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 چکیده

ا . این تحقیق بشودیممرتع خاک سطحی، عناصری هستند که موجب پویایی و حاصلخیزی  یهاخاکالشبرگ و کربن آلی 

قی( قشالقی و ییال مختلف مرتعی )مراتع یهاشگاهیرومدیریت بومی، در  شرایط در کربن آلی خاک مراتع پایش درصد هدف

 متری 500نسكتترا طول سه خاک درکربن آلی سطح  معرف، منطقه انجام شد. در هر 1391تا  1387استان اردبیل از سال 

تغییرات کربن آلی  داد در طی دوره چهار سال نشان شد. نتایج گیریسانتی متری سطح خاک اندازه 10نمونه در عمق  30با

دن وبا هماهنگ ب مغان، خاک در هر دو منطقه مراتع قشالقی و ییالقی، روندی کند و بطئی داشت. در منطقه نیمه استپی معتدل

یشه از طریق ر هاآنذب جها و اضافه شدن مواد آلی به خاک و نیز مناسب بارندگی و دمای محیط، مراحل تجزیه الشبرگ نسبتاً

ر دقادیر آن ی کمتر از منفراوا. درصد کربن آلی خاک در مراتع قشالقی به طور شودیماز مناطق سردسیر طی  ترعیسر ،گیاهان

یانگر آن خلخال، ب آق داغ وکربن آلی خاک در مراتع ییالقی )نئور(  بطئی و بسیار کند مناطق ییالقی )کوهستانی( بود. تغییرات

 رای بیش ازچ)رتع مشرایط مدیریتی حاکم بر  ؛است که عالوه بر سرما و برودت هوا، که موجب کندی تجزیه الشبرگ ها است

 ده است. مطالعه گردی یهاسال ظرفیت( مانع از افزایش معنی دار میزان ماده آلی خاک این رویشگاه در طول

 .پایش، پوشش گیاهی، کربن آلی خاک، مراتع نیمه استپی، استان اردبیلواژگان کلیدی: 

  



 مقدمه

و  آب حفاظت در کارایی آن درجه بعدی به میزان در و علوفه تولید اول درجه طبیعی در منابع اهمیت پوشش گیاهی عرصه

 ایدوره ارزیابی به نیاز ؛استمراتع  مدت دراز مدیریت الزمه که تغییرات میزان و روند تشخیص .است خاک وابسته یزیحاصلخ

 اصوالًنقش عوامل خارجی میسر شود.  و چگونگی تغییرات تحلیل امكان و گردد تأمین نظر مورد ایهای پایهداده تا دارد

 و مراتع گیاهی پوشش تغییرات مطالعه دلیل، همین به ؛است چرای ظرفیت و مرتع شرایط در درک تغییر برای بیشتر مدیریت

تحقیقات مشابهی که در داخل و  .گرفته شود نظر باید در مرتع مدیریت برای ضروری اقدام عنوان به آن بر موثر عوامل شناسایی

 شرایط اثرات تعیین برای فرصت یک گیاهی پوشش پویایی زیر اشاره کرد: مطالعه دتوان به موارخارج کشور انجام گرفته می

 Britta et)کند می فراهم محیطی زیست منطقه یک و خاک گیاهی پوشش در کیفی و کمی تغییرات بر مدیریت و هوایی و آب

al, 2010.) آب و خاک عناصر بین پیچیده روابط از نتیجه یک عنوان به خشک نیمه و خشک مناطق در گیاهی پوشش پویایی 

مرتع اکوسیستم پویا است و  .(Quevedo & Frances, 2008) است شده تشكیل خاک رطوبت در تغییرات همچنین و هوایی و

 استبرداری پایدار از مرتع تنها زمانی امكان پذیر ؛ از این رو بهرهگرددهای محیطی دچار تغییر و تحول میدر پی ایجاد آشفتگی

ارتباط ذخیره کربن آلی خاک با  ،(2017)و همكاران  Shidai .(Briske et al, 2003)که این تغییر و تحوالت شناخته شود 

از پارامترهای مربوط که نشان داده  هاآننتایج تحقیقات  ؛ را بررسی نمودند یشرق جانیآذرباخاک در مراتع  یهایژگیوبرخی 

و  204/0، 244/0، 443/0به خاک، رطوبت اشباع، اسیدیته، سیلت، هدایت الكتریكی و میزان رس به ترتیب با ضرایب مسیر 

تأثیر قرق در تغییرات پوشش  ،(1395شریفی و همكاران ) خاک هستند. یارهیذخدارای اثر مستقیم بر میزان کربن آلی  175/0

-85) ساله 9 دوره نتایج نشان داده که طی ؛بررسی نمودند شاخص مطلوبیت مرتع در استان اردبیل یهاگونهگیاهی و احیاء 

ی بوده و اثر قرق موجب بهتر شدن دارمعنی خطا %1در سطح اختالف ارزیابی  یهاسالبین قرق در  و خارج در داخل( 1377

تغییرات پوشش گیاهی در قرق کوهرنگ در  ،(2007)و همكاران  Akbarzadeh وضعیت پوشش گیاهی و خاک شده است.

 دارمعنی طور به قرق داخل در هاگونه تاجی پوشش که کل هنتایج نشان داد؛ را بررسی نمودند بختیاری و محال استان چهار

گیاهی و و موجب بهبود وضعیت پوشش ، بیشتر قرق داخل در برگان علفی پهن و گندمیان پوشش ؛بود قرق بیرون از زیادتر

پایش پوشش گیاهی و تولید مراتع استپی استان قم در طی دوره شش به  ،(2007)و همكاران  Arzani. خاک مرتع شده است

ها و شرایط مختلف متفاوت بوده و الگوهای که در مراتع آن منطقه روابط حاصل طی سال هنتایج نشان داد پرداختند؛ ساله

 از مراتع در گیاهی پوشش تغییرات ،(2012)و همكاران  Kashki .نبوده استیكسان  هاآنبرازش داده شده بر   یونیرگرس

 هوایی و آب عوامل زمان، وقوع طول مراتع در رسیدن ثبات برای به ؛رندیگیمقرار  ریتحت تأث انسانی و طبیعی مختلف عوامل

 نقش مدیریت ویژه به و انسانی عوامل حال، این با ؛است ناپذیر اجتناب طبیعی عوامل بوط بهمر شرایط و خشكسالی جمله از



 نتایج سمیرم، -زاگرس خشک نیمه مراتع سالمت ارزیابی تغییرات در کند.می بازی مراتع تخریب یا ثبات یا حفظ در موثری

 اثرات زمانی و مكانی از تغییرات ناشی مدیریت،بحث از  جدا ،مراتع از ایگسترده در تغییرات تشخیص دشواری داده که نشان

. بررسی تأثیر تغییرات بارندگی و چرای دام روی تغییرات پوشش گیاهی بوته (Moradi et al, 2012)هوایی بوده است  و آب

نتایج تحقیقات نشان داده که  ؛مورد مطالعه قرار گرفته است 1949 -1971های زارهای کایو در افریقای جنوبی که طی سال

 است ترمهمهای طوالنی مدت لیكن تأثیر چرای دام در دوره ؛تغییر جامعه گیاهی به طور عمده ناشی از تغییر بارندگی بوده است

(Quevedo et al, 2008) .Jafarian شیمیایی  و فیزیكی را از نظر خواص زارهابوتهجوامع  و زارعلف ،(2013) همكاران و

 لیبه دل؛ بوده است سلندگرا از ترمطلوب زاربوته زمین در خاک شرایط که نشان داده هاآنتحقیقات  نتیجه مطالعه نمودند و خاک،

همكاران  و Navarro. نفوذ پذیری متوسط داشتند و کم شیب قلیایی، زارها پوشش گیاهی با ریشه عمیق، خاکدر بوته که این

 Bouteloua هایگونه چنین نتیجه گرفتند که پوشش تاجی نیومكزیكو پوشش گیاهی مراتعتغییرات  در مطالعات ،(2002)

eriopoda و  Hilaria mutica بوده و تغییر  یكسان (،1952-1999ساله ) 48دوره  یک و مرطوب خشک شرایط تأثیر تحت

کرده بود. طی مطالعاتی در شمال آفریقا،  خنثی را مرطوب دوره مثبت اثرات خشكی دیگر وقوع عبارت به ؛اندداری نداشتهمعنی

Le Houerou & Boulos (1991)،  نشان دادند که چرای بیش از حد و کنترل نشده باعث حذف یا کاهش شدید تراکم بسیاری

وضعیت خاک نیز حاصلخیزی خود را از دست داده  ،های نامطلوبگونه لهیبه وسجایگزینی آن  با های مرتعی مرغوب وازگونه

 گیاه انواع واکنش اصلی: عامل دو توسط خشک مناطق و آب در گیاهی پوشش پویایی در هوایی و آب تغییرات اثرات .است

شود می کنترل خاص گیاه نوع یک به آب تخصیص در تغییر و آب بودن دسترس در تغییر یعنی آب و هوایی، تغییر به نسبت

(Valone et al, 2002.) کربن خاک، رطوبت بارش، :جمله از موثر عوامل اساس بر مراتع وضعیت تغییرات مطالعه اساس این بر 

  .باشدیماز اهداف این تحقیق  ؛تواند به برنامه ریزی و مدیریت صحیح مراتع کمک نمایدآلی که ب

 

 هاروشمواد و 

 :باشدیمبه شرح ذیل  ،هاتیساکه موقعیت و مشخصات  هاین پروژه در سه سایت مطالعاتی انجام گرفت

 (بران)تع قشالقی مغان امر

 47°، 35´، 0´´تا  47°،32´،47´´دشت مغان(  بین مختصات جغرافیاییل )این سایت مطالعاتی، در بخش شمالی استان اردبی

 متر 350 هادادهرویشگاه در محل جمع آوری  ارتفاع. قرار داردعرض شمالی  39°، 21´، 35´´تا 39°، 20´،0´´و طول شرقی

با  نیمه استپی معتدلمنطقه  لیمقا است. شمالی هاآن عمومی جهتو  ،درصد 10تا  2اراضی شیب . باشدیمدریای آزاد  از سطح

 است. متریلیم 276 ساالنه بارندگیمیانگین 



 )باغرو( نئورمرتع ییالقی 

اردبیل و گیالن در ارتفاعات کوهستانی تالش، محدوده استان اردبیل، بین مختصات  یهااستاناین سایت در نوار مرزی بین 

رویشگاه  ارتفاع .قرار داردعرض شمالی  38°، 1´،30´´تا  38°، 0´،4´´و  طول شرقی 48°،36´،15´´تا  48°،35´جغرافیایی

واحد اراضی کوهستانی، در منطقه رویشی در  ،  وباشدیمدریای آزاد  از سطح متر 2600تا 2500 هادادهدر محل جمع آوری 

 است. متریلیم 480ساالنهبارندگی  با میانگیننیمه استپی سرد  آن میاقلنوع (.  1نیمه استپی واقع گردیده است )شكل

  خلخال آق داغ ییالقیمراتع 

  48° ،32´ ،40´´شرقی ارتفاعات کوه آق داغ در بخش جنوبی استان اردبیل، بین مختصات جغرافیایی  این سایت در دامنه

رویشگاه در محل جمع  ارتفاع ؛قرار داردعرض شمالی   37° ،28´ ،0´´تا   37°  ،26´ ،50´´و  طول شرقی 48° ،34´ ،0´´تا 

در واحد اراضی کوهستانی، در منطقه رویشی نیمه استپی واقع گردیده  و باشدیمدریای آزاد  از سطح متر 2600 هادادهآوری 

 است. متریلیم 450ساالنه بارندگی با میانگین  نیمه استپی فرا سردآن  میاقلنوع است. 

 روش تحقیق

متر و اندازه کوادرات ها با توجه  500ها پالت انجام گردید. طول ترانسكت 30بر روی سه ترانسكت و  هاجمع آوری داده

پالت  30 یریکارگ بهسانتی متر بوده است. در مجموع با  150×150به ابعادهای گیاهی فاصله بین پایه ها،به قطر تاج گونه

 طول سه و کربن آلی سطح خاک در (و سنگ و سنگریزه )پوشش گیاهی، الشبرگ به پوشش خاک مربوط عواملنمونه، 

گیری شده از های اندازهدر نهایت برای آنالیز آماری دادهشد.  گیریمتری( اندازه 5/1 ×5/1پالت ) 30با متری 500ترانسكت

 1تیمار سال با روش دانكن در سطح  ریتحت تأثهای فاکتورهای مورد ارزیابی استفاده شد. مقایسه مستقل میانگین SASبرنامه 

نحوه توزیع بارندگی و درجه  نظر گرفتنها با در داده زیاز آنالدرصد انجام گرفت. تفسیر و بحث در مورد نتایج بدست آمده  5و 

 های آمبروترمیک و نیز با توجه به رطوبت و بافت خاک رویشگاه صورت پذیرفت.حرارت در طول سال با ترسیم منحنی

 

 یجنتا

مورد مطالعه عوامل  یهاتیساهای متوالی به تفكیک های جمع آوری شده در سالنتایج حاصل از تجزیه واریانس داده

های جمع آوری شده برای هرکدام از متغیرهای پوشش سطح خاک و کربن آلی خاک، همچنین مقایسه میانگین دادهمربوط به 

 ارائه گردیده است. ،2مورد بررسی در جدول 
  



 
 مربوط به متغیرهای مورد پایش در سایت مطالعاتی نئور. یهادادهنتایج مقایسه میانگین  -1جدول

 Pr>F 1388 1389 1390 1391 متغیرها هایتسا

 ns 215/0 a 59/1 a 54/1 a 55/1 a 38/1 کربن آلی خاک )%( مراتع قشالق مغان

 bc 06/47 a 87/65 c90/40 b50/52 < 000/0 ** پوشش خاک )%(

       

 ns058/0 a57/2 a88/2 a69/2 a04/3 کربن آلی خاک )%( (باغرونئور )مراتع ییالقی 

 a27/78 b35/64 a66/81 a67/81 000/0** پوشش خاک )%(
       

 ns 112/0 a 57/2 a 61/2 a 72/2 a 27/2 کربن آلی خاک )%( خلخال غدا قمراتع ییالقی آ

 a 37/82 b 87/63 a40/85 b 42/68 < 000/0 ** پوشش خاک )%(

 

با مطالعه  یهاسالطی  (ها پوشش الشبرگ و پوشش تاجی کل) خاکسایت مطالعاتی، با اینكه تغییرات پوشش هر سه در 

ناچیز بوده و در حد معنی دار  مطالعه یهاسالدر بین  در مقادیر کربن آلی خاک هاتفاوت ولی ؛معنی دار بوده است  %1 خطا

مناطق سردسیر مراتع ییالقی )کمتر از مقادیر آن در  فراوانطور ه ب مراتع قشالقیصورت نگرفته است. میزان کربن آلی خاک در 

جذب مواد آلی توسط  طورنیهمها و تجزیه الشبرگ ،های مرتعی سرد کوهستانیاستان اردبیل است. در اکوسیستم (کوهستانی

بارندگی سالیانه  ترمناسب مغان با هماهنگ بودن نسبتاًمراتع  :مثلگیرد. در منطقه نیمه استپی معتدل ان به کندی صورت میگیاه

از مناطق  ترعیسراز طریق ریشه گیاهان  هاآنها و اضافه شدن مواد آلی به خاک و جذب و دمای محیط، مراحل تجزیه الشبرگ

گردد. عالوه بر این، دیگر، جذب سریع کربن آلی توسط گیاهان سبب کاهش آن در خاک میشود. اما از طرف سردسیر طی می

منجر به ممكن است ل پاییز تا اواخر اردیبهشت ماه هم یاز اوا ،چرای بیش از حد مجاز پوشش گیاهی این مرتع توسط دام

که برآیند پوشش  ند تغییرات پوشش خاکرو. باشد کاهش میزان الشبرگ و به دنبال آن کاهش میزان کربن آلی خاک گردیده

دار آن در ه است که نشان دهنده افزایش معنیبود یبه نحوبه تبعیت از پوشش تاجی کل  ؛باشدیمپوشش الشبرگ  و تاجی کل

 هاسالنسبت به سایر روند کاهشی  نئور و آق داغ مناطق ییالقی یهاتیسادر  لی در همان سالو ؛بود 89سال در سایت مغان 

 داشت.

 

 بحث و نتیجه گیری

از مناطق  ترعیسر هابارندگی و دمای محیط، مراحل تجزیه الشبرگبا مهیا بودن توأمان  ،در منطقه نیمه استپی معتدل 

از مناطق  ترعیسراز طریق ریشه گیاهان  هاآنجذب و اضافه شدن مواد آلی به خاک  ،. در مناطق معتدلشودمیطی سردسیر 



در منطقه مغان علی رغم گردد. شود. لیكن، جذب سریع کربن آلی توسط گیاهان سبب کاهش آن در خاک میمیانجام سردسیر 

ل پاییز تا اواخر اردیبهشت ماه هم منجر به ی، چرای بیش از حد مجاز پوشش گیاهی توسط دام از اواعمیق بودن خاک بستر مرتع

های مقدار کربن آلی خاک طی سالدر خاک گردیده است. بنابراین،  کاهش میزان الشبرگ و به دنبال آن کاهش میزان کربن آلی

های زمانی کوتاه مدت از تغییرات مقدار کربن آلی توان در دورهنمی ،نوع مراتع. در این داری مشاهده نشداختالف معنیمطالعه 

توان آن های زمانی ده ساله و بیشتر( میهای زمانی بلند مدت )دورهولی در دوره ؛وضعیت مرتع استفاده نمودبرای ارزیابی خاک، 

دام و تراکم زیاد  زیادرا به عنوان یكی از معیارهای مناسب برای پایش وضعیت و گرایش مرتع در نظر گرفت. وجود تعداد 

در این سایت محسوب  فرسایش خاک سطحی و نهایتاً  کاهش کربن آلی خاک ،ها عوامل عمده در تخریب پوشش گیاهیگله

نئور بوته زار سایت مطالعاتی  -آلی خاک به عنوان معیاری از ترسیب کربن در علف کند کربنتغییرات بطئی و بسیار  د.شونمی

قایای چرای بیش از ظرفیت بر کمیت ب بیانگر آن است که شرایط مدیریتی حاکم بر مرتع و احتماالًخلخال، آق داغ )باغرو( و 

دلیل سرما ه ب ،های مطالعه گردیده است. از طرفیماده آلی خاک این رویشگاه در طول سالدار میزان گیاهی مانع از افزایش معنی

تجزیه الشبرگ در شرایط منطقه مطالعاتی از فرآیندی کند برخوردار است. بدیهی است در چنین شرایطی تغییرات  ،هوا و برودت 

ها در سنجش وضعیت و یا گرایش به عنوان یكی از شاخصهای زمانی کوتاه مدت دوره تواند درکربن آلی چشمگیر نبوده و نمی

 و پوشش خاک روابط از ارایه مدلی با ،Quevedo & Frances  (2008)اکوسیستم مرتعی بكار گرفته شود. در این خصوص

 پوششبین  ارتباطات پیچیده نتیجه در هااکوسیستمن ای در که تغییرات دادند نشان خشک نیمه و خشک مناطق در گیاهی

های مربوط به  فرسایش خاک هم بررسی  و آق داغ، . در سایت مطالعاتی نئورگیردشكل می یاقلیمخاک و شرایط  ی،گیاه

های مرتعی از نوع گندمیان چند و غلبه گونه فراوانتوان حضور ناچیز بودن فرسایش در این مرتع را نشان داد که دلیل آن را می

 Thymus kotschyanus و  Onobrychis cornuta،Astragalus aureusبالشتكی همچون  ایبوته یهاگونهساله همراه با 

. البته گفتنی است که ثبات استنتیجه ثبات مدیریت چرای دام در این مرتع  ثبات موجود در پوشش گیاهی احتماالً قلمداد کرد.

 .باشدینمح بودن روش مدیریت جاری آن مرتع به معنی صحی در پوشش گیاهی و ثبات در مدیریت چرای دام در مرتع لزوماً

 سیر نزولی درصد کربن آلی خاک .است بهبود وضعیت مرتعذخیره کربن آلی خاک، نشانگر پویایی پوشش گیاهی و غنی بودن 

هر چند تولید علوفه مرتع خوب باشد. مدیریت علمی  ؛بهره برداری، نشان از پویایی و پایداری مرتع نیست یهاسالدر طی  مرتع

 اتخاذ گردد. مرتع برنامه دراز مدتی تقویت تجدید حیات طبیعیبرای که  کندمرتع ایجاب می
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Abstract 

Litter and organic carbon are surface elements that contribute to the dynamics and fertility of rangelands. 

The purpose of this study was to investigate the dynamics rangelands of soil organic carbon under the local 

management was carried out from 2008 to 1391. To do this, main vegetative stepic regions of the soil 

organic carbon at a depth of 10 cm were determined by multi-year, during the three transects 500 m in 30 

sample. The results showed that a four-year period, In both rangeland (Winter and Summer rangelands) 

changes in soil organic carbon is slow. In the temperate semi-steppe region of Moghan, with suitable annual 

rainfall and environmental temperature, the stages of decomposition of litters and the addition of organic 

matter to the soil and their absorption through plant roots are faster was than cold regions. So the organic 

carbon content of soil was significantly lower that of the cooler mountains region. The very slow changes of 

soil organic carbon in mountain rangelands Neour and Aghdaq Khalkhal indicate that In addition to the 

extreme cold and air chill, which slow down the decomposition of litters, governing conditions of the 

rangeland (excessive grazing of capacity) has prevented  increase of soil organic matter content of this 

habitat during the study years.  
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