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  دانشجوي دکتري مرتعداري دانشکده منابع طبیعی دانشگاه کشاورزي و منابع طبیعی ساري.3
  

  یدهچک
تغییر و تخریب اکوسیستم ها قادر به . اکوسیستم هاي زمینی نقش مهمی در تنظیم غلظت گاز گلخانه اي دي اکسید کربن دارند     

هدف از این پژوهش بررسی میزان انتشار دي اکسید کربن و سرعت معدنی شدن کربن خاك دراثر . تغییر میزان انتشار این گاز است
به این منظور از مرتع چرا شده، مرتع تخریب شده و زمین زراعی که در . یرگاه فندقلوي اردبیل بودتغییر کاربري اکوسیستم در ذخ

انتشار دي اکسید کربن در جریان انکوباسیون با روش . برداشت شد 30تا  0مجاور هم قرار داشتند نمونه برداري خاك از سه عمق
-سانتی 20تا  10بن و سرعت معدنی شدن کربن در مرتع چرا شده، عمق باالترین میزان انتشار دي اکسید کر. جذب قلیا تعیین شد

و کمترین مقادیر در مرتع  (mol C kg-1 soil d-1) 00314/0و  (968/0mg CO2 g-1 soilمتري با مقدار عددي به ترتیب 
مشاهده شد که 0015/0mol C kg-1 soil d-1و  4693/0mg CO2 g-1 soilبا مقادیر عددي به ترتیب 10تا 0تخریب شده عمق 

-توان گفت فعالیت میکروارگانیسمبا توجه به نتایج می. تفاوت معنی داري با تمامی اکوسیستم ها در سطوح مختلف عمقی نشان داد
هاي داري داشتند پویایی پوشش گیاهی و بازگشت ریشههاي معنی هایمورد بررسی، تفاوتهاي در تجزیه مواد آلی، در اکوسیستم

در اکوسیستم زراعی به دلیل شرایط نسبتا مرطوب منطقه و عدم . ك مرتع چرا شده سبب باال بودن انتشار گاز شده استظریف به خا
برگشت ماده آلی به خاك، تجزیه ماده آلی غیر قابل دسترس توسط میکروارگانیسم ها سبب کاهش ماده آلی خاك و کم بودن انتشار 

 .دي اکسید کربن شده است
  

  انکوباسیون، جذب قلیا، معدنی شدن کربن، میکروارگانیسم :کلمات کلیدي
  

  مقدمه
 کـه  چـرا  ،اسـت  گرفته قرار توجه مورد جهانی صورت به اخیر ايهدهه در خاکی هاي اکوسیستم در کربن1 بیوژئوکیمیکال چرخه     

لی ذخیـره کـربن آلـی محسـوب     خاك به عنوان منبع اص). 13(دارد جهانی گرمایش در زیادي سهم اتمسفر به آنها اکسید شکل انتشار
 کـربن  گـرم  پتـا  3200حدود  محتوي هادر مقیاس جهانی خاك .درصد کربن آلی زمین در خاك ذخیره شده است 75شده و بیش از 

بنابراین اکوسیسـتم هـاي زمینـی نقـش     ).20(برابر بیشتر از کربن آلی ذخیره شده در پوشش گیاهی زنده است  5تا  4که بین  ،هستند
تـاثیر مهمـی بـر روي تعـادل بازتـابش       از این جهت که دي اکسید کربن). 7(نظیم غلظت گازهاي گلخانه اي اتمسفر دارند مهمی در ت

تا سـه برابـر بـیش تـر از اتمسـفر داراي کـربن        2خاك ها محتوي . زمینی دارد، یکی از مهمترین گازهاي گلخانه اي محسوب می شود
تنفس یـک فرآینـد   ).31(اتمسفراست  دي اکسید کربنتنفس خاك تامین کننده بیشترین  از خاك یا دي اکسید کربنهستند و انتشار 

اکسیدکربن تولیدي در این فرآیندها تحت تأثیر فعالیـت بیولـوژیکی   هاي زنده بوده و سرعت و مقدار ديبیوشیمیایی حاصل از ارگانیسم
در اثـر  که به عنوان تنفس خاك شناخته شده، خاك  سید کربننصف انتشار دي اکاز  بیش. )24(ها و متغیرهاي محیطی است ارگانیسم
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هرگونـه  ). 3(اسـت  اي میکروارگانیسم ها و معـدنی شـدن مـاده آلـی خـاك      هاي تجزیه، که حاصل از فعالیتهتروتروفیکی استتنفس 
تیجه باعث تشـدید غلظـت   به منبع شده و در ن 2هاي جهانی ممکن است سبب تغییرحالت کربن از سینکتنفس اکوسیستم افزایش در 

از کربن اتمسفر در هـر سـال در خـاك ترسـیب شـدهو دوبـاره بـه        ٪8برآورد شده است که حدود  ).14(اتمسفر شود  دي اکسید کربن
سازي مقادیري از دي اکسید کربن را داشته کـه تحـت تـاثیر عوامـل     اکوسیستمی پتانسیل ترسیب یا رها هر). 18(اتمسفر برمی گردد 

 ,Glenn et al. 1993, White et al.1999, Post and Kwon 2000(جملـه مـدیریت سـرزمین تغییـر میکنـد     مختلـف و از  
Schimel et al. 2000(. استدرصد از ذخایر کل خاك  10برآورد جهانی کربن در خاك هاي زراعی حدود)در حالی کـه مراتـع   ) 23

آلی باال و همچنین شـامل سیسـتم هـاي متـراکم از ریشـه هـاي       خاك مراتع داراي کربن  .)26(مقداراست  ازکل این٪30حاوي حدود 
مشـخص شـده اسـت کـه     ). 9(فیبري است که باعث به وجود آمدن محیطی ایده آل براي فعالیت هاي میکروبـی در خـاك مـی شـوند     

خاك مراتع )8(گذارد یهاي مرتعی برمیزان ذخیره کربن به طور زیادي تاثیر متغییرات کاربري و نوع مدیریت اعمال شده در اکوسیستم
به طور کلی غنی از مواد آلی است اما ضعف مدیریت، تغییرات اقلیمی و پوشش گیاهی، ذخیره ماده آلـی خـاك را در بسـیاري از نقـاط     

). 9(در مقابل آگاهی در خصوص تاثیر مدیریت مراتع بر روي ترسـیب کـربن خـاك بسـیار محـدود اسـت       ). 2(است جهان کاهش داده
و سرعت معـدنی   انتشار دي اکسید کربندي اکسید کربن در اثر  اياز گلخانهانتشار گدف اصلی از این پژوهش بررسی میزان بنابراین ه

اثر تغییر کاربري اکوسیستم از مرتع به زمین زراعی و همچنین تاثیر تخریب اکوسیستم مرتع بـر میـزان انتشـار    در ماده آلی خاكشدن 
 .فندقلوي اردبیل بودذخیرگاه در هم در سه اکوسیستم مجاوراین گاز 

  
  ها مواد و روش

  :منطقه مورد مطالعه 1-2
مسـاحت کـل   . هاي تالش واقع شده اسـت  کیلومتري شمال شرقی اردبیل به طرف آستارا در امتداد کوه 25گاه جنگلی فندقلو در ذخیره

هکتـار   212هکتـار مراتـع تخریـب نشـده،      3553ی، هکتار پوشش جنگل 913هکتار است که از این مقدار  4698گاه حدود این ذخیره
 .)1شکل ( هکتار زراعت است 7مراتع تخریب شده و

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 هاي نمونه برداري در منطقه فندقلو اردبیلموقعیت جغرافیایی محل 1شکل 
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  نمونه برداري و انکوباسیون 2-2
عوامـل  احتمـالی  تـا اثـر   . ی که در مجاور هم قرار داشتند انتخاب شدسه اکوسیستم مرتعی چرا شده، مرتع تخریب شده و زمین زراع   

سال از تبدل مرتع بـه زمـین زراعـی     19.کربن در هر سه نوع اکوسیستم یکسان باشد بر میزان انتشار گاز دي اکسیدمحیطی  و اقلیمی
اي نمونـه بـرداري در مرکـز    حاشـیه  بـراي از بـین بـردن اثـرات    . نوع محصول کشت شده در زمین زراعی گنـدم بـود  . زمان گذشته بود

از اکوسیستم قرار داده شـد و   سه متري به طور کامال تصادفی در هر 100ترانسکت  3براي این منظور  )22( اکوسیستم ها انجام گرفت
 d = 40(ندر با استفاده از یک سیل 30تا  20و  20تا  10، 10تا  0 عمق 3هاي خاك از در طول ترانسکت نمونهبا فاصله منظم نقطه 5

mm V=50 cm3 (هاي برداشـت شـده در طـول    به منظور همگن سازي، نمونه. سپس نمونه ها به آزمایشگاه منتقل شد .برداشت شد
بـه منظـور تعیـین    . درجـه، در یخچـال قـرار داده شـد     4سپس در دماي . ها از آن جدا شد ها و سنگ هر ترانسکت باهم مخلوط و ریشه

گـراد قـرار   درجـه سـانتی   20ها درون محفظه بسته در جریـان انکوباسـیون در دمـاي     ی شدن کربن نمونهتنفس میکروبی خاك و معدن
بـه  . گیـري شـد  انـدازه  بود ارائه شده(1)توسط که3جذب قلیا روش ارائه شده براي تعیین مقدار دي اکسید کربن بر اساس روش. گرفت

هـا بـه    هاي دربسته ریخته شدوسپس محتواي رطـوبتی نمونـه  یشهدر داخل ش) معادل خاك خشک(گرم  50طور خالصه در این روش 
میلـی لیتـر    30میلی لیتر به میزان  100در داخل شیشه محتوي خاك، ظرف اسکات. درصد ظرفیت نگهداري آب رسانده شد 60حدود 

هـا دربسـته   اخل شیشهتعدادي ظرف بدون خاك براي تعیین میزان دي اکسید کربن فضاي د. هیدروکسید سدیم یک نرمال قرار گرفت
میزان دي اکسید انتشار یافتـه بعـد از انکوباسـیون بـه وسـیله تیتراسـیون       . ها داخل انکوباتور قرار داده شدنمونه. نیز در نظر گرفته شد

 بدست آمـد سپس سرعت معدنی شدن کربن از رابطه زیر  .نرمال تعیین شد 5/0هیدروکسید سدیم یک نرمال، در مقابل اسیدکلریدیک 
)16.(  

 سرعت معدنی شدن کربن=)مول کربن(CO2مقدار))/ گرم(حجم خاك×)ساعت(مدت زمان انکوباسیون(
 
 0(و سـطوح عمقـی   ) مرتع چرا شده، مرتع تخریب شده و زمین زراعی(آنالیز واریانس با دو فاکتور اصلی اکوسیستم  :هاآنالیز داده 3-2
مقایسه میانگینهـا  . انجام شد (MSTAT-C State Universityستفاده از نرم افزار ها با ابر روي داده)  30تا  20و  20تا  10، 10تا 

 . درصد صورت گرفت 5با استفاده از روش چند دامنه اي دانکن در سطح 
  

  نتایج
تقابـل  و اثـرات م ) زمین زراعی، مرتع چراشده و تخریب شده( هاي مورد بررسی  نتایج تجزیه واریانس نشان داد، اثرات اصلی اکوسیستم

  .درصد نشان دادند 1تفاوت معنی دار در سطح آماري  30-20و  20-10، 10-0هاي مختلف در سطوح عمقی بین اکوسیستم
و سـرعت معـدنی    انتشار دي اکسید کربن، باالترین میزان )2شکل (هاي مورد بررسی  بر اساس مقایسه میانگین اثرات اصلی اکوسیستم

کـه   )0029/0mol C kg-1 soil d-1و  6612/0mg CO2 g-1 soilبـه ترتیـب  (شـاهده شـد  شدن در اکوسیستم مرتعی چـرا شـده م  
تفـاوت   ،بـر اسـاس همـین نتـایج    . هاي مورد بررسی یعنی زمین زراعی و مرتع تخریب شده داشـت  داري با سایر اکوسیستمتفاوت معنی

ولـی بـه    .عی با مرتع تخریـب شدهمشـاهده نشـد   و سرعت معدنی شدن کربن در زمین زراانتشار دي اکسید کربنمعنی داري در میزان 
میـانگین بـاالتري   ) 0021/0mol C kg-1 soil d-1و  9093/0mg CO2 g-1 soilبه ترتیب(لحاظ میانگین عددي مرتع تخریب شده 

 .نشان داد) 0021/0mol C kg-1 soil d-1و  6453/0mg CO2 g-1 soilبه ترتیب(نسبت به اکوسیستم زمین زراعی 
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 mol C kg-1 soil(و سرعت معدنی شدن کربن )  mg CO2 g-1 soil(انتشار دي اکسید کربن )SE±(مقایسه میانگین : 1شکل 

d-1 (هایزمین زراعی، مرتع چراشده و تخریب شدهبین اکوسیستم. 
  

و سـرعت   انتشار دي اکسـید کـربن  داري را در میزان سانتی متر تفاوت معنی 30-20و  20-10، 10-0نتایج اثرات اصلی سطوح عمقی 
 7712/0mgبه ترتیب(با میانگین عددي  )30-20(ولی باالترین میانگین عددي در عمق سوم ). 3شکل (معدنی شدن کربن نشان نداد 

CO2 g-1 soil  0025/0وmol C kg-1 soil d-1( کمترین میزان انتشار دي اکسید کربن در عمـق اول   بر همین اساس .مشاهده شد
  .دیده شد) 0022/0mol C kg-1 soil d-1و  6796/0mg CO2 g-1 soilبه ترتیببا مقادیر عددي 

    
 mol C kg-1(و سرعت معدنی شدن کربن )  mg CO2 g-1 soil( انتشار دي اکسید کربنمیزان ) SE±(مقایسه میانگین  2شکل 

soil d-1 (بین سطوح عمقی مختلف. 
  

 انتشار دي اکسـید کـربن  ، باالترین میزان )3شکل (هاي مختلف و سطوح عمقی نشان داد مقایسه میانگین اثرات متقابل بین اکوسیستم
 mol C) 00314/0و  (968/0mg CO2 g-1 soilیب و سرعت معدنی شدن کربن در مرتع چرا شده، عمق دوم با مقدار عددي به ترت

kg-1 soil d-1) کمتـرین میـزان   .نشـان نـداد  سه عمق بررسی شده در این اکوسیستم به لحاظ آماري تفاوت معنی داري . مشاهده شد
بـه   بـا مقـادیر عـددي   ) 10تـا  0(انتشار دي اکسید کربن و سرعت معدنی شدن کربن در اکوسیستم مرتع تخریب شده عمـق سـطحی   

 مشاهده شد به طوریکه تفاوت معنی داري با تمامی اکوسیستم 0015/0mol C kg-1 soil d-1و  4693/0mg CO2 g-1 soilترتیب
با افزایش عمق در مرتع تخریب شده میزان انتشار دي اکسید کربن و معدنی شدن کربن به طور معنـی   .ها در سطوح مختلف نشان داد

ه کمترین میزان انتشار دي اکسید کربن و معدنی شدن کربن دراکوسیسـتمتخریب شـده در عمـق اول    به طوري ک. داري افزایش یافت
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در همـین   و باالترین مقـدار  (mol C kg-1 soil d-1)0015/0و (mg CO2 g-1 soil) 0/ 4693با مقادیر عددي ) سانتی متر10 -0(
  .مشاهده شد (mol C kg-1 soil d-1)0027/0و (mg CO2 g-1 soil) 8323/0با مقادیر عددي) 30-20(در عمق سوم  اکوسیستم

 

  

  
 mol C(و سرعت معدنی شدن  کربن )   mg CO2 g-1 soil(نتشار دي اکسید کربناثرات متقابال) SE±(مقایسه میانگین 3شکل

kg-1 soil d-1 (مرتع چرا شده و تخریب شده در سطوح عمقی مختلفهاي زمین زراعی بین اکوسیستم ،.  
  

نشـان   5هاي مورد بررسی در شکل  و سرعت معدنی شدن در سه عمق در اکوسیستم انتشار دي اکسید کربندرصد نسبی میزان 
انتشـار دي  صـد  در) 30-20(در مرتع چرا شده باالترین درصد در عمق دوم مشاهده شد و در مرتع تخریب شده عمق پایینی . داده شد

  .و معدنی شدن باالتري را نسبت به دو عمق دیگر نشان داد اکسید کربن
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و سرعت معدنی شدن )  mg CO2 g-1 soil( انتشار دي اکسید کربندرصد نسبی  4شکل 

یب هاي زمین زراعی، مرتع چرا شده و تخر در اکوسیستم) mol C kg-1 soil d-1(کربن 
  .شده

 
  بحث

دهـد و طـی ایـن    هاي خاك رخ مـی اي میکروارگانیسمدرصد باالیی از میزان انتشار و معدنی شدن کربن در نتیجه فعالیتهاي تجزیه    
تغییر کاربري میتواند با تغییر میـزان ورودي مـاده    ).Fóti et al., 2014(شودها مصرف میعمل ماده آلی خاك توسط میکروارگانیسم

ترین منبع تجزیه و انتشار دي اکسـید کـربن تـاثیر گـذار     اصلی عوامل بر روي جمعیت میکروارگانیسم هاي خاك به عنوان  آلی و سایر
این احتمـال را  ،هاي مجاور هم و سرعت معدنی شدن کربن در اکوسیستم انتشار دي اکسید کربنمیزان  ازبا توجه به نتایج حاصل  .باشد
هایزمین زراعـی، مرتـع چـرا شـده و تخریـب      در اکوسیستمهاي دخیل در تجزیه مواد آلی، وارگانیسمفعالیتمیکرتوان مطرح کرد که می

  . داشتندداري هاي معنی تفاوتشده، 
و سرعت معدنی شدن کربن مانند دما، رطوبت، کیفیت و کمیـت الشـبرگ مـوثر     انتشار دي اکسید کربنفاکتورهاي متعددي در میزان 

و کمتـرین میـزان در   چـرا شـده   مرتع انتشار دي اکسید کربن و معـدنی شـدن کـربن در اکوسیسـتم    میزان  باالتریندر این میان .است
آنها مشاهده کردند که کاربري زمین و عمق خـاك تـاثیر    ،مطابقت داشت، ) 36 (این نتایج با نتایج.اکوسیستم زمین زراعی وجود داشت

  .معنی داري در توزیع مقادیر کربن آلی و نیتروژن کل خاك داشت
 کاهش خلل و فرج خـاك،  کاهش ماده آلی ورودي در اثرتخریب پوشش و تخریب شدید خاکدانه در اثر فرسایش،در مرتع تخریب شده 

 .میتواند باشدهاي تخریب شده کم بودن انتشار دي اکسید کربن در اکوسیستم الیلافزایش شدید دماي سطح خاك از مهمترین د
زراعـت در اکوسیسـتم   . )17(پیامد مهم در ارتباط با تغییر اکوسیستم هاي بومی به زمینهاي زراعی کاهش میزان ماده آلی خـاك اسـت  

در .)34(کربن آلی خاك شده اسـت  % 55و % 39، %25سال نشان داد که سبب کاهش  41و  16، 8گراسلندهاي آلپی در چین به مدت 
شخم عمیق و به هـم خـوردن افـق هـاي     . بودو معدنی شدن مربوط به زمین زراعی  انتشار دي اکسید کربناین تحقیق کمترین میزان 

زراعـت  چنین هم.خاك، فرسایش و افزایش دماي سطح خاك، تاثیرات منفی کود هاي شیمیایی و سموم میتواند دالیل این کاهش باشد
هاي خاك، کاهش تخلخل کل و تشدید تجزیه و معدنی شدن ماده آلـی خـاك بـه دلیـل در معـرض قـرار       سبب شکسته شدن خاکدانه

 19بنـابراین میتـوان گفـت     .)30(شـود  براي تجزیه توسط میکروارگانیسم ها بوده میغیر قابل دسترس  خاك که قبال گرفتن ماده آلی
 م به دلیل شرایط نسبتا مرطوبی که در منطقه حاکم است به سرعت سبب مصرف و تجزیه ماده آلی غیر سال زراعت در این اکوسیست
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ها پس از این مدت در خاك بـاقی نمانـده   قابل دسترس توسط میکروارگانیسم ها شده و دیگر منبعی براي تجزیه توسط میکروارگانیسم
  .  در این اکوسیستم شده استاست که همین عامل سبب کم بودن انتشار دي اکسید کربن 

در این اکوسیستم با توجـه بـه   .در این مطالعه میزان تنفس و انتشار دي اکسید کربن و معدنی شدن کربن در سایت چرا شده بیشتر بود
جـود  این احتمال وبود بنابراین  مرتعشد و چشم انداز کلی مرتع حاکی از وضعیت متوسط وضعیت مرتع چراي سبک در مرتع انجام می

در اکوسیستم چرا شده توسط دام یا برداشـت دسـتی سـبب افـزایش میـزان دریافـت نـور و پیامـد آن         گیاهی  دارد که برداشت پوشش
ها نسبت به سـایر  میکروارگانیسمجمعیت سبب بیشتر شدن تواند میاین عامل  که.شده باشد تا حد متوسطی سطح خاك يافزایش دما
 اسـت را در مرتع چرا شده موجـب شـده   و در نتیجه انتشار بیشتر دي اکسید کربن زان تجزیه بیشترها شده و همین عامل میاکوسیستم

، متوسط بارندگی سـالیانه  ) )1347-1372(ساله نمین  25طبق آمار (از طرف دیگر با توجه به شرایط اقلیمی حاکم بر منطقه ).10،21(
هـاي ظریـف در    این احتمال وجود دارد که میزان رشد و بازگشـت ریشـه  ) میلی متر و وجود شرایط مه آلود در اکثر فصول سال 9/378

شده باشـد و ایـن عامـل سـبب افـزایش فعالیـت        هاي دیگراکوسیستمسایت چرا شده سبب افزایش ماده آلی با کیفیت باالتر نسبت به 
هـاي نـازك از   ریشـه، مخصوصـاً ریشـه   تجزیـه   .میکروارگانیسم ها و در نتیجه خروج بیشتر دي اکسید کربن و معدنی شدن کربنگـردد 

  ).Steele et al, 1997(فرایندهاي مهمی هستند که تراکم و ذخیره کربن خاك را تحت تاثیر قرار می دهد 
باالتر بوده اسـت  دي اکسید کربنهاي مرتعی چرا شده، میزان جذب  تحقیقات نشان داده با وجود کم شدن شاخص سطح برگ در سایت

 .هاي چرا شده در ارتباط باشد در سایتدي اکسید کربنبا باال بودن انتشار دي اکسید کربنن جذب باالیممکن است میزا). 33(
سایت مرتعی چراشده با وجود تبیعت نسبی به لحاظ میانگین، از لحاظ آمـاري تفـاوتی در سـه سـطح عمقـی       )3شکل (بر اساس نتایج 
بـا  در میزان انتشـار دي اکسـید کـربن و سـرعت معـدنی شـدن       ی افزایش کامال مشخصتخریب شده روند  اکوسیستمدرنشان نداد ولی 

در علت چرایی چنین رخدادي میتوان گفت که احتماال با تخریب پوشش گیاهی و کم شـدن ریشـه گیاهـان و    . عمق مشاهده شدافزایش
در حـالی  . بی خاك شده استتردد، خاك متراکم شده و این تراکم سبب کاهش اکسیژن و در نتیجه مرگ و یا کم شدن جمعیت میکرو

که عمق میانی و پایینی تراکم نسبی کمتري نسبت به الیه سطحی داشته و در نتیجه فعالیت میکروبی تا حدودي وجود داشته و همین 
  .عامل سبب این تفاوت معنی داري شده است

اثـرات  .(بیشـتر گـاز دي اکسـید کـربن اسـت      در کل با پذیرفتن این اصل که انتشار زیاد گاز دي اکسید کربن در نتیجه جذب بیشـتر و 
مناسبی براي جذب گـاز دي اکسـید کـربن در    ) sink(میتوان این احتمال را مطرح کرد که اکوسیستم مرتعی چرا شده سینک) جبرانی

تنهـا   گیـاهی  بـا نبـود پوشـش    در اکوسیستم زراعی و مرتع تخریب شـده  .ذکر شده در این پژوهش بود هاياکوسیستممقایسه با دیگر 
اکسید و شکستن ترکیبات هوموسی که طی سالیان تداوم حیـات، در خـاك ذخیـره شـده اتفـاق افتـاده و سـبب خـروج کـربن بـدون           

شده و در اثر کاهش مـواد آلـی ورودي جمعیـت میکروبـی کـاهش یافتـه و در نتیجـه میـزان انتشـار دي اکسـید کـربن در            جایگزینی 
  .. اکوسیستم هاي تغییر یافته کم شده است
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