
  سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداري ایران

  و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست

  ، دانشگاه محقق اردبیلی1397مهرماه  11و  10

 
 

1 

 

  اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداري

 استان اردبیل 

مغان در استان اردبیلپایش کربن آلی خاك مراتع دشت   

  )مراتع قشالقی برُان(مطالعه موردي: 

  

  3سعید صالح 2امر علی شاهمرادي، 1جابر شریفی*

 
جنگل و مرتع مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع  استادیار پژوهشی، دکتراي اکوبیولوژي گیاهی،  بخش تحقیقات- 1

 ایران.-سازمان تحقیقات، ترویج و آموزش کشاورزي- طبیعی استان اردبیل
 Email: Sharifnia.j@gmail.com       09143530321نویسنده مسئول مکاتباط تلفن همراه *
  ایران. -بخش تحقیقات مرتع موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشوراستادیار پژوهشی، دکتراي علوم مرتع، -- 2
سازمان - ، بخش تحقیقات جنگل و مرتع مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی استان اردبیلکارشناس- 3

  ایران.-تحقیقات، ترویج و آموزش کشاورزي

 
  

  چکیده 

 مغان در مرتعی مناطق قشالقیك و عوامل موثر در کاهش آن لی خاآ کربن هخیرذ انمیز پایش رمنظوبه بررسی  ینا    

 ،و نیز انجام بازدیدهاي صحرایی دسترس در منابع از استفاده براي نمونه گیري با .گردیدانجام  1391تا  1387از سال 

اقدام  هاجمع آوري دادهسپس با استفاده از روش استقرار ترانسکت و کوادرات  .مطالعاتی مشخص گردید محدوده سایت

سانتی متر بوده 120×120به ابعاد ها،متر و اندازه کوادرات ها با توجه به قطر تاج گونه 1500ها  گردید. طول ترانسکت

 و کربن آلی سطح خاك اندازه تاجی گیاهی، رطوبت عوامل مانند پوشش پالت نمونه، 30گیري است. در مجموع با بکار

داد که در یک دوره چهار ساله، علی رغم معنی دار بودن تغییرات پوشش گیاهی و رطوبت خاك  نشان شد. نتایج گیري

لی آ کربنعمق سطح ریشه، در میزان ذخیره کربن آلی خاك اختالف معنی داري مشاهده نشد. به طور میانگین ذخیره 

درصد و میانگین رطوبت خاك عمق ریشه  73/36ت، میانگین تاج پوشش گیاهی درصد اس 52/1ك این منطقه خا

مراحل تجزیه الشبرگ ها و اضافه شدن مواد آلی به درصد بود. با توجه به شرایط دما و رطوبتی در این مناطق  67/9

آلی توسط گیاهان و  شود. اما از طرف دیگر، جذب سریع کربنخاك و جذب آنها از طریق ریشه گیاهان سریعتر انجام می

چراي بیش از حد مجاز پوشش گیاهی منجر به کاهش میزان الشبرگ و به دنبال آن کاهش میزان کربن آلی خاك 

  . گردیده است

  مراتع دشتی، مغان، استان اردبیل.، لیآ کربنپوشش گیاهی، کلیدي:  گانواژ
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  مقدمه 

تعیین کننده میزان حاصلخیزي خاك و متبع آن غنی سازي پوشش گیاهی است. کربن آلی خاك یکی از پارامترهاي مهم      

تاکنون مطالعات متعددي در خصوص کربن آلی خاك اراضی زراعی و باغی انجام گرفته ولی مطالعات اندکی در رابطه با کربن 

مراتع یکی از اساسی ترین  گردد: پایشآلی خاك مراتع طبیعی انجام شده است که به برخی از آنها بشرح ذیل اشاره می

هاي اقدامات در جهت شناخت وضعیت مراتع و اثر مدیریت بر روي آن است، مرتع اکوسیستم پویا است و در پی ایجاد آشفتگی

باشد که این تغییر و گردد، از این رو بهره برداري پایدار از مرتع تنها زمانی امکان پذیر میمحیطی دچار تغییر و تحول می

ن کانی شناسی مهم تری و گیاهی پوشش بمرطو و مگرو  ییاستوامناطق  در ).et al Briske 2003 ,(شناخته شود تحوالت 

 برگشت دنتوجه کم بو با لیآ دهما نیمه خشک مناطق در حالی که در ستك اخا لیآ دهما انمیز هکنندل کنتر يهارفاکتو

  et al , 2002شود (می ل کنتر كخا شیمیایی و فیزیکی يیژگی هاو ما بیشتر توسطد دنباالبو و گالشبر انمیز

Bernoux.(  که  دادند نشان خشک، نیمه و خشک مناطق در گیاهی و پوشش خاك روابط از ارایه مدلی بادر تحقیقی

 خاك رطوبت در تغییر و اقلیم و خاك عناصر بین ارتباطات پیچیده نتیجه در ها اکوسیستم این در گیاهی پوشش تغییرات

میخته  هاي در تود) ذخایر کربن آلی خاك 1396و همکاران ( مصلحی). Quevedo & Frances, 2008( گیردشکل می

ف الدر بین چهار تیمار از اختنشان داد که میزان ذخایر کربن آلی خاك  نتایجمنطقه گلستان انجام دادند، در را در ممرز -راش

مترین مقدار را داشت. ک  هترین و تیمار مدیریت شدشبی هدشدیریت ندرصد برخوردار بود و در تیمار م 5داري در سطح  معنی

نشان دادند  بررسی روند تغییرات وضعیت مراتع استپی استان اصفهان در یک دوره هشت ساله) در 1389برهانی و همکاران (

شادابی و بارندگی در سطح هاي خاك، تاج پوشش گیاهی، ترکیب، بنیه و  تفاوت بین سایتهاي مورد مطالعه از لحاظ عاملکه 

تاثیر میزان رطوبت خاك بر دینامیک کربن و نیتروژن آلی ) 1395و همکاران ( نجفی دار بوده است.احتمال یک درصد معنی

 ترکیبی از فاکتورهاي محیطی و بیولوژیکی در سرعت معدنیرا بررسی نمودند، نتایج نشان داد که  ي گیاهی یونجه و جوبقایا

فاکتورهاي  ،شدن کربن و نیتروژن آلی در خاك نقش دارند و میکروبها عامل اصلی در تجزیه کلش و بقایاي گیاهی هستند

شدن کربن  بت خاك از طریق تأثیرگذاري بر فعالیتهاي میکروبی بر معدنیرطو و غیرزنده شامل دما، نوع خاك، چگالی ظاهري

ارتباط ذخیره کربن آلی خاك با برخی ویژگیهاي خاك در مراتع  ) 1396و همکاران ( شیداي کرکج .و نیتروژن آلی مؤثرند

اسیدیته و هدایت الکتریکی بر نتایج نشان داد، فاکتورهاي رس، سیلت، توان حفظ رطوبت، را بررسی نمودند،  آذربایجان شرقی

بررسی ادواري کربن آلی ) در 1396( شاهی میرزا .نمایدتغییرات آن را تبیین می 57میزان کربن اثرگذار است و در حدود 

هاي شمال خوزستان به واسطه اعمال مدیریتهاي نامناسب سیر نزولی که کربن آلی خاكداد نشان  ،خاك در دشت خوزستان

 سبب كطوبت خار حفظ انتو یشافزباشد.  که مقدار کربن آلی خاك در اغلب اراضی کمتر از یک درصد می داشته، به طوري

 ینابنابر. ددگرمی محیط  كخا در کربن هخیرذ و گالشبر تولید هخیرذ یشافزا و گیاهی شدر ايبر مساعد یطاشر دیجاا

  ). et al, 2012 Wang( دشومی بمحسو کربن هتعیین کنند يکلیدار بزا یک انعنو به كخا بیآ یمرژ حتماالًا

  مواد و روش ها

  موقعیت جغرافیایی محل مطالعه- الف     

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

اراضی شیب  قراردارد.دریاي آزاد ازسطح  متر 350 ارتفاعدر عرض شمالی 39°،21´،35´´تا  39°، 20´،0´´و  طول شرقی °47،

 متر میلی 276 ساالنه بارندگیبا میانگین  نیمه استپی معتدلمنطقه  افلیم است. شمالیآنها  عمومی جهتو  ،درصد 10تا  2

  . است) Artemisia fragranاست. تیپ مرتعی در این رویشگاه با غالبیت گونه بوته اي درمنه معطر (
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  در مغانمرتع قشالقی بران  : موقعیت استقرار ترانسکت ها در سایت مطالعاتی1شکل

  روش تحقیق

مطالعاتی  و نیز انجام بازدیدهاي صحرایی، محدوده سایت ايهاي توپوگرافی، تصاویر ماهوارهبا استفاده از نقشه در این بررسی   

 1500ها  طول ترانسکت اقدام گردید. هاجمع آوري دادهسپس با استفاده از روش استقرار ترانسکت و کوادرات  مشخص گردید.

سانتی متر بوده است. در  120×120به ابعادهاي گیاهی فاصله بین پایه ها،متر و اندازه کوادرات ها با توجه به قطر تاج گونه

 سه درموجود در ناحیه ریشه میزان رطوبت خاك گیري از پوشش تاجی گیاهی و پالت نمونه، اندازه  30گیري مجموع با بکار

گیري شد. همچنین با نمونه برداري از ، اندازهTDRسانتی متر) با استفاده از دستگاه  45تا  30و 15-30،ٰ◌ٰ◌  0- 15(عمق 

-هاي اندازهآنالیز آماري داده رايدر نهایت ب. گردیدتعیین خاك سطحی و تجزیه آزمایشگاهی آن، میزان کربن آلی در هر سال 

هاي فاکتورهاي مورد ارزیابی تحت تاثیر تیمار سال با روش استفاده شد. مقایسه مستقل میانگین SASگیري شده از برنامه 

ع ها با در نظرگرفتن نحوه توزیدرصد انجام گرفت. تفسیر و بحث در مورد نتایج بدست آمده ازآنالیز داده 5و  1دانکن در سطح 

 بارندگی و درجه حرارت در طول سال و نیز با توجه به رطوبت و بافت خاك رویشگاه صورت پذیرفت .

  نتایج

نتایج حاصل از تجزیه واریانس متغییرهاي مورد اندازه گیري مربوط به این رویشگاه بیانگر آنست که تغییرات میزان رطوبت      

) و  .Artemisia fragrans Willdهاي مختلف ریشه گونه غالب (و میانگین رطوبت عمق 3و  2، 1خاك در عمق هاي 

هاي هاي جمع آوري شده در سالدار است.  نتایج حاصل از تجزیه واریانس دادهدرصد خطاء معنی 1کربن آلی خاك در سطح 

  ارائه شده است. ،ٰ◌ 2متوالی در جدول 
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دهد که          رطوبت خاك هاي غالب و همراه نشان میگونه گیري متغیرهاي مربوط به پوشش گیاهی اعم ازنتایج اندازه     

 0-15(الیه سطحی 1فاکتور دیگري است که در پوشش گیاهی تاثیر مستقیم دارد ، در ارتباط با رطوبت خاك در عمق

- ین سالب  3و 2، 1سانتیمتري) و میانگین عمق هاي  30-45(الیه  3سانتیمتري)، عمق  15- 30(الیه  2سانتیمتري)، عمق 

درصد وجود دارد. در خصوص کربن آلی خاك در منطقه نیمه  99داري در سطح گیري تفاوت هاي معنیهاي مختلف اندازه

استپی معتدل مغان با هماهنگ بودن نسبتاً مناسبتر بارندگی سالیانه و دماي محیط، مراحل تجزیه الشبرگ ها و اضافه شدن 

شود. اما از طرف دیگر، جذب سریع یشه گیاهان سریعتر از مناطق سردسیر طی میمواد آلی به خاك و جذب آنها از طریق ر

گردد.  عالوه بر این، چراي بیش از حد مجاز پوشش گیاهی این مرتع کربن آلی توسط گیاهان سبب کاهش آن در خاك می

و به دنبال آن کاهش میزان کربن  قشالقی توسط دام از اوائل پاییز تا اواخر اردیبهشت ماه هم منجر به کاهش میزان الشبرگ

  آلی خاك گردیده است.  بنابراین، مقدار کربن آلی خاك طی سال هاي مطالعه ثابت مانده و افزایش نیافته است. 

  : نتایج مقایسه میانگین داده هاي مربوط به متغیرهاي مورد پایش در سایت مطالعاتی مغان.2جدول

  Pr>F  1388  1389  1390  1391  متغیرها

  b 01/35  a 70/48 c 77/22  a  44/40 < 000/0 ** پوشش تاجی گیاهی (%)   

  ns 215/0  a 59/1  a 54/1 a  55/1 a 38/1  کربن آلی خاك (%)  

 bc 06/47  a 87/65 c 90/40 b  50/52  < 000/0 **  پوشش خاك (%)   

رطوبت 

  (%) خاك

 a  53/8  a  65/8 a  06/8 b  87/5 < 000/0 **-15( 1عمق 

 a  24/14  a  34/12 b  46/9 b  49/7 < 000/0 ** 15-30(  2عمق 

 a  55/12  a  64/11 b  33/9 c  97/7 < 000/0 ** 30-45(  3عمق 

 a 77/11  a  87/10 b  95/8 c  10/7 < 000/0**  میانگین  

  

  بحث و نتیجه گیري:  

گیاهی در یک دوره چهارساله در سایت مطالعاتی مغـان کـه در یـک منطقـه رویشـی   نیمـه اسـتپی        نتایج بررسی پوشش     

بـه   خـود تقریبـاً  با غالبیت مطلـق   Artemisia fragrans گونهمی باشد، بیانگر آن است که زار  معتدل با پوشش گیاهی بوته

شش گیاهی در دهه هاي گذشـته (بـویژه طـی    نمایان شده است. بر اثر تخریب تدریجی پوصورت یک تیپ خالص و یک دست 

پنجاه سال اخیر)، تنوع گونه اي آن به حداقل ممکن رسیده است. افزایش فشار دام و چراي بـی رویـه  فرصـت تجدیـد حیـات      

گونـه   هاي خشبی و غیر خوشخوراك تغییـر داده اسـت.  اي را به نفع گونهگونه هاي مرتعی مرغوب را از بین برده و ترکیب گونه

هاي موجود عالوه بر حساسیت نسبت به چراي بی رویه دام، نسبت به تغییرات بارش سالیانه واکنش نشـان داده و هماهنـگ بـا    

هاي مطالعه رخ داده، مقدار پوشش تاجی آنهـا دسـتخوش   اي که در میزان و نحوه پراکنش بارندگی در طول سالنوسانات عمده

) در بوته زارهاي نیمه بیابانی منطقه کایو در Roux)1995 و  O’Connorوسط که تتغییر گردیده است. در تحقیق مشابهی 

 پوشـش  ترکیـب  تغییـر  در چنـدانی  تـأثیر  تنهایی به مدت کوتاه آفریقاي جنوبی انجام شده است، نشان می دهد که خشکی

داده  تغییـر  دائمـی نـامرغوب   گیاهـان  نفع به را گیاهی ترکیبموجب تخریب و یا  شدید با چراي همراه ولیکن ندارد، گیاهی

کربن آلی خاك نیز که تابع میزان پوشش گیاهی و الشبرگ هاي ناشی از آن می باشد در طی زمان دچار تغییـرات شـده    است.

است، به طوري که بر اساس بر آورد انجام شده میزان کربن آلی خاك در این رویشگاه به طور قابل مالحظه اي کمتر از مقـادیر  

مناسـب   سردسیر کوهستانی استان اردبیل است. در منطقه نیمه استپی معتدل مغـان بـا هماهنـگ بـودن نسـبتاً      آن در مناطق

ها و اضافه شدن مواد آلی بـه خـاك و نیـز جـذب آنهـا از طریـق ریشـه        مراحل تجزیه الشبرگبارندگی سالیانه و دماي محیط، 
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کربن آلی توسط گیاهـان سـبب کـاهش آن در خـاك مـی       شود. لیکن، جذب سریعگیاهان سریعتر از مناطق سردسیر طی می

گردد. عالوه بر این، چراي بیش از حد مجاز پوشش گیاهی این مرتع قشالقی توسط دام از اوائل پاییز تا اواخـر اردیبهشـت مـاه    

آلـی خـاك    هم منجر به کاهش میزان الشبرگ و به دنبال آن کاهش میزان کربن آلی خاك گردیده است. بنابراین، مقدار کربن

بررسی ادواري کربن آلی خـاك در  هاي مطالعه ثابت مانده و افزایش نیافته است. در این خصوص در تحقیق مشابه، در طی سال

سـیر نزولـی    ،هاي نامناسـب  هاي شمال خوزستان به واسطه اعمال مدیریتکه کربن آلی خاكداد نشان  ، نتایجدشت خوزستان

). در 1396و همکـاران،  شـاهی  میـرزا ( باشد ی خاك در اغلب اراضی کمتر از یک درصد میداشته، به طوري که مقدار کربن آل

توان در دوره هاي زمانی کوتاه مدت از تغییرات مقدار کربن آلی براي ارزیابی تغییرات پوشـش گیـاهی   این اکوسیستم هم، نمی

توان آن را به عنوان یکـی از معیارهـاي   و بیشتر) می هاي زمانی بلند مدت (دوره هاي زمانی ده سالهاستفاده نمود. ولی در دوره

  .  مناسب براي پایش وضعیت و گرایش مرتع در نظر گرفت
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Abstract 
 
     This study was conducted to monitor the amount of organic carbon storage and the 
effective factors in reducing it in the rangeland area of Moghan province from 2008 to 1391. 
The site of the study was identified for sampling using available resources as well as field 
surveys. Then data was collected using transect and quadrates method. The length of the 
transects is 1500 meters and the size of the quadrates is 120 × 120 cm considering the 
dominant vegetation crown diameter. In total, using 30 sample plots, factors such as plant 
crown cover, moisture and organic carbon were measured. The results showed that a four-year 
period, despite significant changes in vegetation and soil moisture content of root surface, 
there was no significant difference in the amount of organic carbon storage in soil. The 
average organic carbon storage in this region was 1.52, the vegetation cover 36.73 and soil 
moisture 9.67%. Regarding the conditions of temperature and humidity in these areas, the 
stages of decomposition of litters, the addition of organic matter to the soil and their 
absorption through the roots of plants is done faster. But, on the other hand, the rapid 
absorption of organic carbon by plants and excess grazing over the vegetation limits led to a 
reduction in the amount of litter, followed by a decrease in the organic carbon content of the 
soil. 
 
 

Key words: Plant cover, Organic carbon, Plain Rangelands, Moqan, Ardabil Province. 
 


