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  چکیده
این فرآینـد تحـت تـأثیر    .کنند اکسیدکربن آزاد میهاي هتروتروفیک با  مصرف ماده آلی،ديطی فرایند تنفس ارگانیسم
ثیر انتشـار  این مطالعه با هدف بررسی تا. ها و متغیرهاي محیطی مانند سابقه مدیریتی استفعالیت بیولوژیکی ارگانیسم

در این . اکسید کربن و سرعت معدنی شدن کربن در مراتع، با سابقه مدیریتی متفاوت در منطقه فندقلو انجام گرفتدي
تنفس هتروتروفیک و . هاي دست نخورده خاك در اکوسیستم مرتع با سابقه مدیریتی مختلف برداشت شدمطالعه نمونه

باالترین میزان تنفس هتروتروفیک و سـرعت معـدنی شـدن    . تعیین شدمعدنی شدن کربن خاك در جریان انکوباسیون 
ها، در اکوسیستم مرتعی چرا شده و کمترین مقدار در اکوسیستم مرتعی تخریـب شـده   کربن در اثرات اصلی اکوسیستم

 داري را در میزان تـنفس هتروتروفیـک و  تفاوت معنی 30-20و  20-10، 10-0اثرات اصلی سطوح عمقی . مشاهده شد
در اثرات متقابل، مرتع قرق در عمق اول و مرتع چرا شده در عمـق دوم بـا مقـدار    . سرعت معدنی شدن کربن نشان نداد

بـاالترین مقـدار را در تـنفس     (mol C kg-1 soil d-1) 9240/0و  (mg CO2 g-1 soil)9460/0عددي بـه ترتیـب   
توانـد  دریافت نور و افزایش دماي سطح خـاك مـی   افزایش میزان. هتروتروفیک و سرعت معدنی شدن کربن نشان دادند

کاهش ماده آلی ورودي، تخریب خاکدانه در اثر فرسـایش،  . سبب تجزیه بیشتر در مرتع چرا شده و باال بودن تنفسگردد
در کـل اکوسیسـتم   . توانـد باشـد   افزایش شدید دماي سطح خاك از دالیل کم بودن تنفس در مرتع تخریـب شـده مـی   

به دلیل پویایی پوشش گیاهی منبع مناسبی براي جذب گـاز دي اکسـید کـربن در مقایسـه بـا دیگـر       مرتعی چرا شده 
 .هاي مدیرتی اعمال شده بودروش

 
 انکوباسیون؛ تنفس میکروارگانیسم؛ کربن آلی؛ معدنی شدن کربن: هاي کلیديواژه

 
  مقدمه

وضوع مهم تحقیق در سالهاي اخیر بدل شده تحلیل اثرات فعالیتهاي بشر بر میزان ذخیره کربن و انتشار آن به م
 ,IPCC(است که به بررسی اثرات انتشار گازهاي گلخانه اي بر اقلـیم جهـانی و اکوسیسـتم هـاي زمینـی مـی پـردازد       

 تغییر در نوع استفاده از زمین این پتانسیل را دارد که میزان ترسـیب کـربن آلـی را افـزایش یـا کـاهش بدهـد       ).2001
)Lemma, et al.,2006.(  

 ,.He et al)مراتع به عنوان بزرگترین بایوم کره زمـین نقـش مهمـی در سـینک کـربن اتمسـفر بـازي میکنـد        
هـاي زمینـی را شـامل مـی     درصد از ذخیره کربن جهانی در بـین اکوسیسـتم   34این اکوسیستم ها نزدیک به  (2009

مانند دي اکسید کربن و متان دارند که  ايمراتع سهم مهمی در تبادل گازهاي گلخانه. (Cheng et al., 2011)شوند
هـاي قطـع، چـرا، و سـایر     رژیـم ). Soussana et al., 2007(این تبادل به شدت تحت تأثیر نوع مـدیریت قـرار دارد   

  تواند به شدت سبب تغییر چرخه کربن شده و بر میزان نرخ ذخیره و هدررفت کربن مؤثر واقع شود ها میآشفتگی
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)Ferlan et al., 2011 .(باشد کـه برآمـده از فعالیـت    یکی از اجزاي مهم تنفس خاك، تنفس هتروتروفیک می

کربن ). Fóti et al., 2014(است 1اي و ریزودپوزیت شدناي میکروبی الشبرگ، ماده آلی خاك، تراوشات ریشهتجزیه
بن آلـی، تبـدیل   معـدنی شـدن کـر   ).2(شـود   آلی خاك به عنوان مخزن اصلی پتانسیل معدنی شدن کربن محسوب می

تـنفس یـک   ).15(اسـت  هاي تجزیـه کننـده  ترکیبات آلی به ترکیبات غیر آلی در نتیجه واکنش تجزیه توسط ارگانیسم
اکسیدکربن تولیدي در ایـن فرآینـدها تحـت    هاي زنده بوده و سرعت و مقدار ديفرآیند بیوشیمیایی حاصل از ارگانیسم

خاك مراتع داراي کربن آلی باال و همچنین شامل ). 21(غیرهاي محیطی است ها و متتأثیر فعالیت بیولوژیکی ارگانیسم
آل براي فعالیـت هـاي میکروبـی در    هاي فیبري است که باعث به وجود آمدن محیطی ایدهسیستم هاي متراکم از ریشه

 ).Conant et al., 2001(خاك می شوند 
میـزان  . کننـد  اکسیدکربن آزاد میرایند تنفس، ديهاي هتروتروفیک طی فدر فرآیند مصرف ماده آلی، ارگانیسم

 Raich and توانـد متفـاوت باشـد بـراي مثـال     خروج گاز دي اکسید کربن از خاك با توجه بـه نـوع اکوسیسـتم مـی    
Schlesinger (1992)       5/0تـا   4/0تغییرات میزان انتشار دي اکسید کربن از مرتـع را بـه طـور سـاالنه در محـدوده 

)Kg CO2-C m-2 yr-1 ( 2/0و براي بیابانهـا   3/1براي جنگل هاي تروپیکال)Kg CO2-C m-2 yr-1 (  تخمـین
سازي مقادیري از دي اکسید کربن را داشته که تحت تأثیر عوامل مختلـف  هر اکوسیستمی پتانسیل ترسیب یا رها. زدند

وع مـدیریت اعمـال شـده در    است که تغییرات کاربري و نمشخص شده). 22(کندو از جمله مدیریت سرزمین تغییر می
بـراي   جریان دي اکسید کـربن بنابراین ).  5(گذارد هاي مرتعی برمیزان ذخیره کربن به طور زیادي تاثیر میاکوسیستم

  ).11(تواند تحت تأثیر شدت عوامل محیطی و تغییرات مکانی و زمانی متفاوت باشد اي میهر اکوسیستم ویژه
هاي مرتعی بسیار محـدود اسـت   ریت اعمال شده روي کربن خاك در اکوسیستمبا این وجود آگاهی از تاثیر مدی

دي اکسـید کـربن در اثـر تـنفس هتروتروفیـک در       جریـان بنابراین هدف اصلی از این پـژوهش بررسـی میـزان    ). 12(
  .در بخشی از مراتع طبیعی منطقه فندقلوي اردبیل بود قرق، چرا شده متوسط و تخریب شده اکوسیستم مرتعی

  
  ها مواد و روش
هـاي تـالش واقـع     کیلومتري شمال شرقی اردبیل به طرف آستارا در امتداد کـوه  25گاه جنگلی فندقلو در ذخیره
 3553هکتـار پوشـش جنگلـی،     913هکتار است که از این مقدار  4698گاه حدود مساحت کل این ذخیره. شده است

  .هکتار زراعت است 7وهکتار مراتع تخریب شده  212هکتار مراتع تخریب نشده، 
نقطـه   5از ) 24(متـر  سـانتی  10و عمـق   5/7هاي دست نخورده از خاك در ابعادي بـا قطـر   در این مطالعه نمونه

هاي مرتع چرا شده، مرتع تخریب شده و مرتـع قـرق شـده،    متري در اکوسیستم 100هاي تصادفی در طول ترانسکت
هاي برداشت شده در طول هـر  به منظور همگن سازي، نمونه. تقل شدها به سرعت به آزمایشگاه مننمونه. برداشت شد

بـه  . درجـه، در یخچـال قـرار داده شـد     4سپس در دمـاي  . ها از آن جدا شد ها و سنگ ترانسکت باهم مخلوط و ریشه
ها درون محفظه بسته در جریان انکوباسیون در دمـاي   منظور تعیین تنفس میکروبی خاك و معدنی شدن کربن نمونه

روش ارائه شده براي تعیـین مقـدار دي اکسـید کـربن بـر اسـاس روش ارائـه شـده         . گراد قرار گرفتدرجه سانتی 20
هاي دربسـته ریختـه   در داخل شیشه) معادل خاك خشک(گرم  50به طور خالصه در این روش . بود) 3و  (29توسط

در داخـل شیشـه محتـوي    . سانده شـد درصد ظرفیت نگهداري آب ر 60ها به حدود  شدوسپس محتواي رطوبتی نمونه
تعـدادي ظـرف   . میلی لیتر هیدروکسید سدیم یک نرمال قرار گرفـت  30میلی لیتر به میزان  100خاك، ظرف اسکات

 ها داخل نمونه. ها دربسته نیز در نظر گرفته شدبدون خاك براي تعیین میزان دي اکسید کربن فضاي داخل شیشه
                                                        

1Rhizodeposits =شوده عنوان غذاي میکروارگانیسمها مصرف میمرده سلولهاي گیاهی که در منطقه ریزوسفر ریشه ب پوسته  
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دي اکسید انتشار یافته بعد از انکوباسیون به وسیله تیتراسیون هیدروکسید سـدیم یـک    میزان. انکوباتور قرار داده شد

 .نرمال تعیین شد 5/0نرمال، در مقابل اسیدکلریدیک 
  

  نتایج
و ) مرتع چراشده، قرق و تخریـب شـده  (هاي مورد بررسی  نتایج تجزیه واریانس نشان داد، اثرات اصلی اکوسیستم

تفاوت معنـی دار در سـطح آمـاري     30-20و  20-10، 10-0هاي مختلف در سطوح عمقی اثرات متقابل بین اکوسیستم
  .درصد نشان دادند 1

جریان دي اکسـید  ، باالترین میزان )1شکل (هاي مورد بررسی  بر اساس مقایسه میانگین اثرات اصلی اکوسیستم
هاي مورد بررسی یعنـی مرتـع    اکوسیستمداري با سایر در اکوسیستم مرتعی چرا شده مشاهده شد؛ که تفاوت معنیکربن

در مرتـع قـرق تفـاوت معنـی     جریان دي اکسید کربنبر اساس همین نتایج میزان . قرق شده و مرتع تخریب شده داشت
  . در مرتع تخریب شده مشاهده شدجریان دي اکسید کربندرکل کمترین میزان . داري با مرتع تخریب شده نشان داد

  
بین )  mg CO2 g-1 soil(جریان دي اکسید کربن )SE±(ن مقایسه میانگی: 1شکل 

  .هاي مرتع چراشده، قرق و تخریب شدهاکوسیستم
  

  
جریـان دي  داري را در میـزان  سانتی متر تفاوت معنی 30-20و  20-10، 10-0نتایج اثرات اصلی سطوح عمقی 

) 20-10(در عمـق میـانی   اکسـید کربنـ   جریـان دي ولی باالترین میانگین عـددي در  ). 2شکل (نشان نداد اکسید کربن
  .مشاهده شد
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بین )  mg CO2 g-1 soil(میزان جریان دي اکسید کربن ) SE±(مقایسه میانگین  :2شکل 

  .سطوح عمقی مختلف
  

، بـاالترین میـزان   )3ل شـک (هاي مختلف و سطوح عمقی نشـان داد  مقایسه میانگین اثرات متقابل بین اکوسیستم
 mg CO2)9460/0در مرتع قرق در عمق اول و مرتع چرا شده در عمق دوم با مقدار عـددي   جریان دي اکسید کربن

g-1 soil) که تفاوت معنی داري را باهم نشان ندادند. بود.  
به طـوري کـه    به طور معنی داري کاسته شدجریان دي اکسید کربنبا افزایش عمق در مرتع قرق شده از میزان 

 mg) 6820/0عددي  قداربا م) سانتی متر30-20(در سایت قرق در عمق پایین جریان دي اکسید کربنکمترین میزان 
CO2 g-1 soil)مشاهده شد.  

. سانتی متر مشـاهده نشـد   30-20و  20 -10، 10-0در مرتع چرا شده تفاوت معنی داري بین سه سطح عمقی 
 30-20(کربن در سایت چراشـده در عمـق پـایینی    جریان دي اکسید کربنین مقدار تر ولی به لحاظ میانگین عددي کم

مرتع چـرا  ) سانتی متر 20-10(در کل عمق دوم . دیده شد(mg CO2 g-1 soil) 8360/0با مقدار عددي ) سانتی متر
 mg)) 9680/0(ها به لحـاظ میـانگین عـددي     کربن را نسبت به سایر عمقجریان دي اکسید کربنشده باالترین میزان 

CO2 g-1 soil)نشان داد.  
-mg CO2g)4693/0در عمق اول با مقدار عـددي  جریان دي اکسید کربنترین میزان  در مرتع تخریب شده کم

1 soil)6820/0عددي  قداربود که با عمق دوم با م(mg CO2 g-1 soil)   تفاوت معنی داري را نشان نداد، هرچنـد کـه
مرتع تخریب شده ) سانتی متر 30-20(عمق سوم . عمق اول مقادیر باالتري را داشتبه لحاظ میانگین عددي نسبت به 

 mg CO2 g-1) 8323/0(هاي این اکوسیسـتم نشـان داد    را نسبت به سایر عمقجریاندي اکسید کربنباالترین میزان 
soil).( 
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هاي مرتعی چرا شده، قرق و  بین اکوسیستم)   mg CO2 g-1 soil(جریان دي اکسید کربناثرات متقابل) SE±(مقایسه میانگین :3شکل
  .تخریب شده در سطوح عمقی مختلف

  
بـر  . نشان داده شد 4هاي مورد بررسی در شکل  در سه عمق در اکوسیستم جریان دي اکسید کربندرصد نسبی 

در مرتـع  . را نشـان داد  در هر سه عمق درصد تقریبـاً یکسـانی  جریاندي اکسید کربناین اساس در مرتع چرا شده میزان 
جریـان دي اکسـید   قرق شده باالترین درصد در عمق اول مشاهده شد و در مرتع تخریـب شـده عمـق پـایینی درصـد      

  .باالتري را نسبت به دو عمق دیگر نشان دادکربن
  
  
  

  
در )  mg CO2 g-1 soil( جریان دي اکسید کربندرصد نسبی  4شکل 

  .هاي مرتع چرا شده، قرق و تخریب شده سایت
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  بحث

هـاي  هاي مجاور هـم نشـان داد، در فعالیـت میکروارگانیسـم     در اکوسیستمجریان دي اکسید کربنبررسی میزان 
هـا در  بـه عبـارتی میـزان فعالیـت میکروارگانیسـم     . داري وجود داردهاي معنی دخیل در تجزیه مواد آلی، احتماال تفاوت

فاکتورهـاي  . توانـد متفـاوت باشـد   هاي قرق و چرا شده مرتعی و تخریب شـده، مـی  خاك در اکوسیستم تجزیه ماده آلی
در ایـن میـان انتشـار    .مانند دما، رطوبت، کیفیت و کمیت الشبرگ موثر استجریان دي اکسید کربنمتعددي در میزان 

  .هاباال بود دي اکسید کربن در اکوسیستم چرا شده نسبت به سایر اکوسیستم
بالطبع و با توجـه بـه چشـم انـدازهاي     .داري مالحظه شددر مقایسه بین مرتع قرق شده با چرا شده تفاوت معنی

اي در میزان پوشش گیاهی و در نتیجـه میـزان الشـبرگ تولیـدي      کلی اکوسیستم قرق و چرا شده تفاوت قابل مالحظه
ی قـرق و چـرا شـده در اکثـر مطالعـات افـزایش       بر طبق مطالعات گسترده در زمینه مقایسه اکوسیستم مرتع. دیده شد

ولی در این مطالعه میزان انتشار دي اکسید کربن در سایت ). 10(میزان ماده آلی خاك در مرتع قرق شده وجود داشت 
هـا در خـاك   توان در ارتباط با میـزان حضـور میکروارگانیسـم    اي می یک دلیل براي چنین مشاهده. چرا شده بیشتر بود

حتمال وجود دارد که برداشت پوشش در اکوسیستم چرا شده توسط دام یـا برداشـت دسـتی سـبب افـزایش      باشد این ا
هـا نسـبت   این عامل سبب بیشتر شدن میکروارگانیسم. میزان دریافت نور و پیامد آن افزایش دما سطح خاك شده باشد

 .)19(است وجب شدهبه سایت قرق، شده و همین عامل میزان تجزیه بیشتري را در مرتع چرا شده م
همچنین با توجه به شرایط حاکم بر مرتع قرق افـزایش رطوبـت در سـطح خـاك و کـاهش میـزان اکسـیژن در        

تواند دلیل کاهش میکروارگانیسم ها و کاهش خـروج دیاکسـید کـربن ،     دسترس به دلیل حجم پوشش الشبرگ هم می
ه و چراي سبک این احتمال وجود دارد کـه میـزان رشـد و    از طرف دیگر با توجه به شرایط اقلیمی حاکم بر منطق. باشد

هاي ظریف در مرتع چرا شده سبب افزایش ماده آلی با کیفیت باالتر نسبت به مرتع قـرق، شـده باشـد و     بازگشت ریشه
 تحقیقات نشـان داده . ها و در نتیجه انتشار بیشتر دي اکسید کربن گردداین عامل سبب افزایش فعالیت میکروارگانیسم
هاي مرتعی چرا شده نسبت به قرق، میزان جذب دي اکسید کربن باالتر  با وجود کم شدن شاخص سطح برگ در سایت

ممکن است میزان جذب باالي دي اکسید کربن با باال بودن انتشار دي اکسیدکربن در مرتع چرا شـده  ). 27(بوده است 
  . در ارتباط باشد

کمتـري را نسـبت بـه تمـامی     انتشار دي اکسـید کربن نتظار، میزان اکوسیستم مرتعی تخریب شده هم بر اساس ا
ها در اثر کاهش ماده آلی ورودي در اثر تخریب پوشش و تخریب شدید خاکدانه. هاي مورد بررسی، نشان داد اکوسیستم

  .تواند باشد ترین این دالیل می فرسایش، افزایش شدید دماي سطح خاك از مهم
باالترین میزان تجزیه و معـدنی شـدن کـربن را     0-10االي خاك یعنی عمق در سطوح مختلف خاك هم سطح ب
ماده آلی منبع اصلی تجزیه کننـدگان هتروتروفیـک اسـت و الیـه سـطحی      . نسبت به دو عمق میانی و پایینی نشان داد

اثـرات  . داشـت خاك به دلیل ارتباط مستقیم با الشبرگ و ماده آلی حاصل از گیاهان باالترین میـزان تجزیـه را خواهـد    
. را نشـان داد انتشـار دي اکسـید کربنـ   هاي مختلف و سطوح عمقی هم در کل رونـد کاهشـی میـزان     متقابل بین سایت

اکوسیستم مرتعی چراشده با وجود تبیعت نسبی به لحاظ میانگین، از لحاظ آماري تفاوتی در سـه سـطح عمقـی نشـان     
هاي دیگر نشـان داد؛ یعنـی بـا افـزایش      دي کامالً برعکس با سایتدر این میان تنها سایت تخریب شده بود که رون. نداد

توانگفـت کـه    در علت چرایی چنـین رخـدادي مـی   . به طور معنی داري افزوده شدانتشار دي اکسید کربنعمق بر میزان 
ژن احتماالً با تخریب پوشش گیاهی و کم شدن ریشه گیاهان و تردد، خاك متراکم شده و این تراکم سبب کاهش اکسی

و در نتیجه کم شدن جمعیت میکروبی خاك شده است؛ در حالی که عمق میانی و پایینی تراکم نسبی کمتـري نسـبت   
دار به الیه سطحی داشته و در نتیجه فعالیت میکروبی تا حدودي وجود داشته و همین عامل سـبب ایـن تفـاوت معنـی    

 م مرتعی چرا شده منبع مناسبی براي جذب گاز دي توان این احتمال را مطرح کرد که اکوسیست در کل می. استشده

 

 



 

٧ 

 
گیـري کلـی ایـن نکتـه را     به عنوان نتیجه. هاي ذکر شده در این پژوهش بوداکسید کربن در مقایسه با دیگر اکوسیستم

هـاي زیسـتی کـه کـربن هـم       توان بیان کرد که چراي سبک به پویایی پوشش و در نتیجه پویایی و دینامیکی چرخه می
  .شود هاي مهم است، منجر می این چرخهیکی از 
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