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 چکیده

ریع تر از کربن آلی یا س، مواد آلی ذخایر ناپایدار در اتتغییر .شودمیای از اجزای ناپایدار مواد آلی محسوب ذره مواد آلی

 خاک از بوتهل کای و ماده آلی آلی ذره ادهاثر پذیری م مقایسه هدف از این پژوهش .دهدمینیتروژن کل، خود را نشان 

های یتموقعپایه بوته در  10از خاک به صورت کامال تصادفی از برداری نمونه  .بود Acantholimon spinosum بالشتکی

 سانتی متری 0-5ز عمق امکانی مختلف شامل لبه روبه شیب باالی بوته، مرکز بوته، لبه رو به شیب پایین بوته و خارج از بوته 

ها نشان دادهآماری ل تجزیه و تحلی اندازه گیری شد.کل آلی ماده ای و ذرهآلی ماده ها سطح خاک انجام و در هر یک از آن 

 شد. یاذره یآل ماده یشباعث افزا یکهکل نداشت در حال یبر ماده آل یدار یمعن تاثیر A. spinosum تاج پوشش گونه داد که

 Acantholimon spinosum، کربن آلی، ایذره مواد آلی کلمات کلیدی:
 

 مقدمه:
کند. میان قالب ارزیابی منابع خاکی بییفیت خاک مفهومی است که عوامل زیستی، شیمیایی و فیزیکی خاک را در ک

در اثر  خاکیفی های کویژگی کاهش .نوع مدیریت اراضی، اقلیم و پوشش گیاهی است تأثیر کنندهمنعکسخصوصیات خاک 
راتع و پوشش ، مهاجنگلو منابع طبیعی باعث از بین رفتن  و عوامل تخریب محیط زیست یراصولیغفشار جمعیت، مدیریت 
و مطالعه  گذاردیمپوشش گیاهی بر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک اثر  (.Schoenholtz, 2000) گیاهی طبیعی شده است

از  (.Lal, 2004) است یرپذامکانکیفی خاک  یهاشاخصارزیابی خاک در اکوسیستم از طریق  عملکرد ینحوهآن بر تاثیر
هی اک شامل بقایای گیاخآلی  هدام .(Locas, 2004) اشاره کردماده آلی خاک  به توانمیخاک  کیفی هایشاخص ترینمهم

و تجزیه ریز جانداران  در خاک و مواد حاصل از تولیدموجودات زنده  تودهزیستو جانوری تازه یا در حال تجزیه و تخریب، 
 ,.Gregorich et al) و بیولوژیکی خاک دارد شیمیایی فیزیکی، هایویژگیو ارتباط نزدیکی با  باشدمیموجود در خاک 

2006). 
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میکروبی،  تودهزیست، کربن 1ایذرهمواد آلی خاک شامل دو بخش مواد هوموسی و ترکیبات ناپایدار است که ماده آلی  
 (.Haynes, 2005) شوندمیکربن محلول، کربن قابل معدنی شدن و کربن قابل عصاره گیری از اجزا ناپایدار آن محسوب 

 4است که حدود دادهایجکربن آلی زمین را در خود  %75منبع ذخیره کربن است و بیش از ترینبزرگ هااقیانوسخاک پس از 
محور  و خاکی هایاکوسیستمکربن آلی جز اصلی . (Cotrufo, 2011) برابر مقدار کربن آلی موجود در گیاهان زنده است 5تا 

 عوامل متعددر پتانسیل زیادی برای تغییر در اث و (Pankhurst et al., 1995) شودیمخاک محسوب اصلی کیفیت و سالمت 
 (. Sparling et al., 1998شاخص حساس مواد آلی خاک مطرح شود ) عنوانبهتواند نمی ییتنهابه د امادار

 ایذره آلی ماده. باشندمیفراوانی دارای اهمیت  به دلیل نقش داشتن در چرخه غذایی خاک اجزا ناپایدار ماده آلی خاک

 موقتی مخزن عنوانبه و است هوموس و تازه گیاهی بقایای بین واسط حد تجزیه، مقدار ازنظر که است آلی مواد از بخشی

 داشتن دلیل بهولی  دهدمی اختصاص خود به را خاک حجم در ناچیزی سهم هرچند بخش این .شودمی شناخته آلی مواد

ای ماده آلی ذره .(Haynes, 2005) رودمی شمار به خاک کیفی حساس به تغییرات هایشاخص از یکی کربن، و غذایی عناصر

در وضعیت  که تغییر تحقیقات نشان داده است دارد. ایگونهتنوع  و ، شدت عملیات مدیریتیگیاهی پوششاثرپذیری زیادی از 

به همین  . (Campbell et al., 1999) دهدمیاز کربن آلی یا نیتروژن کل، خود را نشان  ترسریع در ذخایر ناپایدار، ،مواد آلی

 اندیشنهادشدهپلی خاک آحساس، برای مشاهده روند تغییرات در ماده  یهاشاخص عنوانبهکربن خاک  دلیل ذخایر ناپایدار

(Sparling, 1992). 

 (1395) ،تحقیقات زندی و همکاران ،اندکردهبررسی  نسبت به تغییرات را یاذرهبسیاری از مطالعات حساسیت ماده آلی 

نتایج تحقیقات بهرامی و همکاران،  .گرددمی خاک آلی کربن و ایذره آلی ماده دارمعنی کاهش باعث نشان داد که تغییر کاربری

خاک در واکنش  یاذرهمواد آلی  ییرپذیریتغنشان داد و همچنین  یاذرهسریع تغییرات مدیریتی را بر مواد آلی  یرتأث( 1393)

در در بررسی اجزای ماده آلی خاک  (2010) و همکاران، Handayani ریتی پوشش گیاهی را اثبات نمودبه تغییرات مدی

باعث  هاگونهآمیخته علف گندمی بلند همراه با سایر  هایپایهعلف گندمی، به این نتیجه دست یافتند که  هایپایهواکنش به 

و  Asghari رد.دا خالص علف گندمی هایپایه باحالتدر مقایسه  ،POM-N درصدی POM-C ،50درصدی  44افزایش 

را بیشتر از  POM-N و POM-C تغییر کاربری جنگلی به کشاورزی کاهش تأثیر( در تحقیقی در رابطه با 2007) همکاران،

 و ؛هستنسبت به تغییر کاربری  ایذرهحساس بودن ماده آلی  یدهندهنشانگزارش دادند که کاهش نیتروژن و کربن خاک 

 Carter et al., 2003 ,Handayani et al., 2004داشتند ) یدتأک یاذرهبسیاری از مطالعات دیگر بر حساسیت پذیری ماده آلی 

Lianget al., 2003). روشی تعیین خاک، تخریب خطرات بینیپیش و خاک پایدار مدیریت به دستیابی منظوربه راستا این در 

                                                           
1
 Particulate organic matter 
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بنابراین  ؛((Qi et al., 2009هست اهمیت دارای آن هایشاخصبررسی حساسیت پذیری  و خاک کیفیت ارزیابی برای مناسب 

 ز بوته بالشتکیو ماده آلی خاک ا یاذرهآلی  ادهم یریاثرپذ و مقایسه بررسی شودیمدر این تحقیق هدفی که دنبال 

Acantholimon spinosum است. 

 هاروش و مواد

 موردمطالعه منطقه معرفی 

 باشد. مساحت این منطقه، بخش مروست، غرب شهرستان خاتم در استان یزد میچنار ناز، مراتع روستای قیموردتحقمنطقه 

میانگین بارش منطقه و  23متوسط درجه حرارت ساالنه باشد. متر از سطح دریا می 2200هکتار و ارتفاع متوسط آن  116

 باشد.می خشکمهیندومارتن دارای اقلیم  یبندطبقهکه بر اساس متر است میلی 250

 

 بردارینمونه

در داخل صورت تصادفی انتخاب شد. پایه بوته بالشتکی به 10 ناز پس از بازدید صحرایی مراتع چنار 96 اوایل پاییز در
منظور برداشت به شیب پایین و بیرون بهرو رو به شیب باال و لبههر لکه بالشتکی، چهار موقعیت مکانی ازجمله مرکز، لبه

های صورت تصادفی نمونهدر هرکدام از این چهار موقعیت به .(Braz et al., 2004) گرفته شد های خاک در نظرنمونه
های خاک بعد از انتقال به نمونه جمع آوری شد.متر سانتی 0-5متر در عمق سانتی 5وسیله یک اوگر با قطر خاک به

 (.1382، یقیحق ی)جعفرمتری عبور داده شدند میلی 2آرامی کوبیده و از الک شده و بهآزمایشگاه دانشکده در هوا خشک
به روش تجزیه فیزیکی تعیین  ایذرهماده آلی  و (Noseto et al., 2006) کبل ی( به روش والکلSOC) یدرصد کربن آل

هگزا متا درصد  5محلول  لیتریلیم 100گرم از خاک  30، ابتدا به یاذرهآلی  کربن یریگاندازهبرای بدین ترتیب که  .شد
میکرومتر  53سپس مواد حاصله را از الک شد.  شیکر تکان داده یلهوسبهساعت  10و به مدت  اضافه کردهفسفات سدیم 

دمای در و  یافتهانتقالینیومی به یک ظرف آلوم ماندهیباق خاک تا آب خروجی شفاف شود. شسته مقطر و با آب ادهعبور د
درجه  450ی دمادر . بعد از خشک شدن، این مواد را وزن کرده و در کوره شدهخشکدر آون  گرادیسانتدرجه  55
 کربن هاآنو از تفاوت را وزن کرده  ماندهیباقدوباره مواد  موردنظرزمان . بعد از داده شدساعت قرار  4به مدت  گرادیسانت
 (.Cambardella et al., 2001) شدمحاسبه  یاذرهآلی 

 

 هاداده وتحلیلتجزیه 

تعیین نوع آزمون و مقایسه  منظوربهبانک اطالعات ذخیره شد سپس  عنوانبهاکسل  افزارنرمدر  شدهآوریهای جمعداده

مورد ها با استفاده از آزمون کولموگرف اسمیرنوف و همگنی واریانس با استفاده از آزمون لون ها، ابتدا نرمال بودن دادهداده
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 هیکل شد. استفاده ANOVA از آزمون، بوته زیرو ماده آلی خاک  یاذرهآلی  ادهم یریاثرپذبررسی  برای قرار گرفت. بررسی 

 انجام شد. SPSS افزارینرم طیدر مح یآمار هایآزمون

 

 نتایج

نشان داد که  A. spinosum ر زیر تاج پوشش گونهو ماده آلی خاک د ایذرهنتایج حاصل از مقایسه میانگین ماده آلی 

ماده آلی با تیمار شاهد اما  ،هداشت داریمعنی تأثیر )خارج بوته( بوته با تیمار شاهد زیراشکوب ضلع باالیی در ایذره ماده آلی

 .نداشت داریمعنی تأثیر

 

 خاک کیفی هایشاخص مقایسه جهت ANOVA نتایج -1 جدول

 داریمعنیمحاسباتی         سطح  Fمیانگین مربعات             درجه آزادی     مجموع مربعات          کیفی هایشاخص

 54/0                     72/0                    218/0                  30/8            39                     کل ماده آلی                   

  045/0                      95/2                   85/90              69/4075             39                 ایذرهماده آلی                  

 
 

دخاک زیر تاج پوشش بوته با منطقه شاه ایذرهماده آلی ، ماده آلی مقایسه میزان -1شکل

   
 

 

 :بحث

به ناحیه زیر تاج پوشش  چندسالههای ریشه و خصوصیات الشبرگی است که از گیاهان از فعالیت متأثرخصوصیات خاک 
، فرم رویشی و تراکم پوشش )جامعه و جمعیت( گیاهی مانند نوع پوشش گیاهی هایویژگی تأثیرتحت  و ریزدفرومیها آن
گیاهان با اضافه کردن الشبرگ به خاک سبب افزایش ماده (. Yang et al., 2011) کندپیوسته در زمان و مکان تغییر می طوربه
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ذخایر  (.1392 شوند )عرفانزاده و همکاران،تاج خود میتسریع چرخه عناصر غذایی در زیر  آلی، افزایش فعالیت میکروبی و 
و تغییر  ع مدیریت مرتعنو ،یماقل پوشش گیاهی، زیاد از یریو اثرپذ ، کربنغذایی عناصر دلیل داشتن ناپایدار کربن خاک به

 .(Haynes, 2005) شوندیمشناخته  حساس، برای مشاهده روند تغییرات در ماده آلی خاک یهاشاخص عنوانبهکاربری 
زیرا حساسیت  باشدیممدیریت نسبت به ماده آلی کل  هاییتفعالفاکتور بهتری در  یاذرهنشان داده است که ماده آلی  یقاتتحق

. در این تحقیق نیز نتایج (Erfanzadeh et al., 2014) دهدیمر تغییرات را بیشتر نشان آن به تغییر مدیریت بیشتر بوده و اث
بوته بالشتکی دارد. نتایج ما نشان داد  تأثیرحساسیت بیشتری نسبت به کربن آلی تحت  ایذرهحاکی از آن است که ماده آلی 

ترکیب  .نیست گونهاینکربن آلی  کهدرحالیدارد  دارمعنینسبت به منطقه شاهد اختالف  بوته ضلع باالیی در ایذرهکه ماده آلی 
 جیاز نتا که زیحاصلخ ریجزا لیتشکگیاهان بالشتکی با . (Lal, 2004)گیاهی است  هایگونهاز بیوماس  متأثر ایذرهواد آلی م

 یهاو نهشته یخاک موجودات تیالشبرگ، فعال هیانباشت و تجز ،یاهیگ ییجذب مواد غذا ازجمله غیرزندهزنده و  یندهایفرآ
باعث افزایش مواد مغذی است  یستیز یهازنده و چرخه یهاتیفعال یمحل اصلو ( et al., 2016 Johnsonباشد )یم یباد

تله بذر  عنوانبهبالقوه  صورتبهبر الگوی حرکت رسوب  تأثیرپناهگاه باد و  عنوانبهبا عملکردشان ند و همچنین شوخاک می
اختالف در مقادیر . شوندمیموجب بیشتر شدن تنوع گیاهی همراه با گونه غالب  و ؛(Haussmann et al., 2010کنند )عمل می

 ،های هواییریزش اندام ،ریشه هایفعالیت به توانمیرا  زیرتاج پوشش گیاهی در مقایسه با منطقه شاهد ایذرهکربن آلی 
 مطابق با نظر نسبت داد. دیگر هایموقعیتدر ضلع باالیی بوته نسبت به  تنوع گیاهی بیشترو عناصر غذایی  یچرخهتسریع 

Handayani ،(2010حجم ریشه موجود در خاک ) برخی  .بخشدیمخاک را بهبود  یاذره، مقدار مواد آلی و فعالیت میکروبی
 و شاخصی برای مدیریت پوشش گیاهی گزارش نمودند عنوانبه باالیی آن یتخاطر حساساز محققین نیز این فاکتور را به 

 Gregorich,1994)توسط محققان به اثبات رسیده است  یاذرهر مقدار کربن آلی گیاهی ب یهاگونه یرتأث وابستگی بین اهمیت

). 
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Abstract 

Particulate organic matter is one of the labile soil fraction. Changes in soil particulate organic matter is 

faster and clearer compare with total organic matter. This study aimed to investigate the effect of 

Acantholimon spinosum on soil total and particulate organic matter. Ten individual plants were selected 

and soil samples were collected from 0-5 cm depth of four locations, i.e. upper edge, lower edge, center 

and outside the canopy. Soil samples were transported to the laboratory for chemical analyses. The results 

showed that differences of total organic matter were not significant in four locations while the canopy of A. 

spinosum increased significantly particulate organic matter.  

Key words: Particulate organic matter, Total organic matter, Acantholimon spinosum 
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