منطقه با چراي شدید در آزمایش
شدن کربن استفاده شدند. تیمارهاي بقایاي به سینتیک معدنی

 100: اسپند 100Pها اضافه شدند شامل گیاهی که به خاک
 درصد، 75پند اس و درصد 25درمنه : A25P75 درصد،

:A50P50  درصد 50اسپند  و درصد 50درمنه ،:A75P25 
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 100درمنه   A100:،درصد 25اسپند  و درصد 75درمنه 
 شاهد بود.: Controlو  درصد
گرم از  50شدن کربن، منظور بررسی سینتیک معدنیبه
مطالعه )قرق و چراي شدید( با هر یک از هاي مورد خاک

مطالعه، به میزانی که کربن آلی خاک به بقایاي گیاهی مورد 
درصد وزنی افزایش دهد، مخلوط شد. مخلوط  اندازه یک

 50مقطر تا خاک و بقایاي گیاهی از طریق اسپري کردن آب
درصد ظرفیت نگهداري آب مرطوب شد. ظروف یادشده، به 

گراد درجه سانتی 25±1روز در انکوباتور با دماي  60مدت 
اکسیدکربن حاصل از تنفس میکروبی در دي انکوباسیون شدند.

ترتیب یک و دو روز در هفته اول روزانه، در هفته دوم و سوم به
 .گیري شدهاي چهارم تا هشتم یکبار در هفته اندازهمیان و هفته

هاي اکسیدکربن تولید شده در زمانترتیب مقدار ديبدین
وز ر 5،4،3،2،1، 7،6، 11،9، 60،47،40،33،26،19،16،13

 Tabatabai,  &Ajwa) گیري شدپس از انکوباسیون اندازه

هاي مقرر، گیري تنفس میکروبی در زمانبا اندازه(. 1994

ها محاسبه گردید. مقادیر تجمعی کربن معدنی در این زمان
و ثابت سینتیکی  (0C)شدن کربن سپس مقادیر قابلیت معدنی

شدن کربن، معدنیعنوان عوامل رابطه سینیتکی به (k)رده اول 
 .محاسبه شد SYSTATافزار با استفاده از نرم

(1)       Cm=C0(1-e-kt) 
 

شده از بقایاي مقدار کربن معدنی mCدر این رابطه، 
 Tabatabai,  &Ajwa))روز( است  tگیاهی در زمان 

هاي خاک و پوشش گیاهی از منظور آنالیز دادهبه(. 1994
 استفاده شد. SPSS21افزار نرم
 

 نتایج

 و چرای شدید متوسطی چرابررسي ليست فلور در منطقه قرق، 
 و گیاهی درصد پوشش تحلیلوتجزیه از حاصل نتایج

در  شدید متوسط و چراي چراي قرق، منطقه سه در تولید
 است شده ارائه 1جدول 

 

 جدول 1- ليست گياهان داخل پالتهای اندازهگيری شده در منطقه مورد مطالعه

 گونه گياهي
 (kg/ha)توليد  (%)پوشش گياهي 

 چرای شدید چرای متوسط قرق چرای شدید چرای متوسط قرق

Artemisia sieberi 37/5 65/6 64/3 4/29 49 4/23 

Stipa barbata 79/4 77/2 46/0 7/73 2/14 1/6 

Peganum harmala 0 0 84/2 0 0 85/1 

Poa annua 02/2 75/0 11/0 3/25 9/15 4 

Iris kemaonensis 83/1 57/0 01/0 1/61 32 6/4 

Lactuca virusa 38/0 18/0 1 6/6 5/3 8/11 

Astragalus bisulcatus 27/0 0 12/0 1/3 3/2 8/0 

Hertia angustifolia 43/0 .25/0 0 1/1 2/2 0 

Jacobaea maritima 91/0 55/0 0 0 9/5 0 

Cirsium arvense 02/0 0 0 55/0 0 0 

 2/69 125 8/200 17/8 72/11 02/16 کل
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شود، درمنه مشاهده می 1طور که در جدول همان
(Artemisia sieberi) هاي موجود، بیشترین در میان گونه

وجوداین، درمنه در درصد پوشش و تولید را داشته است. با
هاي اخیر و سالیدلیل خشکمنطقه قرق و چراي متوسط به

کمبود بارندگی، تغییرات کم و نامحسوسی داشته است. در میان 
 دارپی ریشستها بیشترین تولید و پوشش مربوط به اگراس

(bataStipa bar) و بعد چمن یکساله (annua Poa)  در منطقه
ها، اسپند بیشترین تولید و پوشش را قرق است. از میان فورب

خوراکی این دلیل عدم خوشداشته و با افزایش شدت چرا به
 که اسپندطوريگونه در اطراف آبشخوار افزایش یافته است. به

(Peganum harmala) بیشترین خوراکی سه با کالس خوش
تولید و پوشش را در منطقه آبشخوار داشته و جزو گیاهان زیاد

 شونده این مرتع بوده است.

 
 مطالعهبررسي درصد پوشش و توليد در مراتع مورد 

نشان  Tukeyها با استفاده از آزمون نتایج مقایسه میانگین
دهد که بیشترین تولید و درصد پوشش گیاهی متعلق به منطقه می

که تولید و درصد پوشش در طوري(. به2ه است )جدول قرق بود
داري با هم دو منطقه چراي متوسط و چراي شدید تفاوت معنی

 دهد.داري را نشان میندارند، ولی با منطقه قرق تفاوت معنی
 

 قرق، چرای متوسط و چرای شدیدتجزیه آماری و مقایسه ميانگين توليد و درصد پوشش سه منطقه  -2جدول 

 درصد پوشش (kg/ha)توليد  منطقه

 a3/253 02/12±a53/15±6/185 قرق

 ba7/219 60/6±ab20/10±5/94 چراي متوسط

 b7/79 57/7±b08/9±8/63 چراي شدید

F 
**47/131 

*93/38 
 داري با هم ندارند.تفاوت معنی( حروف یکسان a,b,c. )درصد 1داري در سطح یمعن: درصد، ** 5در سطح  يداریمعن: *

 

نتایج حاصل از مطالعات، حکایت از آن دارد که تولید و 
قرق، چراي متوسط و  درصد پوشش گیاهی در سه منطقه

ها نشان داري با هم دارند. بررسیچراي شدید تفاوت معنی
سال در منطقه قرق  20داد که گونه درمنه با اینکه بیشتر از 

داري با منطقه چراي متوسط وجود داشته، اختالف معنی

پوشش در سه منطقه براساس سه غییرات درصد دارد. روند ت
  Peganumو Artemisia sieberi، barbata Stipaگونه 

aharmalًپوشش منطقه )جدول  درصد از 70 شامل تقریبا
طور متوسط( تولید درصد )به 60( و نیز شامل بیشتر از 3

 (.4شود )جدول منطقه مطالعاتی می
 

 مطالعه درصد پوشش سه گونه درمنه، استيپا و اسپند در مراتع مورد -3جدول 

 شدید متوسط قرق گياهي ونهگ

Ar. si 37/5  65/6  64/3  

St. ba 79/4  77/2  46/0  

Pe  . ha 0 0 84/2  

 95/6 43/9 16/10 گونه سه پوشش درصد

 71/0 78/0 65/0 کل به گونه سه نسبت
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 مطالعه درمنه، استيپا و اسپند در مراتع مورد (kg/ha)توليد  -4جدول 

 شدید متوسط قرق گونه گیاهی

Ar. si 4/29  49 4/23  

St. ba 7/73  2/14  1/6  

Pe  . ha 0 0 5/18  

 48 2/63 1/103 سه گونه تولید

 70/0 56/0 52/0 نسبت سه گونه به کل

 

 مطالعهخصوصيات گياهان مورد 
مقایسه میانگین برخی خصوصیات شیمیایی و 

مطالعه با استفاده از آزمون بیوشیمیایی بقایاي گیاهی مورد 
نشان داده شده است. مقدار میانگین کربن  5دانکن در جدول 

داري با هم نداشتند. آلی در هر سه نمونه گیاهی تفاوت معنی
 در گیاه استیپا به مقدار C/Nکه بیشترین نسبت طوريبه

داري مشاهده شد که با گیاه درمنه تفاوت معنی 64/39

البته  مربوط به گیاه اسپند بود. C/Nنداشت و کمترین نسبت 
هاي سلولز به نیتروژن، دار نسبتوجود اختالف معنی

تفاوت در  دلیلسلولز به نیتروژن و لیگنین به نیتروژن بههمی
عنوان لیگنین بهکلی، سلولز و طورمقدار نیتروژن آنهاست. به

شوند. منابع کربن جزو بقایاي گیاهی درمنه محسوب می
سلولز و لیگنین نیز در گیاه که مقدار کل سلولز، همینحويبه

 .درمنه بیشتر از اسپند بود
 

 مطالعهمقایسه ميانگين خصوصيات شيميایي و بيوشيميایي سه گونه مورد  -5جدول 

 OC بقایای گياهي

 
TN CEL HE LG C:N CEL:N HE:N LG:N 

 

Ar. Si 
a43/74 b1/13 a33/16 b15/16 a17/06 a38/64 a29/29 b13/39 a15/07 

ba  . St 
a43/93 b 1/11 b28/06 a30/16 c10/63 a39/64 b25/30 a27/19 b9/58 

Pe. ha 
a42/38 a2/70 c3/63 c11/53 b13/36 b15/68 c1/34 c4/26 c4/94 

OC:  کربن آلی(1-gkg،) TN:  نیتروژن کل(1-gkg) ،CEL:  سلولز(1-gkg) ،HE: سلولز همی(1-gkg)، LG:  لیگنین(1-gkg) ،C/N: کربن به نیتروژن نسبت ،CEL/N : نسبت

 داري با هم ندارند.معنی: حروف یکسان تفاوت a,b,c. نسبت لیگنین به نیتروژن :LG/N، سلولز به نیتروژننسبت همی :HE/N، سلولز به نیتروژن

 

 مطالعه  های مراتع منطقه موردمقایسه ميانگين برخي خصوصيات فيزیکي و شيميایي خاک -6جدول 

 آهک OC TN pH EC بافت منطقه

 قرق

 متوسط چراي

 چراي شدید

 لومیشنی

 لومیشنی

 لومیشنی

b73/0 
a66./ 
a17./ 

a38/0 
a14./ 

b73./ 

a24/7 
a24/7 
a24/7 

b922 
b996 

b9/1318 

a66/21 
a5/21 
a33/22 

OC:  کربن آلی(1-gkg ،)TN:  نیتروژن کل(1-gkg) ،EC :هدایت الکتریکی ،pH :اسیدیته ،pH  وeEC گیري شدند.اندازه در عصاره اشباع 

 
 مطالعههای مراتع مورد خصوصيات خاک

 موردهاي برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک
ارائه شده است. بافت خاک هر سه  6مطالعه در جدول 

لومی است. مقدار کربن آلی دو خاک منطقه قرق منطقه شنی
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داري داشته و و چراي متوسط با چراي شدید تفاوت معنی
میزان نیتروژن کل در دو منطقه چراي متوسط و قرق تفاوت 

 و  pHداري با خاک منطقه چراي شدید دارد. مقدارمعنی

داري با یکدیگر نداشتند. آهک در هر سه منطقه تفاوت معنی
داري طور معنیدر منطقه قرق و چراي متوسط به ECمیزان 

  کمتر از منطقه چراي شدید بود.
 

 
 

 
 (B)و چرای شدید ( A)روند زماني معدني شدن کربن آلي در خاک منطقه قرق  -1شکل 

100P : درصد، 100اسپند A25P75 : درصد، 75اسپند  -درصد 25درمنه :A50P50  درصد 50اسپند  -درصد 50درمنه ،:A75P25  درصد 25اسپند  -درصد 75درمنه، :A100

 شاهد: Control ،درصد 100درمنه  

 

دو  بقایای درمنه و اسپند در کربن شدنسينتيک معدني
 شدید چرای و قرق منطقه

هاي شدن کربن آلی در تیمار شاهد و خاکروند معدنی
هاي مختلف بقایاي درمنه و اسپند در شکل شده با نسبتتیمار

شدن کربن با نشان داده شده است. در تمام تیمارها، معدنی 1
زمان داراي توزیع نمایی بوده و روند آن از سینتیک رده اول 

شدن کربن آلی معدنی کند. عوامل سینتیکیپیروي می
 نشان داده شده است.  7مطالعه در جدول هاي مورد خاک

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

0 20 40 60 80

نی
عد

ن م
کرب

ی 
مع

تج
ار 

قد
م

m
g
C

-C
O

2
k
g

-1
so

il

(روز)زمان 

(A)قرق

control

100A

75A25P

50A50P

25A75P

100P

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

0 20 40 60 80

نی
عد

ن م
کرب

ی 
مع

تج
ار 

قد
م

m
g
C

-C
O

2
k
g

-1
so

il

(روز)زمان 

(B) چراي شدید

control

100A

75A25P

50A50P

25A75A

100P



 برداري بر سینتیک معدنی شدن ...اثر شدت بهره  26

 

مطالعه هاي مورد شدن کربن در خاکسنیتیک معدنی
شدن کربن آلی طی دهد که بیشترین سرعت معدنینشان می

هفته اول انکوباسیون اتفاق افتاده است و پس از آن، کربن 
هاي شده با نسبتهاي تیمارشدن از خاکتجمعی معدنی

مختلف بقایاي گیاهی درمنه و اسپند با سرعت افزایش 
 (. 1یابد )شکل می

شدید  چراي تحت منطقه در خاک آلی کربن شدنمعدنی
شدن مشابه است، معدنی اول هفته و خاک منطقه قرق، طی

کربن متصاعد شده از اکسیداما پس از گذشت این زمان، دي

(. 1ر از بقیه تیمارهاست )شکل درصد اسپند بیشت 100تیمار 
که در خاک منطقه قرق، الگویی مشابه خاک منطقه طوريبه

اي که تجزیه بقایاي شود، به گونهبا چراي شدید مشاهده می
حاوي درمنه کمتر از تیمارهاي با درصد باالي اسپند بوده 
است و در حضور درمنه نیز تجزیه این بقایا کاهش یافته 

شدن کربن یک فرایند درمنه بر روند معدنی است. البته تأثیر
ویژه در تدریجی است و با گذشت زمان اثر کاهنده آن به

 شود.درصد درمنه بارزتر می 100تیمار 

 

  (B)و چرای شدید  (A)شدن کربن آلي خاک در منطقه قرق عوامل سينتيکي معدني -7جدول 

  (A) قرق 

 C0 K تيمار

P100 a33/3983 a094/0 

A25P75 a67/3826 a097/0 

A50P50 a33/3243 a0969/0 

A75P25 b3370 a0965/0 

A100 c2990 b085/0 

Control d2450 c075/0 

  (B)چرای شدید  

 C0 K تيمار

P100 a5048 c079/0 

A25P75 b3/4223 a095/0 

A50P50 c3/3813 b086/0 

A75P25 d3100 d073/0 

A100 e3/2423 e069/0 

Control f1823 f064/0 

C0: شدن کربن آلیقابلیت معدنی ،K : ،ثابت سینتیکی رده اولP100:  درصد، 100اسپند A25P75 : درصد، 75اسپند  -درصد 25درمنه :A50P50  50اسپند  -درصد 50درمنه 

 شاهد :Control، درمنه درصد  A100:،درصد 25 -اسپند 75درمنه  A75P25: درصد،

 
شود در هر دو خاک مورد طور که مشاهده میهمان

شده مربوط به مطالعه بیشترین مقدار درصد کربن معدنی
درصد و کمترین مقدار مربوط به تیمار  100تیمار اسپند 

 (.7شاهد است )جدول 
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 بحث 
که مرتع رو گویاي این مطلب است نتایج پژوهش پیش

قرق، با وجود فاصله کم مکانی نسبت به منطقه با چراي 
متوسط و چراي شدید، داراي درصد پوشش گیاهی بیشتري 

خوراکی باال که عدم حضور گیاهان با خوشطورياست. به
دهد که چراي مداوم در منطقه با چراي شدید نشان می

موجب حذف این گیاهان از لیست فلور منطقه شده است. 
خوراکی در منطقه نین ظاهر شدن گیاهان با عدم خوشهمچ

در  .(Maybodi-Baghestani, 3200)آبشخوار همراه است 
 هاي مختلف چراي دام درمطالعه پوشش گیاهی در شدت

شونده و استپی استان یزد بیان کردند که گیاهان کم مراتع
شونده، افزایش دار و گیاهان زیادخوراک، کاهش معنیخوش
اند؛ البته اري در مقایسه بین منطقه قرق و بحرانی داشتهدمعنی

روند تغییرات پوشش گیاهی در مناطق خشک کند بوده 
دهد، در مراتع قرق و چراي است. همچنین نتایج نشان می

متوسط، تولید و درصد پوشش طی فصل رویش افزایش 
داري نسبت به منطقه با چراي شدید داشته است. این معنی

( هماهنگی 1986و همکاران ) Azharتایج مطالعه مورد با ن
دارد، آنان در بررسی اثر چراي دام بر تغییرات پوشش 
گیاهی شهرستان ماکو نشان دادند که تحت افزایش شدت 
چرا، کاهش درصد پوشش تاجی و تغییر در ترکیب گیاهی و 

افتد. هاي وضیعت پوشش گیاهی اتفاق میکاهش شاخص
عنوان به دهد که گونه درمنه دشتین مینتایج این مطالعه نشا

گونه غالب در منطقه قرق و منطقه با چراي متوسط است که 
در اثر چراي شدید در منطقه با چراي شدید کاهش 

داري در تولید داشته است. بنابراین، چراي شدید باعث معنی
کاهش در تولید این گونه شده و فضاي خالی براي حضور 

تر ایجاد کرده است. خوراکی پایینهایی با خوشگونه
ها حکایت از این دارد که با نزدیک شدن به آبشخوار بررسی

(، 1درصد پوشش گونه اسپند افزایش یافته است )جدول 
خوراک و سمی است. خوشاي مهاجم، غیرکه گونهنحويبه

این گونه در دو منطقه قرق و چراي متوسط دیده نشده است 
این گونه افزایش یافت، این موارد با  و با افزایش شدت چرا

 Shokri و Gholamiو  (2008) و همکاران Karimiنتایج 

مطابقت دارد. آنان عدم مدیریت صحیح را روي ( 2011)
کنترل زمان خروج و ورود دام در مراتع کهگیلویه و 

دانند. بویراحمد، عاملی براي تغییر پوشش گیاهی می
( 2004و همکاران ) Javadiهمچنین این نتیجه با مطالعات 

هماهنگ است، آنان در بررسی اثر چراي دام بر ترکیب و 
تنوع پوشش گیاهی در منطقه قرق و خارج قرق در منطقه 
الر نشان دادند که بیشترین درصد پوشش در خارج از قرق 

 است.  IIIمربوط به گیاهان کالس 
ر نظر نیتروژن کل فقیاز  St. ba و .is Arبقایاي گیاهی 

توجهی ترکیبات مقاوم به تجزیه بوده و داراي مقادیر قابل
ویژه لیگنین هستند و تفاوت سلولز و بهمانند سلولز، همی

نظر ترکیبات مقاوم به تجزیه بین این دو گونه داري از معنی
به میزان  (Pe. ha) در گیاه اسپند C/Nوجود ندارد. مقدار 

کمتر بود. سلولز و (  .siAr)توجهی نسبت به گیاه درمنه قابل
 .Ar) عنوان منابع کربن جزو بقایاي گیاهی درمنهلیگنین به

si) نظر نیتروژن کل غنیشوند و گیاه اسپند از محسوب می
Alexandra (1999 )نتیجه با نتایج  تر از درمنه است. این

هاي گیاهان عالی گونه که بیان کرد مقدار سلولز و لیگنین در
 هاي گوشتی و آبدار ازبقت دارد. البته بخشثابت نیست، مطا

لحاظ سلولز فقیر هستند و با بالغ شدن گیاه مقدار آن 
جمله خصوصیات یابد و عوامل گوناگونی ازافزایش می

نیتروژن قابل دسترس، دما،  فیزیکی و شیمیایی خاک، مقدار
ها بر تجزیه سلولز تهویه، رطوبت و وجود سایر کربوهیدرات

 .اردگذاثر می

دهد، افزودن بقایاي گیاهی به خاک باعث نتایج نشان می
شدن شود. معدنیشدن کربن آلی خاک میافزایش معدنی

کربن با زمان، داراي توزیع نمایی بوده و روند آن از سینتیک 
شدن کربن در هر دو منطقه کند. معدنیرده اول پیروي می

رین سرعت نماید. بیشتشده، یک روند را دنبال میمطالعه
معدنی شدن کربن آلی در هر دو منطقه مربوط به هفته اول 
انکوباسیون است و پس از آن، آزاد شدن کربن معدنی از 

هاي مختلف بقایاي اسپند و هاي تیمار شده با نسبتخاک
این نتیجه با نتایج  یابد.درمنه، با سرعت کاهنده افزایش می

Pare ( 1998و همکاران ،)Kosheleva  وTrofimov 



 برداري بر سینتیک معدنی شدن ...اثر شدت بهره  28

 

( مطابقت دارد. آنان 2006و همکاران ) Bogale( و 2008)
شدن کربن آلی با هاي زیاد معدنیبیان کردند که سرعت

زمان، طی روزهاي اول انکوباسیون مربوط به اجزاي محلول 
مرور زمان حذف مواد محلول و افزایش کربن آلی است که به

و لینگین باعث  سلولزنسبی ترکیبات مقاوم مانند سلولز، همی
شدن کربن در مراحل بعدي تجزیه کاهش سرعت معدنی

شود. ترکیب شیمیایی و بیوشیمیایی متفاوت درمنه و می
شدن کربن در هر دو اسپند، باعث اختالف در سرعت معدنی

اکسیدکربن متصاعد که ديطوريمطالعه شد. بهمنطقه مورد 
تیمار شده  درصد، کمتر از خاک 100شده با بقایاي درمنه 

شود. با اسپند بود و این اختالف با گذشت زمان بارزتر می
در گیاه اسپند نسبت به گیاه درمنه  C/Nکمتر بودن نسبت 

و  Azharشدن کربن آلی شده است. باعث افزایش معدنی
( نیز نشان 2017و همکاران ) Vanai( و 1986همکاران )

و ترکیب هاي جنگلی برگدادند که بین سرعت تجزیه الش
داري وجود بیوشیمیایی بقایاي ورودي به آنها رابطه معنی

، C/Nکه مواد گیاهی که داراي نسبت زیاد طوريدارد، به
شوند. ورود فنول هستند به کندي تجزیه میلیگنین و پلی

هاي و مقدار لیگنین زیاد در سیستم C/Nمواد آلی داراي 
شکیل سریع ماده شدن کند کربن و تکننده باعث معدنیتجزیه

آلی خاک )به علت سرعت تجزیه کم و مقاومت زیاد به 
 Meir-Noy .شودتجزیه( و غنی شدن مخازن آلی خاک می

( نیز مشاهده کردند که مدیریت صحیح 1989و همکاران )
مرتع باعث افزایش ماده آلی در خاک شد. این نتایج 

د ( که بیان کردن1998) Naiduو  Haynesهمچنین با نتایج 
ها و افزایش نیتروژن زیاد باعث تشدید فعالیت میکروب

شود، مطابقت دارد. همچنین با سرعت تجزیه ماده آلی می
شدن افزایش شدت چرا با هجوم گیاه اسپند قابلیت معدنی

یابد که با کربن و ثابت سینتیکی با توجه به نتایج افزایش می
بیان کردند دارد. آنان  ( مطابقت2011و همکاران ) Liنتایج 

 چرا از طریق تغییر دادن پوشش گیاهی، اثر مثبت قابل
هاي خاک دارد و با افزایش شدت چرا توجهی بر ویژگی

 قابل طوربه خاک غلظت نیتروژن، کربن آلی و فسفر دسترس
   .یابدمی افزایش توجهی

 مقادیر کاهش باعث تیمارها در درمنه گیاه حضور
 که است شده تنفس از حاصل شده متصاعد کربناکسیددي
 مقدار کاهش در درمنه حضور تأثیر دلیلبه مسئله این

 به سلولزهمی نیتروژن، به کربن هاينسبت افزایش و نیتروژن
 .است درمنه گیاه بقایاي در نیتروژن به لیگنین و نیتروژن
 در گیاهی پوشش تغییر باعث چرا شدت افزایش بنابراین،

 است. شده درمنه گونه شدن کم و اسپند گونه افزایش جهت
 گیاه، قابلیت این بیوشیمیایی خصوصیات به توجه با

. است یافته افزایش سینتیکی ثابت کربن و شدنمعدنی
 تجزیه میزان شدت باال، چراي شدت با مناطق در بنابراین،

دارند،  کمتري کربن تثبیت اراضی این و بوده باال آلی کربن
 از جلوگیري براي راهکارهایی مناطق این در است الزم پس
و کاهش فشار  مناسب هايگونه کشت و آلی مواد رفتهدر
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Abstract 

      Grazing affects the nutrient cycle in the soil. Therefore, in order to investigate the effect of 

rangeland utilization on vegetation and consequently carbon mineralization kinetics, Sadrabad 

Nodoshan rangelands of Yazd province were selected. The percentage of canopy cover and 

production was measured in three areas of enclosure, medium grazing and heavy grazing. Soil 

samples were sampled from a depth of 0-15 cm in a systematic random method. First, nitrogen, 

carbon, carbon to nitrogen ratio (C / N) of plant samples, nitrogen, carbon, lime, soil texture, 

pH, soil EC were measured. Then the soils of severe grazing area were selected for treatment 

and by increasing 1% the organic carbon of Artemisia sieberi and Peganum harmala including 

control of 100% of Ar. si, 75% Ar. si and 25% Pe. ha., 50% Ar. si and 50% Pe. ha, 25% Ar. si 

and 75% Pe. ha and 100% Pe. ha were treated. The results showed Pe. ha residues have good 

degradability due to having less C/N than Ar. si. In all treatments, the process of carbon 

mineralization in the two study areas had an exponential distribution. Organic carbon 

mineralization in the soil of the two areas under Heavy grazing and exclusion is similar during 

the first week, but over time, carbon mineralization in the heavy grazing soil treatment with 

100% Pe. ha is higher than other treatments. Kinetic constants have also increased in areas with 

severe grazing. Therefore, the rate of carbon to biodegradation in areas with heavy grazing, is 

high and these lands have less carbon stabilization. 
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