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 ي مختلف چراي دام بر ميزان ترسيب کربن و ذخيره ازت خاک ها شدتثير أت

 )مطالعه موردي: قطعه چهار شهريار( 

 استاد، دانشکده منابع طبيعي، دانشگاه تهران، ایران. ؛يمحمد جعفر 

 استاد، دانشکده منابع طبيعي، دانشگاه تهران، ایران. ؛وندين آذرنيحس 

 استادیار، دانشکده کویرشناسي، دانشگاه سمنان، ایران. ؛*پور ياحمد صادق 

 دکتري مرتعداري، دانشکده منابع طبيعي، دانشگاه تهران، ایران. ؛ناديا کمالي 

 دانشگاه تهران، ایران.مهندسي و فناوري کشاورزي دانشکدهدانشيار،  ؛يدرياحمد ح ، 

 ایران.، ها و مراتع مؤسسه تحقيقات جنگل دانشيار،؛ يحسن مداح عارف 

 

 چکيده   

انايي آن در ترسيب كربن به صورت پايددار  تو و خاك به كه است شده موجب اقليم تغيير و جهاني گرمايش زمينة در ها   افزايش نگراني

ها بزرگترين ذخاير كربن در چرخه كربن خشكي هستند كه حاوي كربني حدود سه برابر پوشش گياهي و دو  اي شود. خاك توجه ويژه

باشند. مطالعه اثر چراي دام بر ذخيره كربن خاك بدليل نقش عمده كدربن آلدي خداك در توليدد      آنچه در اتمسفر وجود دارد ميبرابر 

 هداي مرتعدي دارد. در ايدن مطالعده اثدر      اهميت زيادي دارد و چراي دام پتانسيل بااليي براي تغيير ميزان ذخيره كربن در اكوسيسدتم 

در قطعه چهار شهريار  Atriplex canescensسيب كربن و تثبيت ازت در مراتع كشت شده با گونه هاي مختلف چرا بر ميزان تر شدت

بدرداري از   هاي چرايي كم، متوسط و زياد جهت مقايسه با منطقه قرق نمونه بررسي شد. بدين منظور پس از شناسايي مناطق با شدت

متري انجدام   5*5پالت  02به روش تصادفي سيستماتيك در قالب برداري از پوشش گياهي  پوشش گياهي و خاك انجام گرفت. نمونه

متدر از يكدديگر مسدتقر     022-052شد. در هر منطقه اولين پالت به طور تصادفي و چهار پالت ديگر در امتداد پالت اول و به فاصدله  

هداي خداك در هدر     شدد و نمونده   برداري پوشش گياهي حفدر  هاي نمونه پروفيل در پالت 02برداري خاك تعداد  گرديدند. جهت نمونه

هاي خاك درصد سنگ و سنگريزه، وزن مخصدو    متري برداشته شد. در نمونه سانتي 02-022و  02-02، 2-02هاي  پروفيل از عمق

ها  گيري شد. در ادامه وزن كل كربن ترسيب شده در هر هكتار از هر عمق محاسبه گرديد. تحليل داده ظاهري، كربن آلي و ازت اندازه

انجام گرفت و جهت مقايسه ميانگين از آزمون دانكن استفاده شدد.   SPSS 17آزمون تجزيه واريانس يكطرفه با استفاده از نرم افزار  با

 هاي مختلف چرا باعث كاهش معني دار درصد كربن و ازت خاك شده است.. نتايج نشان داد كه شدت

  .اي دام، قطعه چهار زرند شهريارتغيير اقليم، ترسيب كربن، ذخيره ازت، چر واژگان کليدي:

 

 Email: a.sadeghipour@profs.semnan.ac.ir  +890000000299: شماره تماس * نويسنده مسئول:

 27/06/1390: یافتدر یختار

 23/08/1392: یبتصو یختار
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 مقدمه. 1
 تغييدر  و جهداني  گرمدايش  زمينة در هانگراني افزايش

در  آن تواندايي  و خداك  بده  كده  اسدت  شدده  موجب اقليم

 در شود. مراتع اي ويژه توجه پايدار صورتبهكربن  ترسيب

 و دهندد مدي  را تشدكيل  جهان هاي خشكي از نيمي حدود

 خداكي  كره زيست ذخاير كربن از سوم يك از بيش داراي

 بدراي  زيدادي  قابليدت از اين اراضدي   نتيجه، در باشند.مي

، يبطددور كلدد. [00] هسددتند برخددوردار كددربن ترسدديب

هاي مديريت اراضي، شرايطي را براي تعديل افزايش  شيوه

آورند كه طدي آن كدربن    اكسيدكربن فراهم مي غلظت دي

گيداهي و مدواد   اضافي از طريق ذخيره شدن در بيومداس  

گدردد. ايدن فرآيندد را اصدطالحا       آلي خداك ترسديب مدي   

 .[5] گويندمي يترسيب كربن خاك

 از طريدق  مسدتقيم  غيدر  طدور  به كربن خاك مديريت

 مدديريت  لداا  و گيدرد مدي  انجدام  پوشش گياهي مديريت

 اي ويژه جايگاه، كربن ترسيب هاي در استراتژي اكوسيستم

 از مديريت تابعي تواندمي مراتع كربن در تغيير .[0] دارد

 برخدي تحقيقدات  كده   يبطورباشد،  محيطي فاكتورهاي و

 2-02 در عمدق  كدربن  ذخداير  مقددار نشدان دادندد كده    

gr/m) يمرتعد  يهدا متري خاك سانتي
( در منطقده  20058

 يجنگلد  يهدا شتر از مقددار آن در خاك يكا بيج آمرياوك ر

(gr/m
از  توانندد مدي  مراتدع  پدس  ،]09[ اسدت  (20409

 كدربن  ترسديب  يبدرا نسبت به جنگلها   يترباال پتانسيل

 در اغلدب  جنگل، در خاك آلي كربنرا يز ،ندباش برخوردار

 را هدا آن تجزيده  امدر  اين كه شود مي زمين انباشته سطح

 آلي كربن نيز و نمايد مي مراتع تسريع آلي به كربن نسبت

كمتدري   از انحدالل  جنگدل  خداك  بده  نسدبت  مراتع خاك

 شدويي  آب كاهش پتانسديل  باعث امر، اينت. اس برخوردار

. شدود  مي ها آن تجزيه فساد و فرايند شدن كند نيز و ها آن

 را آلدي  كربن از مهمي خاك، بخش كه اين به توجه با لاا

 اهميدت  مراتع ،است هداد جاي در خود اكوسيستم هر در

ن كدرب  ترسديب  جهدت  بدزر   مخزن يك عنوان به را خود

 .[08] سازند مي نمايان

بزرگترين ذخاير كربن در چرخه كدربن خشدكي    ها خاك

حاوي كربني حدود سه برابر پوشش گيداهي و دو   كه هستند

. بندابراين  [00] باشدند  برابر آنچه در اتمسفر وجدود دارد مدي  

افزايش ترسيب كربن در خاك بعنوان بزرگترين مخزن كربن 

ي خشدكي اسدتراتژي مناسدبي جهدت كداهش      ها اكوسيستم

 اكسيدكربن اتمسفر و برقراري امنيت غاايي خواهدد بدود.   دي

بن آلددي خدداك بددا درصددد پوشددش گيدداهي و بيومدداس   كددر

. بقايدداي گيدداهي از [07]دار دارد  همبسددتگي مثبددت معنددي

ترين اشكال ورود مواد آلي به خاك هسدتند كده شدامل     مهم

 شود. اي مي ها و ترشحات ريشهر ، شاخه، ريشهب

ل نقدش  يبددل ره كدربن خداك   يد ذخمطالعه اثر چرا بر 

 دارد ياديد زت يد اهم مرتع ديخاك در تول يعمده كربن آل

خداك و   يوسدتگ ي، پيكيزيبه شكستن ف ي دام،چرا. [02]

. همچندين  كندد مي كمك ياهيگ يها ماندهيه باقينرخ تجز

بر  يا كه شدت چرا و تكرار آن اثرات عمده بيان شده است

 يچددرا يكلدد . بطددور[8] ره كددربن در مراتددع دارد يددذخ

شود، ميد گراسلند يش توليشده كه باعث افزا يزير برنامه

 ب كدربن را دارد يو ترس خاك يكربن آل شيل افزايپتانس

انه يل برگشدت سدال  يد به دل شده چرادر مناطق . [02و  9]

ر ييد ن تغيو همچند  ياهيگ يها ماندهيها و باق عتر ساقهيسر

شتر در خاك نسدبت بده   يكربن ب دارايها،  ب گونهيدر ترك

د به همدراه  يشد يخشك يول [00] استمناطق چرا نشده 

 يها كه در سال خاك يكربن آلد باعث كاهش يشد يچرا

 .[8] گدردد ميره شده است يدر خاك ذخ ينرمال و ترسال

 دررات كدربن خداك،   ييد دام در تغ يبا توجه به نقش چرا

 ميدزان  و قدرق بدر   مختلف چدرا  يها شدت اثر تحقيق اين

 قرار گرفت. يكربن و ازت خاك مورد بررس ترسيب
 

 شناسي تحقيقروش. 2

 مطالعه  مورد معرفي منطقه  . 2.1
در  رات آنييل و تغيپتانسب كربن، يترس يجهت بررس

ن منطقده  يانتخاب شد. اار يمراتع، منطقه قطعه چهار شهر

 42ار و يشهرسدتان شدهر   يجنوب غربد  يلومتريك 05در 
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تدا    52° 06′ 42"شهرستان كرج در محددوده   يلومتريك

 06′ 00"تددا   05° 00′ 5"و  يطددول شددرق °52 ′5 00"

 سداالنه  يمتوسدط بارنددگ  قدرار دارد،   يعرض شمال  °05

درصدد در   05زان ين مياست كه از ا متريميل 040منطقه 

ه در يد درصد در بهار و بق 08درصد در زمستان،  45ز، ييپا

 5/00ساالنه توسط درجه حرارت مافتد.  يتابستان اتفاق م

 ين ماههدا ين و سدردتر يو گرمتدر  گراد اسدت  يدرجه سانت

و بدا اسدتفاده از روش    باشدند  يم ير و ديب تيسال به ترت

مده  ين يم منطقده جدزم منداطق بدا آب و هدوا     يآمبرژه اقل

 85/2 منطقه يب عموميش شود. يخشك سرد محسوب م

حاضدر  ق يد كه تحق منطقه يباشد و قسمت دشت يدرصد م

از سددال ب اسدت.  يبددون شد   در آن صدورت گرفتده اسدت   

 يات اصدالح يعمل هكتار، 6089معادل  يدر سطح 0078

ن منطقده انجدام شدده    يد مختلف ا يدر بخشها يكيلوژويب

پلكس يآتدر  يكدار ات شامل نهالين عمليا از يبخش است.

بده   Nutt.Pursh(( Atriplex canescens () كانسدنس 

تدداب بدده مسدداحت  ينهالكددار و هكتددار 4/4709مسدداحت 

 باشد.  ميهكتار  6/0078

 

 قيتحق روش .2.2
 بدر ترسديب   ي دامچدرا  احتمدالي  اثدر  تعيين منظور به

 يهدا  شددت  بدا  منداطقي  شناسدايي  به اقدام ابتدا در كربن

ن منددداطق يمنطقددده قدددرق از بددد و  يددديمختلدددف چرا

انتخداب  ار شدد.  يقطعه چهار شهر شده در يكار پلكسيآتر

زان يد كده م  انجدام شدد  ن صدورت  يد بده ا  ييچرا يمارهايت

درصد برداشدت نسدبت بده بوتده چدرا نشدده        02متوسط 

 يچدرا  عندوان  بهدرصد  52سبك، برداشت  يچرا عنوان به

د لحدا   يشد يچرا عنوان بهدرصد  72متوسط و برداشت 

، يدديچرا يمارهددايمجدداورت ت در منطقدده قددرق. ديددگرد

و از دسددترس دام دور بدددود.   يكشدددفددنس  صدددورت بدده 

و  گيداهي  پوشدش  از خداك،  نظيدر  بده  نظيدر  يبدردار  نمونده 

 انجدام  ستانابصل تف قرق در و ييچرا يمارهايت در الشبر 

 ارتفدا((،  و جهدت  )شديب،  يتوپوگراف يها يژگيومامي . تشد

 .باشددند يمدد تيمارهددا يكسددان همدده در اقليمددي و خدداكي

 سيستماتيك تصادفي روش به گياهي پوشش از برداري نمونه

ن ي. در هر منطقه اولد شد انجام متري 5*5 پالت 02 قالب در

گر در امتداد پدالت اول  يو چهار پالت د يتصادف طور بهپالت 

. جهدت  دنديگر مستقر گرديكديمتر از  022-052و به فاصله 

 يهددا پددالتل در يددپروف 02خدداك تعددداد   يبددردار نموندده

خداك در   يهدا  حفر شد و نمونده  ياهيپوشش گ يبردار نمونه

 02-022و  02-02، 2-02 يهدددا ل از عمدددقيدددهدددر پروف

 هداي  نمونده در  شدگاه يآزما دربرداشته شدد.   يمتر يسانت

 ازت و بلك-ليكوا روش از آلي كربن پروفيل، هر به مربوط

 محاسدبه  بدا  ادامه در .شد محاسبه كجلدال روش از خاك

 وبه روش كلوخه  عمق هر در خاك ظاهري مخصو  وزن

 ظداهري،  مخصدو   وزن در خاك آلي كربن ميزان ضرب

تدا عمدق    خداك  در شدده  ترسديب  كدربن و  ازت كدل  وزن

 .شد محاسبه مرتع سطح واحد در مشخص
 

 جينتا. 3
سبك، متوسدط،   چراي يمناطق دارا در واريانس آناليز

 از يمدورد بررسد   منداطق  كده  دهد مي نشان قرق شديد و

در  دار معني اختالف داراي خاكو ازت درصد كربن  لحا 

 (.0و 0)جدول  باشند يك درصد ميسطح 

 يمورد بررس يمارهايت يمتر 1انس کربن خاک تا عمق يه واريتجز .1 جدول

 يدار يمعن Fمقدار  مربعات نيانگيم يدرجه آزاد مجموع مربعات 

 00/0** 590/07 000/2 0 060/2 ها گروهن يب

   227/2 56 095/2 ها گروهدرون 

    95 847/0 کل

 درصد 0دار در سطح  ي** اختالف معن
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 يمورد بررس يمارهايت يمتر 1انس ازت خاک تا عمق يه واريتجز .2جدول 

 يدار يمعن Fمقدار  مربعات     ن يانگيم يدرجه آزاد مجموع مربعات 

 22/2** 780/00 220/2 0 225/2 ها گروهن يب

   222/2 56 229/2 ها گروهدرون 

    58 200/2 کل

 درصد 0دار در سطح  ي** اختالف معن

 

دار  ياختالف معند  دهنده نشانانس يز واريآنالن يهمچن

در هر سده عمدق   ازت  و كربنزان يمختلف در م يمارهايت

 آورده شده است.  4و  0است كه در جدول  يررسب مورد

 دهندده  نشدان نتايج آزمدون مقايسده ميدانگين دانكدن     

دار ميزان كربن تيمارها نسدبت بده قدرق در     اختالف معني

. بر اساس اين نتايج شددت تغييدرات در   استهر سه عمق 

كمتدر تداج    ريتدأث بده   احتمداال  عمق سوم كمتر است كده  

ي كه ا نكتهباشد.  پوشش گياهي بر اعماق خاك مرتبط مي

قدرار گيدرد سدخت بدودن خداك سدطحي        موردتوجهبايد 

( كده بده نظدر    79/0متوسط وزن مخصو  است )منطقه 

رسد ورود بقاياي گيداهي و مداده آلدي بده خداك را بدا        مي

 (.0كند )شكل  مشكل مواجه مي

 يمورد بررس يمارهايانس کربن خاک در اعماق مختلف تيه واريتجز .3جدول 

 يدار يمعن Fمقدار  ن مربعاتيانگيم يدرجه آزاد مجموع مربعات  عمق خاک

C
m

 
10-0 

 228/2** 407/5 240/2 0 008/2 ها گروهن يب

   229/2 06 007/2 ها گروهدرون 

    08 056/2 کل

C
m

 
30-

10 

 220/2** 807/9 249/2 0 045/2 ها گروهن يب

   225/2 06 296/2 ها گروهدرون 

    08 000/2 کل

C
m

 
10

0
-

30 
 204/2* 006/4 206/2 0 027/2 ها گروهن يب

   228/2 06 009/2 ها گروهدرون 

    08 045/2 کل

 درصد 5دار در سطح  يدرصد، * اختالف معن 0دار در سطح  ي** اختالف معن

 يمورد بررس يمارهايانس ازت خاک در اعماق مختلف تيوار هيتجز .4جدول 

 يدار يمعن Fمقدار  ن مربعاتيانگيم يدرجه آزاد مجموع مربعات  عمق خاک

C
m

 
10-0 

 248/2* 050/0 22/2 0 220/2 ها گروهن يب
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 مارها و اعماق مختلفينمودار درصد کربن خاک در ت .1 شکل

 

 يطدوركل  بده تدوان بيدان نمدود،    مي 0با توجه به شكل 

 يچدرا  يكربن خاك را كاهش داده است و حت ي دام،چرا

ك يد زان كربن تدا عمدق   يم در يدار ير معنييسبك هم تغ

كداهش در  ن يجداد كدرده اسدت كده كمتدر     ياخاك  يمتر

 د بوده است.يشد ين در چرايشتريسبك و ب يچرا

 

 مختلف ييچرا يها شدتتحت  يک متريکربن خاک تا عمق  درصدنمودار  .2شکل 

 

وزن مخصدو    و ازت، يكربن آل درصدبا لحا  كردن 

ب مربوط بده درصدد   يضر ن اعماليهمچن و خاك يظاهر

 در موجود و ازت آلي ميزان كربن زه،يسنگ و سنگر يوزن

محاسدبه   تن بر هكتار برحسبمار يهر تدر  مختلف قاعما

 يطدوركل  به شود يمشاهده م 0در شكل كه  طور همانشد. 

را  يكاهشد  يچرا روند ش شدتيبا افزاو ازت زان كربن يم
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 يمارها و اعماق مورد بررسيدر ت ينمودار مقدار کربن آل .3شکل 
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 مختلف ييچرا يها شدتتحت  يک متريخاک تا عمق  ازتنمودار درصد  .9شکل 

 

 

 يمارها و اعماق مورد بررسينمودار مقدار ازت در ت .6شکل 

 

 يريگ جهينتبحث و . 4

اثرات چرا بر  نهيزم دركه  يمطالعاتبا توجه به مجمو( 

در  يب كربن خاك انجام شده اسدت، نظدر همداهنگ   يترس

 مدؤثر عوامل  يگستردگ ليبه دلن مورد وجود نداشته و يا

ج ينتددا ،قددات گوندداگونيعددت، تحقينددد در طبين فرايددبددر ا

از مطالعات اثدر چدرا را    يارياند. در بس ارائه نموده يمختلف

گدر  يد يدانسدته و در مدوارد   يب كربن خاك منفيبر ترس

زان كددربن خدداك  يددش ميدر افددزا مددؤثر يچددرا را عددامل

نشان دادند كه  برخي از تحقيقات مثال عنوان بهاند.  دانسته

ب پوشدش  يد ر در تركييد تغ ليد بده دل تحت چرا  يدر اراض

تدر و   يقدو  يا شهيرستم يبا س يها گونه ينيگزي، جاياهيگ

زان يم درازمدتها، در  شدن بوته يو خشب تر افتهي گسترش

مطالعددات  يولدد [05و  00] افددتيش يكددربن خدداك افددزا

دند كده چدرا باعدث كداهش در     يجه رسين نتيبه ا ديگري

 يطدوركل  به .[04و  00، 04] زان كربن خاك شده استيم

ن يد قات بدر آن توافدق دارد ا  يج اكثر تحقيكه نتا يا مسئله
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سدبك تدا متوسدط     يچدرا  يهدا  شدتاز  يقياست كه تلف

 ت كربن در مراتع است.يريمد ين راهبرد برايبهتر

چرا در همه سدطو  و اعمداق   در مناطق مورد مطالعه 

برخي نتايج تحقيقدي   ده كهيباعث كاهش كربن خاك گرد

 از طرفدي  وهاي تحقيق حاضراسدت  [ منطبق بر يافته04]

 كربن ترسيب بر چرا عدم تأثير كه محققان يبرخ نتايج با

 اخدتالف  علت ايدن  ندارد كه مطابقت اند، گزارش نموده را

 خداك،  اقلديم، خصوصديات   در اخدتالف  از ناشيتواند  يم

 اعمددال و گيدداهي تركيددب جامعدده شددرايط محيطددي،

كداهش   . دليل[00و  4] چرايي مختلف باشد يها تيريمد

 دليدل  بده  تدوان  مدي  را تحت چرا منطقه در كربن ترسيب

درصدد   شددن  كدم  و دام گيداهي توسدط   پوشدش  برداشت

 مداده  بازگشت كاهش جهيدرنت و زيتوده گياهي و پوشش

 .[06و  4] دانست خاك آلي به

را  يجده و روندد واحدد   يدر مورد ازت هم مطالعدات نت 

زان ازت يچرا را بر م يا مطالعه كه يطور بهدهند  ينشان نم

اثدر   يپژوهشد ج ياز نتدا  يبخش ،[7] نشان داد اثر يبخاك 

و  [8] كدرد  يابيد ارز ثبدت مزان ازت خداك  يد م بدر  چدرا را 

ش يكاهش ازت خاك با افدزا  دهنده نشان ديگري مطالعات

انگر يد بهم ق حاضر يج تحقي. نتا[04و  0] شدت چرا است

نكتدده  .اسددتدار ازت خداك   ينقدش چددرا در كداهش معندد  

در منطقده   يبوم يها ق وفور گونهين تحقيدر ا توجه جالب

و چدرا   يل لگد كوبيكه در مناطق تحت چرا بدل استقرق 

ش تفاوت كربن يل افزاياز دال يكيد ياند كه شا ن رفتهياز ب

همانگونده   نيو قرق باشد بنابر ا ييچرا يمارهايخاك در ت

 و بيولدوژيكي  هرگونده عمليدات   شدود،  يكده مشداهده مد   

 گيداهي  پوشدش  و خداك  سير قهقرايي مانع كه مكانيكي

 كدربن  ترسديب  مدديريت  جهت در مثبتيگام  قطعا  شود،

پلكس يكه آتر موضو( نيتوجه به ا . البته[05بود ]خواهد 

بده   يل جاب نمك از خداك در صدورت عددم چدرا    يبه دل

شدود  خداك   يسدطح  يش شدور يتواند باعث افزا يموقع م

جاد يادر منطقه مورد مطالعه  هم در خور توجه است. [0]

ب يبر نقدش مثبدت در ترسد    عالوه ياهيو حفظ پوشش گ

از  يناشدد يش بددادياز فرسددا يريل جلددوگيددكددربن، بدده دل

بدا توجده بده     .اسدت  ياتيد ح يد منطقده امدر  يشد يدهابا

 يشنهاد مد يق پين تحقيج حاصل از ايمجمو( نظرات و نتا

رد يد شود كه چرا در فصل مناسب و با شدت كم صورت گ

 ياهيد ط منطقه عالوه بر حفظ پوشش گيبا توجه به شراتا 

سدتم  يكدربن اكوس ن مدخل يتر كه عمده ييوماس هوايو ب

 يكد يزيو ف ييايميت شيفيافت ك منجر به باشد يم يخاك

ل يتسده ز يد نرا بده خداك    يده و ورود مواد آلينگردخاك 

 .دينما
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