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  چکیده

مؤثر ها دانهسازي و پایداري خاكدانهخاك سرعت بربقایاي گیاهی وارد شده به خاك بیوشیمیایی ترکیب و مقدار 

دم دیم، تیپ گیاهی شامل گن پنجها، دانهخاك توزیع اندازههاي گیاهی مختلف بر ثیر پوششبررسی تأمنظور به. است

درمنه در شرایط محیطی مشابه از نظر مواد مادري و جهت شیب در -گون و جارو-بروموس، گون-گندمیان، گون

توزیع اندازه ها، دانهدر همدان، مطالعه شد. کربن آلی کل، کربوهیدرات، میانگین وزنی قطر خاك واقع حوضه آبخیز گنبد

گیري شد. کربن آلی، کربوهیدرات، میانگین وزنی اندازه )مترسانتی 0-15(اي در خاك سطحی دانهو کربن خاك دانهخاك

-گون تحت پوشش هايخاك در )ايدانههاي اندازه خاكهمه بخش(موجود در  ايدانهها و کربن آلی خاكدانهقطر خاك

ها در ن شاخصبود و کمترین مقدار ایدیگر  يهاتیپتحت خاك داري بیشتر از طور معنیدرمنه به-بروموس و گون

و کمترین  مترمیلی 2ز هاي بزرگتر ادانهگندمیان و گندم دیم مشاهده شد. بیشترین درصد خاك پوشش داراي هايخاك

بروموس و -هاي گونتیپدر بروموس مشاهده شد. - گون تیپخاك متر در میلی 5/0هاي  کوچکتر از دانهدرصد خاك

تیپ . گیري شداندازهها دیگر تیپاز  بیشترو الشبرگ  اي، تنوع گونهساالنهتولید  ،پوشش گیاهیمقدار تاج  درمنه-گون

-جارو و گندمی به علت پوشش گیاهی کم در پی عمل چرا، خاك-هاي گونو تیپ ورزيخاكعلت عملیات گندم دیم به

خاك متر در میلی 053/0-5/0 هايدانهاندازه خاك ؛داشتهکمی متر میلی 2هاي بزرگتر از دانهدرصد خاكو سازي دانه

متر میلی 053/0-5/0هاي دانهکربوهیدرات کل و اندازه خاك ها بود.دانهبیشتر از دیگر اندازه خاكهاي مذکور تیپ

  دهند. تغییرات کاربري و پوشش گیاهی را نشان می که کیفیت خاك هستندقابل اعتماد هاي شاخص

  اي، کربوهیدرات،  کیفیت خاكدانهاهی، کربن خاكتیپ گی دانه،پایداري خاك :هاي کلیديواژه

 

 

 

 

 



 1395/ سال  2/4 شماره 26 نشریه دانش آب و خاك / جلد                                                           و ...   نائل، ساالري نیک                         258

 

The Effect of Plant Community Type on Soil Aggregate Size Distribution in 
Gonbad Watershed (Hamadan) 

  
4, Gh Assadian 3, A A Safari Sinegani2*, M Nael 1Kh Salari Nik  

 

Received: 28 August 2015    Accepted: 25 October 2016 
1-  M.Sc. Graduate of Soil Science, Faculty of Agric., Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran 
2-  Assist. Prof., of Soil Science, Faculty of Agric., Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran 
3-  Professor of Soil Science, Faculty of Agric., Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran 
4- Faculty member of Agricultural and Natural Research Center, Hamedan, Iran 
* Corresponding author, email: moh_nael@yahoo.com  
 

Abstract 

The combined effects of biochemical composition and amount of plant residues returned to soils 

affect stability of aggregation and the rate of aggregate turnover. To investigate the influence of 

vegetation type on aggregate size distribution, five vegetation types including rainfed wheat (RW), 

grasses (G), Astragallus–Bromus (A-B), Astragallus–Lactuca (A-L) and Astragallus–Artemisia (A-

A) were studied under similar environmental conditions in terms of parent material and slope aspect 

in Gonbad watershed, Hamadan. Total organic carbon (TOC), soil carbohydrates (Ch), mean 

weighted diameter (MWD), size distribution of water-stable aggregates (AS) and aggregate carbon 

(AC) were measured in surface (0-15 cm) soils. The amounts of TOC, Ch, MWD and AC (present 

in all aggregate size fractions) were significantly greater in soils under A-B and A-A than the soils 

of other vegetation covers, while the lowest values were observed in soils under RW and G. The 

highest AS>2 mm and lowest AS<0.5 mm were observed in soil with A-B cover. Aggregates > 2 

mm were lower in soils under A-L, G and RW compared to other aggregate sizes. A-B and A-A 

vegetation types had greater canopy, annual production, plant diversity and litter content compared 

to other vegetation types. Frequent soil ploughing in RW site and low plant diversity and canopy 

cover in A-L and G sites contributed to reduced soil aggregation and lower content of coarse 

aggregates; AS in 0.5-0.053 (mm) fraction in soils of aforementioned vegetation types was greater 

than other aggregate sizes. It was concluded that Ch and 0.5-0.053 (mm) aggregate size fraction 

might be reliable soil quality indicators that reflected land use and vegetation type changes. 
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  مقدمه

منطقه و نوع و ترکیب  الب هرغپوشش گیاهی 

ه هاي گیاهی که مرتباً بماندهمواد آلی حاصل از باقی

سزایی در خصوصیات شوند تأثیر بهخاك افزوده می

عبارتی کیفیت یا بهفیزیکی، شیمیایی و بیولوژیک خاك 

 تخریب که دادند ) نشان2000( ویل و اسالم دارند.خاك 

 عامل زراعی هايزمین به آن و تبدیل گیاهی پوشش

 کاهش موجب و بوده هاي طبیعیاکوسیستم تخریب

ی کردن کیفیت خاك، مبراي ک .شد خواهد خاك کیفیت

انتخاب شود. گیري میهایی از خاك اندازهویژگی

گر کیفیت خاك باشد از هایی که بتواند بیانویژگی

  اهمیت باالیی برخوردار است. 

 خاك فیزیکی کیفیت اهمیت مختلف گرانپژوهش

خاك  زیستی و شیمیایی وضعیت و گیاه، رشد در را
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ها دانهداري خاكپای) 1990(به عقیده کاي  اند.کرده بیان

هاي کاربري تأثیردادن نشان منظورشاخص مناسبی به

مهم  یندفرآیک  سازيدانهخاك بر خاك است. گوناگون

هاي غنی ویژه در خاكپایداري مواد آلی خاك به براي

لوتزو و  ،2000سیکس و همکاران (باشد از مواد آلی می

خیزي خاك حاصلها خاکدانهعالوه، به ).2006ن همکارا

را با کاهش فرسایش و بهبود هوادهی، نفوذ آب، 

بخشد نگهداري آب و چرخه عناصر غذایی بهبود می

  ).2000سیکس و همکاران (

نقش کربوهیدرات در بهبود ساختمان خاك 

متفاوت است که وابسته به منبع و ماهیت کربوهیدرات، 

ه و فاکتورهاي محیطی است. دانهاي خاكویژگی

و  ي داشتههاي گیاهی اغلب اندازه بزرگترکربوهیدرات

هاي کربوهیدرات کهدر بخش شن قرار دارند، در حالی

وسیله فعالیت میکروبی ریزتر است و در تولید شده به

عالوه، بهسیلت حضور دارند.  بخش رس و

هاي میکروبی به تجزیه مقاوم هستند. کربوهیدرات

و پوشش گیاهی غلظت سبز  شخم، افزایش کود کاهش

ها را افزایش و ساختمان خاك را بهبود کربوهیدرات

 ).2005و الل  برونیک(بخشد می

بندي مواد آلی خاك، هاي فیزیکی بخشروش

براي تعیین ارتباط بین مواد آلی خاك و ذرات اولیه و 

ها به دانهی کردن مقدار مواد آلی بین و درون خاكکم

بیر و همکاران  ،2000پاگت و همکاران (رود ر میکا

ترکیب بیوشیمیایی و مقدار بقایاي گیاهی وارد  ).1994

شده به خاك و عناصر شیمیایی رها شده از گیاهان 

و سرعت باز  سازيدانهخاكروي شدت و پایداري 

-به سازيدانهخاكگذارند. ها اثر میدانهچرخش خاك

طول ریشه، جامعه میکروبی داري با افزایش طور معنی

 و همکاران یابد (ریلیگو درصد تاج پوشش افزایش می

2002.(  

ثیر پوشش گیاهی بر ) تأ2009دیوید و همکاران (

هاي خشک را مطالعه کربن آلی خاك در اکوسیستم

دانه میان انواع کردند و دریافتند که پایداري خاك

رس، پوشش گیاهی تغییرات کمی داشته است؛ مقدار کم 

تواند هاي رسی با فعالیت کم که میماده آلی و کانی

ماده آلی را -کانی و کانی- کنش مناسب بین کانیبرهم

استاوي و  مختل کند، علت این مشاهده ذکر شده است.

متر را میلی 1-5هاي دانه) بخش خاك2011همکاران (

عنوان شاخص کیفیت خاك مراتع در فصول و جهت به

-هاي مختلف چرا و پوششدیریتهاي مختلف، مشیب

هاي مختلف سطح زمین مورد مطالعه قرار دادند. 

) و MWDها (بیشترین میانگین وزنی قطر خاکدانه

هاي متر در فصل بهار، در شیبمیلی 1- 5هاي دانهخاك

اي و کمترین در مسیر شمالی و داراي پوشش بوته

) 2002همکاران ( بیرد و حرکت دام مشاهده شد.

ند که خاك تحت پوشش گیاه کهور، نسبت به دریافت

دانه اي داراي خاكزارها و خاك بین بوتهخاك گندم

 .پایدارتر و مقدار کربن آلی بیشتر است

هایی در حال در حوضه آبخیز گنبد، پژوهشتا به

- زمینه اثر چراي دام و جهت شیب بر برخی از شاخص

هاي بیولوژیک کیفیت خاك صورت گرفته است 

راي که چ) ولی از آنجایی1391، بهرامی 1389لو (حاجی

اي این حوضه رویه و زراعت دیم در اراضی حاشیهبی

خطر فرسایش آبی را تشدید کرده است، انجام مطالعات 

تکمیلی در این حوضه بسیار ضروري است. در حوضه 

آبخیز گنبد واقع در استان همدان، کاربري زراعت دیم و 

-شده باعث استقرار پوشش چراي کنترل نیز مدیریت

که این عوامل هاي گیاهی مختلف شده است. از آنجایی

یندهاي تشکیل و م و غیر مستقیمی بر فرآیثیرات مستقتأ

ن فرسایش آبی دارند، آها، و به تبع پایداري خاکدانه

هاي گیاهی ثیر پوششبررسی تأپژوهش حاضر به 

-بخش یت و کیفیتها و کمدانهمختلف بر پایداري خاك

 .هاي کربن آلی خاك در این حوضه پرداخته است

 

  هامواد و روش

حوضه آبخیز دوگانه گنبد با مجموع مساحتی 

تا  48° 41′ 5هکتار میان طول جغرافیایی  290نزدیک به 
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 41’ 16درجه شرقی و عرض جغرافیایی  °48 42’ 17

کیلومتري جنوب  28شمالی در  34° 42’ 31تا °34

 و داراي دو زیرحوضه شاهد و  اردشرقی همدان قرار د

 ،شناسیهاي زمیناست. ویژگیشده چراي کنترل

حوضه مشابه ها در دو زیردرولوژیک و تنوع خاكهی

هاي سیاه و شیستاین حوضه از  خاكیکدیگر است. 

در زیرحوضه . تشکیل و تحول یافته استتري سخاک

شاهد، درون رفت و بیرون رفت دام در سراسر فصل 

از  شده چراي کنترلاد بوده ولی در زیرحوضه چرا آز

که طوريشود؛ به، چراي تأخیري انجام می1381سال 

از میانه مهرماه و در پایان فصل رشد یعنی پس از 

تنها براي زمان کوتاهی  ،رسیدن و پخش شدن بذرها

روند. ها براي چرا به حوضه مینزدیک یک ماه، دام

متر و میانگین میلی 4/304میانگین بارش ساالنه منطقه 

 نامبیاست ( سلسیوسدرجه  5/9ساالنه دماي منطقه 

 Typic هايزیرگروه). خاك این حوضه در 1387

Calcixerepts ،Typic Haploxerepts و Lithic Xerorthents 

 ).1391بندي شده است (بهرامی طبقه

ثیر نوع پوشش گیاهی بر براي بررسی تأ

مرتعی در زیرحوضه چراي  تیپ 4ها، پایداري خاکدانه

تیپ  - 1هاي مرتعی شامل: . تیپانتخاب شدکنترل شده 

از این  ی، بخش1388: در سال )grassesگندمیان (

و  قانونی و مخفیانه شخم شدهغیر صورتزیرحوضه به

هاي مرتعی قبل از کاشت هر نوع گیاه زراعی، گونه

Agropyron desertrum وAgropyron elongatum  توسط

-ره منابع طبیعی در این بخش کاشت شده است. گونهادا

طور کامل از بین اي در این محدوده تقریباّ بهوتههاي ب

 - 2کند. رفته است و در حال حاضر روند احیا را طی می

تیپ  -Astragallus–Bromus ،(3بروموس (-تیپ گون

- تیپ گون - 4 و )،Astragallus–Artemisiaدرمنه (-گون

-در هر کدام از تیپ .بودند )Astragallus–Lactucaجارو (

وجود هاي گیاهی انواع مختلفی از گونهفوق هاي گیاهی 

رویشی  شکلهاي گیاهی به پنج که این گونه داشت

برگان ساله، گندمیان چندساله، پهنشامل گندمیان یک

اي تفکیک شدند. برگان چندساله و بوتهساله، پهنیک

هاي مرتعی بر تیپ گذاريالزم به ذکر است که نام

هاي) غالب در هر تیپ صورت اساس گونه (یا گونه

گرفته است. در عرصه مرتعی خارج از حوضه گنبد که 

تیپ انتخاب شده  4از نظر کلیه شرایط محیطی مشابه 

 )rainfed wheatبود، یک مزرعه تحت کشت گندم دیم (

برداري انتخاب شد که بیشتر از سی سال مورد بهره

زمین این برداري در زمان نمونه ؛ده استزراعی بو

هاي گیاهی در همه تیپ شخم شده و در حالت آیش بود.

شمال شرقی قرار داشته و مقدار شیب در  شیب  جهت

در  درصد 25تا  15مختلف در محدوده گیاهی هاي تیپ

بروموس در -درمنه و گون-که دو تیپ گون تغییر است

راي شیب نسبتاً هاي گیاهی مورد مطالعه دابین تیپ

هاي مورد مطالعه از نوع هاي تیپخاك بیشتري بودند.

 باشند.درجا بوده و از نظر مواد مادري کامالً مشابه می

انجام شد.  1391برداري گیاه در آبان ماه نمونه 

متر مربع مطالعه شد.  1×1در هر تیپ سه قاب، با ابعاد 

و تاج  اهیکل تاج پوشش گیبرداي از گیاه، پیش از نمونه

 شد. سپس رویشی در هر قاب تعیین فرمپوشش پنج 

اندام  اي کهبرداشت شد به گونه سطحی پوشش تاج

 سطح متريسانتی یک از سالهیک هوایی براي گیاهان

 از ساله چند گندمی و برگ پهن گیاهان زمین و براي

 گیاهان براي زمین قطع شد. سطح متريسانتی پنج

تنها اندام هوایی تولید  میرحسننظیر گون و کال ايبوته

هاي گیاهی تمام نمونه جاري قطع شد. شده درسال

به آزمایشگاه خشک شد و آوري شده پس از انتقال جمع

  براي تعیین تولید ساالنه وزن شد. 

 هاياي از شاخصگیري تنوع گونهبراي اندازه

صورت که به) 1963وینر (-) و شانون1949( سیمپسون

 . گردیداستفاده  اندهشدزیر تعریف 
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تعداد   sمقدار شاخص،  ΄Hو  γ ها،این رابطهدر 

موجود  )تعداد گیاه( نسبتی از کل افراد ipها و کل گونه

مقادیر شاخص  باشد. iدر نمونه است که متعلق به گونه 

-کند و بدون واحد میتغییر می 1تا  0سیمپسون بین 

 1وینر بین -باشد. درحالی که تغییرات شاخص شانون

گر یاناست. در هر دو شاخص عدد کوچکتر ب 4 تا

اي کم و عدد جوامع گیاهی با پراکندگی و تنوع گونه

اي باال گر جوامع داراي غنا و تنوع گونهبزرگتر بیان

  باشد.می

-سانتی 0-15سطحی (خاك از برداري نمونه

با سه  ،هاو در داخل همان قابماه در آباننیز متري) 

باال بودن با توجه به  .انجام شدطور تصادفی تکرار و به

در این  هاي خاك و فشرده شدن خاكرطوبت نمونه

 1392برداري دیگر در اوایل خرداد ماه ، یک نمونهزمان

میانگین وزنی قطر گیري انجام شد و براي اندازه

در این ها استفاده شد. نمونه) از این MWDها (خاکدانه

ها و در هنگام انتقال نمونهخاك کامالً خشک بود زمان 

ها تحت فشار قرار یز سعی شد خاکدانهبه آزمایشگاه ن

برداري گیاهی نمونه(خرداد ماه) در این زمان  نگیرند.

هر تیپ گیاهی که در ترتیبایننیز مجدداً انجام شد به 

متر مربع مطالعه شد و قبل از  1*1سه قاب، با ابعاد 

 ریزههاي خاك، ابتدا درصد پوشش سنگبرداشت نمونه

متر، پوشش گیاهی، سانتی 2سطحی با قطر بزرگتر از 

هاي نمونهالشبرگ و خاك لخت در هر قاب تعیین شد. 

 ه وپس از انتقال به آزمایشگاه هوا خشک شدخاك 

- میلی 4از الک  MWDها براي تعیین مقداري از نمونه

، اطمینان و 1389لو حاجی( متري عبور داده شد

و یک نمونه ترکیبی از  )1391بهرامی ، 1390همکاران 

ها براي هر قاب تهیه شد. بقیه خاك بعد از ن نمونهای

متري عبور داده شد. بخش میلی 2از الک  ،کوبیده شدن

عنوان متر از بخش ریزتر جدا و بهمیلی 2بزرگتر از 

 گیري گردید. سطحی اندازهالیه سنگریزه 

از روش الک مرطوب  MWDبراي تعیین  

 5/0، 053/0ي ها) با سري الک1994(کامباردال و الیوت 

متر بهره گرفته شد. الک کردن با نوسان (دامنه میلی 2و 

) 1992و همکاران  متر (اسمتمسانتی 3رفت و برگشت) 

دقیقه درون  5دور در دقیقه براي مدت زمان  30و تندي 

سطل پر از آب با حرکت رفت و برگشتی انجام شد. در 

این پژوهش زمان الک کردن بر پایه گزارش خزایی 

پس  دقیقه برگزیده شد. 5هاي همدان ) براي خاك1386(

آرامی از درون سطل بیرون ها بهالک از پایان الک کردن،

ها هاي مانده روي هر کدام از آندانهآورده شد و خاك

، سلسیوسدرجه  55-60آوري و در آون در دماي جمع

روز  3تا  2براي جلوگیري از سوختن ماده آلی، براي 

نیز  053/0عبور کرده از الک  هايدانهاكخشک شدند. خ

-آوري شدند. پس از وزن کردن هر سري از خاكجمع

خرابی و گذراندن سنگریزه با گل ها، درصد شن ودانه

طور اصالح گیري شد. همیناندازه همان الک ها ازآن

گرم خاك)  50(وزن آون خشک  هارطوبتی روي نمونه

-هاي زیر، درصد خاكطهگیري از رابانجام شد. با بهره

روي هر الک و میانگین وزنی قطر  (AS)هاي پایداردانه

 تعیین شد.) MWD(ها دانهخاك

]3[                       % ( ) / ( )i s t stAS w w w w      

هاي پایدار با دانه: درصد خاكAS%در این رابطه   

: وزن خاك مانده روي هر الک پس از iWقطر معین، 

ریزه روي هر هاي شن وسنگوزن دانه : sW آزمایش،

: tWهاي شن وسنگریزه خاك و : وزن همه دانهstW الک،

 وزن کل نمونه خاك آون خشک براي هر آزمایش

                  باشد.می

]۴[                                            
1

n

i i
i

MWD x w


   

-دانهمیانگین وزنی قطر خاك: MWD در رابطه باال          

: نسبت  iw ها ودانه: میانگین قطر خاكix متر)،ها (میلی

-ها پس از الک تر به وزن کل خاكدانهوزن خشک خاك

 است. ها روي هر الکدانه



 1395/ سال  2/4 شماره 26 نشریه دانش آب و خاك / جلد                                                           و ...   نائل، ساالري نیک                         262

 

در چهار گروه مقدار کربن آلی کل و کربن آلی 

بلک به روش اکسایش تر (والکی و  دانهخاكاندازه 

گیري کربوهیدرات براي اندازهي شد. گیر) اندازه1934

اسیدسولفوریک (دبویز و -بخار و فنل حمام از روش

  . ) استفاده شد1956همکاران 

تیمار) مورد تیپ گیاهی ( 5در این پژوهش 

کربن آلی و کربوهیدرات در قالب مقایسه قرار گرفتند. 

طرح کامالً تصادفی در سه واحد آزمایشی (قاب) و با 

تجزیه  تکرار 9با  اًجمع ،واحد آزمایشی سه نمونه در هر

ها بر اساس طرح کامالً آماري شدند. دیگر شاخص

براي تجزیه آماري  تصادفی با سه تکرار بررسی شدند.

گیري شد. قبل از انجام بهره SAS 9.1افزار ها از نرمداده

ن هر ها نرمال شدند. آزمون میانگیتجزیه آماري، داده

روش دانکن در پایه پنج شده بههاي یاد یک از ویژگی

 درصد انجام شد.

 

  نتایج و بحث 

هاي گیاهی تیپو محیطی هاي گیاهی ویژگی

مقدار تنوع ارائه شده است.  2و  1مختلف در جدول 

بروموس بیشتر از -اي و الشبرگ در تیپ گونگونه

اي و در تیپ گندمی کمترین تنوع گونه ها بوددیگر تیپ

درمنه در منطقه -تیپ گون). 2و  1(جداول مشاهده شد 

قرار دارد و همچنین داراي شیب  شده چراي کنترل

شود، از این رو راین کمتر چرا میاست، بناب بیشتري

بوده که بیشتر از  )% 3/81داراي پوشش گیاهی خوب (

اعمال مدیریت  بااي و چندساله است. نوع گیاهان بوته

ه ویژه شده مقدار تاج پوشش گیاهی بچراي کنترل

خوراك هاي خوشگندمیان چندساله، که جزء گونه

هستند، افزایش یافته است. با افزایش تاج پوشش گیاهی، 

مقدار تولید ساالنه نیز افزایش یافته است. کرایج و 

ساله،  10) نشان دادند که در طی قرق 2006میلتون (

خوراك افزایش شرایط مرتع بهتر شده و گیاهان خوش

ساله کاهش و گندمیان چندساله ن یکو پوشش گندمیا

هاي گیاهی از بافت خاك در بین تیپافزایش یافتند. 

رسی تا کالس لوم، در تیپ زراعی، تغییر پیدا کرده 

ل تجزیه مواد دلیاین تفاوت احتماالً به ).3جدول است (

ها در اراضی تحت دانهشدن خاكآلی و از هم پاشیده

جاي هق فرسایش و بکشت، و حمل ذرات ریزتر از طری

 باشد.تر میماندن ذرات درشت

  .91و تولید ساالنه در آبان  در فصل بهار هاي پوشش گیاهیهاي گیاهی بر ویژگیآزمون پیامد تیپ -1جدول 

  )%(تاج پوشش   )mc g-2(تولید ساالنه     اي                                تنوع گونه                      

Simpso  گیاهیتیپ 
n 

Shanno
n-

Wiener 

 TP Sh  AG PG  AF  PF   TC Sh  AG  PG  AF  PF  

242/0  انگندمی  598/0     c76/17  b2/0  a03/0 b6/0  a03/0  a9/16    b30  ab7/10  ab5  b7/0  a3/3  a3/10  

752/0  جارو -گون  241/2   bc1/45  ab8/35  a5/1  0  0 a8/7   b8/30  ab7/10  a7/14  b7/1  b0  a7/3  

697/0  بروموس-گون  645/2   ab8/81  ab2/41  a9/2  a6/91  a2/2  a9/15   a6/70  a24  a3/11  a3/28  b0  a7  

586/0  درمنه -گون  922/1   a3/106  a9/76  a9/1  a2/20  0 a3/7   a3/81  a3/29  a7/8  a39  a3/4  b0  

  TC= کلتاج پوشش )Total Canopy(، TP= کلتولید ساالنه )Total Production( ،Shاي= بوته )Shrub(، AGساله= گندمیان یک )Annual 

Grass( ،PGگندمیان چندساله =)Perennial Grass( ،AFسالهبرگان یک= پهن )Annual Forb( ،PFبرگان چندساله= پهن )Perennial Forb .(

 وجودگیاهی نشان از عدم  هايمقادیر صفر براي گونه است. 05/0 احتمالدار در سطح گر عدم وجود تفاوت معنیستون بیان  عالئم مشابه در هر

  آن گونه گیاهی در تیپ مورد مطالعه است.

  

- گون تحت پوشش هايخاكدر  مقدار کربن آلی

 داري بیشتر ازطور معنیبه درمنه- بروموس و گون

-تیپبین و مقدار این شاخص در  ها بوددیگر تیپ خاك

جارو، گندم دیم و گندمیان تفاوت آماري -هاي گون
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کربوهیدرات در  مقدارکه حالیدر . تداري نداشمعنی

طور به درمنه-گونو  بروموس-هاي گونتیپخاك 

 ي گندمیان و گندم دیمهاتیپخاك داري بیشتر از معنی

-گون خاك تحت پوششو مقدار این شاخص در  بود

ها نداشت دیگر تیپخاك داري با جارو تفاوت معنی

  .)3و  2(جدول 

   

  . در فصل بهار هاي گیاهی مختلفهاي پوشش سطحی و خاك در تیپی ویژگیبرخ تجزیه واریانس - 2جدول

  رس  سیلت  شن  

  

سنگریزه 

  زیرسطحی

 سنگپوشش 

  سطحی

کربن آلی   شبرگال  خاك لخت

  کل

  کربوهیدرات

  

  

  درجه آزادي

 4 4 4 4 4 4 4 4 4  تیمار

 10 10 10 10 10 10 10 10 10  خطا

 14 14 14 14 14 14 14 14 14  کل

  

  ع مربعاتمجمو

7/297 9/148 9/457 4/768 3/400  تیمار  2/14490  5/294 3/3 1/63976069 

5/828 9/804 8/724 3/1366 2/704  خطا  5/1923  183 2/1 1/33448261 

2/1126 9/953 7/1182 7/2134 5/1104  کل  7/16413  5/477 6/4 2/97424330 

4/74 2/37 5/114 1/192 1/100  تیمار  میانگین مربعات    6/3622  6/73 8/0 3/15994017 

9/82 5/80 5/72 6/136 4/70  خطا  4/192  3/18 1/0 1/3344826 

F 42/1 41/1 58/1 46/0 9/0  83/18  37/6 84/6 29/8 

P  29/0 3/0 25/0 76/0 5/0  0001/0  0082/0 0064/0 0032/0 

2/183 2/27 9/25 7/39 28/22 ضریب تغییرات  3/28  5/52 9/26 23/4 

26/0 16/0 39/0 36/0 36/0 یینضریب تع  88/0  72/0 73/0 77/0 

F :؛هانسبت واریانس بین گروه به واریانس درون گروه  Pیا P-value: احتمال مقدار .  

 

 
درمنه داراي -بروموس و گون-هاي گونتیپ

-پوشش گیاهی و الشبرگ بیشتري نسبت به دیگر تیپ

همین دلیل مقدار کربن آلی خاك به و هاي گیاهی بودند

ز طرف هاي گیاهی داشتند. ادیگر تیپ هبیشتري نسبت ب

شده  قرار داشتند ها در منطقه چراي کنترلدیگر این تیپ

شود. در بسیاري از که در آن چراي تأخیري انجام می

در واکنش به چراي تناوبی با  ها، تولید زیتودهچراگاه

مدیریت شایسته افزایش یافته و مواد آلی وارد شده به 

  در فصل بهار. هاي گیاهی مختلفدر تیپ متر)سانتی 15تا  0( هاي پوشش سطحی و خاكمقایسه برخی ویژگی - 3جدول

کالس   

  بافت

  رس  سیلت  شن

  

سنگریزه 

  زیرسطحی

 سنگپوشش 

  سطحی

کربن آلی   شبرگال  خاك لخت

  کل

  کربوهیدرات

)1-mg kg(  

)%(  

 a9/36  a4/36  a7/26  a4/34  0/5 a 99/5 a c0  c89/0 b1/1653 لوم  گندم دیم

 a3/40  a9/24  a7/23  a8/33  8/3 a 58/8 b bc8/2  c71/0 b8/2299 لوم رسی  گندمیان

 a4/33  a1/24  a5/24  a4/27  12 a 54/2 b bc8/1  bc19/1 a7/4442 رسی  جارو -گون

 a6/31  a7/39  a9/30  a8/36  1/3a 19/7c a3/12  a92/1 a5/6758 لوم رسی  بروموس -گون

 a1/46  a22  a9/31  a3/32  2/7 a 13c b3  ab75/1 a6/4755 لوم رسی  درمنه -گون

مقدار صفر براي الشبرگ نشان از عدم وجود  است. 05/0 احتمالدار در سطح گر عدم وجود تفاوت معنیعالئم مشابه در هر ستون بیان

  الشبرگ در تیپ گندم دیم است.
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). 2007شود (کلین و همکاران خاك چراگاه بیشتر می

اي مرتع، مقدار تولید عالوه، با افزایش تنوع گونهبه

یابد (فرانزلوبرز علوفه و کربن آلی خاك افزایش می

) به علت عدم دریافت 2گندم دیم (جدول  ). در تیپ2010

هاي کشت تک محصولی براي کود آلی، اعمال روش

مدت طوالنی و چراي بقایا بعد از برداشت محصول، 

-ه خاك کم است؛ از طرف دیگر، بهورود بقایاي گیاهی ب

ورزي و شخم، خروج کربن آلی از علت عملیات خاك

خاك زیاد است، از این رو کربن آلی و کربوهیدرات در 

هاي مرتعی خاك این تیپ گیاهی نسبت به خاك تیپ

، اسپان و جیانی 2012کمتر است (کاردلی و همکاران 

 .)2006، مارکوس و جوآن 2011

) بیان کردند که مقدار 2011اسپان و جیانی (

MWD درصد 69سال،  110با تغییر مرتع به زراعت طی 

ترتیب در متر، بهمیلی 95/0 به 08/3از (کاهش یافت 

. در مطالعه استاوي و همکاران )مرتع و زمین کشاورزي

 1-5هاي و خاکدانه MWD مقدار )، بیشترین2011(

راي هاي شمالی دامتر در فصل بهار، در شیبمیلی

اي، و در فصل پاییز، در مسیر حرکت دام و پوشش بوته

هاي جنوبی مشاهده شد؛ کمترین مقادیر این دو در شیب

ویژگی در هر دو فصل، در مسیر حرکت دام و در 

ن نشان دادند این محققاهاي شمالی مشاهده شد. شیب

متر نسبت به میلی 1- 5در اندازه  MWDها و دانهکه خاك

MWD حساسیت متر، میلی <8تا  >25/0ه کل، انداز

این به نوع پوشش سطحی و چراي دام دارند. بیشتري 

شده تعیین MWDها و دانهن نشان دادند که خاكمحققا

کل  MWDمتر نسبت به میلی 1-5 اياندازهي محدودهدر 

-میلی <8تا  >25/0 اياندازه (تعییین شده در محدوده

ام بیشتر حساس به نوع پوشش سطحی و چراي د )متر

- دانهمطالعاتی که تأثیر شیب را بر پایداري خاك هستند.

کمترین دانه و اند، کمترین پایداري خاكها بررسی کرده

هاي زیاد مشاهده را در شیب درشتهاي دانهخاكمقدار 

- دو تیپ گون حاضراند. در حالی که در پژوهش کرده

، بیشتربروموس با وجود داشتن شیب - درمنه و گون

بیشتري را نسبت به دیگر  درشتهاي دانهدرصد خاك

پوشش  کنندهجبران مشاهده اثرها داشتند که این تیپ

   دهد.نشان می هاي بیشترشیب درگیاهی و ماده آلی را 

 

 .)MWDها (دانهمیانگین وزنی قطر خاك تجزیه واریانس -4جدول 

P F  ع دگرگونیمناب درجه آزادي مجموع مربعات میانگین مربعات 

  تیمار  4  2317/1  3079/0 68/4  0218/0

  خطا  10  6584/0  0658/0   

 کل 14 8902/1   

 65/0، ضریب تعیین= 6/31ضریب تغییرات=

 

.  نمودار بر اساس میانگین و خطاي استاندارد )MWD( هادانههاي گیاهی بر میانگین وزنی قطر خاكاثر تیپ -1شکل 

  رسم شده است.
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MWD  وابسته به پوشش گیاهی (کریستنسن

باشد ) و چرخه خشک و مرطوب شدن خاك می1986

شدن ها چرخه خشک و مرطوب). ریشه2004(سارا 

دهند، چرا که با جذب عناصر خاك مجاور را افزایش می

-غذایی تعادل اسمزي و یونی خاك مجاور را تغییر می

داري تواند سبب افزایش یا کاهش پایدهند، این امر می

دانه شود، که احتماالّ وابسته به نوع رس است خاك

هاي جوامع گیاهی ). تغییر در گونه1998(آنجرز و کارن 

روي توزیع جامعه میکروبی و تولیدات میکروبی مؤثر 

گذارد (داکس و هانگیت سازي تأثیر میدانهدر خاك

2002.( 

  هادانهتوزیع اندازه خاك

-اي، اندازه خاكدانهزه خاكهاي اندادر بین کالس       

دار متر بیشترین تغییرات معنیمیلی 053/0-5/0هاي دانه

-طوريبه ،)2نشان داد (شکل هاي گیاهی را در بین تیپ

با  درمنه- و گون بروموس-گونهاي گیاهی که تیپ

از  اندازهدرصد پوشش گیاهی باال، کمترین مقدار این 

 2بزرگتر از  هايدانهاندازه خاكها را داشتند. دانهخاك

-هاي گیاهی تفاوت معنیمتر در بین تیپمیلی 5/0- 2و 

اندازه با این حال  .نداشتند 05/0 احتمالداري در سطح 

-متر در تیپ گونمیلی 2بزرگتر از  هايدانهخاك

ها درمنه بیشتر از دیگر تیپ-بروموس و گون

هاي دانهاز طرف دیگر درصد خاكگیري شد. اندازه

ها کمتر از متر در این تیپمیلی >053/0و  5/0-053/0

-هاي ریشه. گیاهان با سیستم)2شکل (ها بود دیگر تیپ

هاي ریشه، ترشحات و اي مختلف بسته به ویژگی

دارند.  سازيدانهخاكعملکرد ریشه اثر متفاوتی روي 

بروموس داراي پوشش -درمنه و گون-هاي گونتیپ

علت زیتوده ان لگوم بهریشه گیاه. گون باالیی هستند

هاي پایدار در دانهو خاك سازيدانهخاك ،میکروبی باال

دهند آب را نسبت به گیاهان غیر لگوم بیشتر افزایش می

به عالوه فراوانی گندمیان در ). 1966(هریس و همکاران 

-بروموس باال است، این گیاهان داراي ریشه- تیپ گون

هاي دانهز خاكهاي فیبري هستند که سطوح باالیی ا

). پایداري 1999چان و هینان (کنند بزرگ را ایجاد می

ها وابسته به حجم ریشه است دانه در غیر لگومخاك

  ). 1997(هاینس و بیِر 

 

  

  .است شده رسم استاندارد يخطا و نیانگیم اساس بر دارونم .منتخب یاهیگ يهاپیت در هادانهتوزیع اندازه خاك -2 شکل

-2هاي دانهبروموس درصد خاك-ونگ در تیپ

با ها بود. دانهمتر بیشتر از دیگر اندازه خاكمیلی 5/0

بین سه کالس  داريمعنیتفاوت  ،در این تیپاین حال 

مشاهده متر) میلی 053/0(بزرگتر از اي خاکدانهاول 
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بروموس داراي پوشش گیاهی - تیپ گون. )3(شکل  نشد

اشد که سبب بهاي ریز میخوب و همچنین ریشه

شوند که عامل ایجاد اي میافزایش ترشحات ریشه

درمنه درصد -هاي بزرگ هستند. در تیپ گوندانهخاك

-هاي مختلف تفاوت معنیهاي پایدار در اندازهدانهخاك

  ). 3با هم نداشتند (شکل  05/0 احتمالداري در سطح 

تر از هاي بزرگدانهدر تحقیق حاضر، درصد خاك

-بروموس و گون-هاي مرتعی گونر تیپمتر دمیلی 2

 احتماأل علت وجود پوشش گیاهی، مواد آلی وبهدرمنه 

باشد؛ این عوامل سبب فعالیت میکروبی باال بیشتر می

هاي شوند. ریشههاي بزرگ میدانهخاك تشکیل بیشتر

گذارند. اثر می سازيدانهخاكگیاه و ریزوسفر روي 

اندازند و با ترشحات ها ذرات خاك را به دام میریشه

هاي فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی را اي ویژگیریشه

گذارند.  اثر می سازيدانهخاكدهند، که روي تغییر می

داري با افزایش طول ریشه، طور معنیبه سازيدانهخاك

یابد جامعه میکروبی و درصد تاج پوشش افزایش می

  ).2002 ریلیگ و همکاران(

 

  

 .است شده رسم استاندارد يخطا و نیانگیم اساس بر نمودار. یاهیگ پیت پنج يبرا هاي مختلفاندازه پایدار در دانهخاك وزیعت -3 شکل 

 

  هادانهخاك درون آلی کربن

 ايدانهدو کالس اندازه خاكمقدار کربن آلی در 

 و بروموس-هاي گوندر تیپ >053/0و  5/0-053/0

ها در این تیپو نداشت  داريدرمنه تفاوت معنی-گون

مقدار   ها بود.داري بیشتر از دیگر تیپطور معنیبه

در  مترمیلی 2-4 ايدانهکربن آلی در کالس اندازه خاك

داري بیشتر از دیگر نیعطور مبروموس به- تیپ گون

کربن آلی در هر چهار کالس اندازه مقدار . ها بودتیپ

و، گندمیان و جار-گون يهاتیپبین در اي دانهخاك

هاي ). تیپ4(شکل  داري نداشتتفاوت معنی گندم دیم

پوشش  علتبهدرمنه - بروموس و گون-گونمرتعی 

دنبال آن کربن کل باال، گیاهی و الشبرگ باال و به

م خوردگی هبه عالوهبیشتري دارند. به سازيدانهخاك

ها و دانهپایداري خاك، هاتیپاین کمتر خاك سطحی در 

گندم دیم  دهد. تیپاي را افزایش میدانهکربن خاك مقدار

ها پایداري کمی دانهعلت عملیات کشت و کار، خاكبه

بیشتر  هادانهخاكدرون نتیجه هدرروي کربن داشته، در

لت پوشش ها به عشود. از طرف دیگر در این زمینمی

ضعیف  سازيدانهخاكیند گیاهی و ماده آلی کم، فرآ

علت پوشش گیاهی، الشبرگ و یان بهاست. تیپ گندم

د و از طرف کمی دار سازيدانهخاكمقدار رس کم، 

علت شیب کم، تمرکز دام در فصل چرا در آن دیگر به

-ها و از دستدانهسبب شکستن خاك باشد کهزیاد می

  شود.رفتن کربن طی تجزیه میکروبی می
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 .است شده رسم استاندارد يخطا و نیانگیم اساس بر نمودار. هاي مختلفدانهخاكدر  یاهیگ هايپیت نیب در آلی  کربن درصد -4 شکل

 

 >053/0هاي دانهدر تیپ گندم دیم، خاك    

ها دانهمتر کربن بیشتري نسبت به دیگر اندازه خاكمیلی

متر میلی ≤2هاي دانهداشتند که تنها با کربن آلی خاك

کربن آلی در مقدار . )5شکل (دار داشت تفاوت معنی

درمنه و -هاي گونمتر در تیپمیلی ≤2هاي دانهخاك

-داري کمتر از دیگر اندازه خاكطور معنین بهگندمیا

علت بهمشاهده ممکن است این  ؛)5(شکل  ها بوددانه

 مقدار شن بیشتر در این دو تیپ پوششی باشد.

) نشان دادند مقدار 2012(و همکاران پرامود 

هاي دانهبلک در خاك-وش والکیکربن قابل اکسید ر

داري بیشتر از طور معنیمتر بهمیلی 25/0کوچکتر از 

ها است. مقدار بیشتر کربن آلی در دانهسایر اندازه خاك

تواند پایداري مواد متر میمیلی 25/0بخش کوچکتر از 

کلی طورر بخش سیلت و رس را باعث شود. بهآلی د

- ویژه خاك بیشتر میکربن قابل اکسید با افزایش سطح 

) بیان کردند که در کشت 2005(جان و همکاران باشد. 

-1هاي دانهگندم و ذرت بخش مهم کربن آلی در خاك

دانه بزرگتر متر و در مرتع و جنگل در خاكمیلی 25/0

ن مقدار کربن آلی این محققامتر قرار داشت. میلی 2از 

متر میلی 053/0هاي کوچکتر از دانهخاكهمه در کمی را 

وجود ذرات سیلت آزاد با را آن علت  مشاهده کردند و

ظرفیت پیوندي کم یا بدون ظرفیت پیوندي با کربن آلی 

 .بیان کردندمانند کوارتز 

هاي گیاهی مقدار کربن کلی در همه تیپطوربه

کمتر از متر میلی 2از  بزرگترهاي دانهآلی در خاك

. رایت و )5(شکل  ودبهاي کوچکتر از این اندازه خاکدانه

) گزارش کردند که بیشترین ذخیره کربن 2005س (نهو

 25/0-2هاي دانهمتر در خاكسانتی 0-5آلی در عمق 

هاي دانهمتر در خاكسانتی 5-15متر و در عمق میلی

متر مشاهده شد. میلی 25/0- 2متر و میلی 2بزرگتر از 

ند که ) گزارش کرد2010( و سناپاتی بنبی مشابه طوربه

را نسبت به  Nو  Cهاي بزرگ بیشترین مقدار دانهخاك

  هاي کوچک دارند.دانهخاك

  
 .است شده رسم استاندارد يخطا و نیانگیم اساس بر نمودار. یاهیگ پیت پنج يبرا مختلف دانهخاك اندازه در آلی کربن درصد -5 شکل
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    هاي کیفیت خاك بررسی همبستگی بین شاخص

میانگین داري در سطح یک درصد بین یهمبستگی معن

و کربن  )468/0( ها با کربن آلی کلدانهوزنی قطر خاك

 مشاهده شداي دانهچهار کالس اندازه خاكهر آلی 

 MWD) بیان کردند که 2011. اسپان و جیانی ()5جدول (

و  )84/0(داري با کربن آلی کل طور معنیبه

  همبستگی دارد. )96/0(کربوهیدرات 

- میلی 2هاي پایدار در اندازه بزرگتر از دانهخاك

متر با کربوهیدرات و کربن آلی کل همبستگی مثبت 

-5/0هاي در اندازه دانهنشان داد، در حالی که خاك

متر همبستگی منفی با میلی 053/0و کوچکتر از  053/0

 .)5(جدول  مقدار کربوهیدرات و کربن آلی کل داشتند

در بیشتر شاهده کردند که ) م2011اسپان و جیانی (

- دانهو کربوهیدرات در خاك کربن آلیها غلظت نمونه

هاي ریز بوده و وابسته دانههاي درشت بیشتر از خاك

بین کربن آلی کل، کربوهیدرات و  به مدت کشت است.

 اي همبستگیدانهچهار کالس اندازه خاك آلیکربن 

 دانهپایداري خاكدار و مثبت مشاهده شد. معنی

گیري شده با همبستگی بیشتري با کربوهیدرات عصاره

آب گرم و اسید رقیق، و پس از آن با کربن آلی کل 

دارد. بنابراین کربوهیدرات شاخص مناسبی براي نشان 

-دانه میدادن کیفیت خاك در ارتباط با پایداري خاك

وابسته به  احتماالً سازيدانهخاكباشد؛ تغییر در 

و همکاران  ن پویا است (الگوسیلترکیبات پیوندي کرب

دانه الگوي ). در پژوهش حاضر، پایداري خاك2005

هماهنگ افزایشی با مقدار ماده آلی را دنبال کرد که این 

و  و جیمز) 2008هاي یوسفی و همکاران (یافته با

عنوان یک عامل بود. کربن آلی خاك به) 2012همکاران (

 ها است.هدانپیوندي و یک هسته در تشکیل خاك

  گیري کلینتیجه

ها در سازي و پایداري خاکدانهرآیند خاکدانهف 

دلیل پوشش گیاهی بروموس، به- خاك سطحی تیپ گون

هاي چندساله با ریشه هاي گندمیانبیشتر و وجود گونه

- هاي گیاهی گونافشان و فیبري زیاد، بیشتر از تیپ

علت جارو، گندمیان و گندم دیم است. تیپ گندم دیم به

 

  .هاي پایداري خاکدانه و بخش هاي کربن آلیهمبستگی بین شاخص -5جدول 

TOC AC  AS MWD  

 
053/0<

mm 

5/0-053/0  

mm 

2-5/0 

mm 

4-2  

mm 
 

053/0<

mm 

5/0-053/0  

mm 

2-5/0 

mm 

4-2  

mm 
 

          1 MWD 

         1 0/528** 4-2 mm 

AS 
        1 166/0-  0/309* 2-5/0 mm 

       1 -0/816** -0/368** -0/533** 5/0-053/0 mm 

      1 0/636** -0/664** -0/368** -0/522** 053/0< mm 
            

AC 

    1  -0/552** -0/606** 0/391** 0/503** 0/647** 4-2 mm 

   1 207/0   -0/417** -0/458** 0/325* 0/314* 0/421** 2-5/0 mm 

  1 0/721** 149/0   -0/550** -0/505** 0/281* 0/542** 0/434** 5/0-053/0 mm 

 1 0/837** 0/564** 178/0   -0/632** -0/578** 0/458** 0/412** 0/421** 053/0< mm 

 کربن آلی **0/468 **0/481 **0/370 **0/591- **0/529-  **0/482 **0/683 **0/598 **0/548 1

0/678** 0/365** 0/495** 0/393** 0/382**  -0/320* -0/458** 150/0  0/542** 251/0  کربوهیدرات 

TOC .کربن آلی کل:  ها، کربن درون خاکدانه :  AC ، پایداري خاکدانهدرصد  : AS ها، : میانگین وزنی قطر خاکدانه MWD 

 **همبستگی معنیدار در سطح احتمال 1%، *همبستگی معنیدار در سطح احتمال %5
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هاي گندمیان و آلی کم، و تیپ ورزي و مادهعملیات خاك

دلیل تمرکز زیاد دام، و ماده آلی و جارو به-گون

  هاي پایدار کمی دارند.  دانهپوشش گیاهی کم، خاك

ها، بیشترین دانهاي خاكهاي اندازهدر همه بخش

درمنه و - بروموس و گون- هاي گونمقدار کربن در تیپ

هده شد، هاي گندم دیم و گندمیان مشاکمترین در تیپ

درمنه - بروموس و گون- هاي گونکه توانایی بیشتر تیپ

  دهد.در ترسیب کربن را نشان می

کربوهیدرات کل نسبت  با توجه به نتایج، شاخص

 هادانهبه کربن آلی کل و میانگین وزنی قطر خاك

حساسیت بیشتري به نوع پوشش گیاهی داشت. 

اندازه  ي،ادانههاي اندازه خاكین کالسدر ب عالوه،هب

متر بیشترین تغییرات را میلی 053/0- 5/0هاي دانهخاك

  هاي گیاهی داشت.در بین تیپ

کاربري زمین، عملیات مدیریتی خاك و پوشش 

ها و دانهگیاهی از عوامل تأثیرگذار بر پایداري خاك

ساختمان خاك هستند. ساختمان خاك بر حرکت و 

رخش مواد، نگهداري آب در خاك، فرسایش، سله، باز چ

گذارد. پیامدهاي نفوذ ریشه و تولید توده زنده تاثیر می

سطحی و زیرزمینی و  هايبیرونی همچون آلودگی آب

-ثیر قرار میتأ به وسیله ساختمان تحت ٢COانتشار 

هاي پایدار و کربن آلی همراه دانهگیرند. مقدار زیاد خاك

-یپویژه در تهاي گیاهی مرتعی بهها در تیپنهداخاك

درمنه که در منطقه -بروموس و گون-هاي گیاهی گون

هاي باال مستقر بودند و ، در شیبچراي کنترل شده

پوشش گیاهی زیادي داشتند، نقش مهم مدیریت اراضی 

و اکوسیستم را نشان  و پوشش گیاهی بر پایداري خاك

کلی تخریب پوشش گیاهی حتی در طوردهند. بهمی

هاي درشت دانهخاكاراضی با شیب کم باعث کاهش 

گردد که این امر خاك را مستعد فرسایش و تخریب می

نماید. در مجموع نتایج این تحقیق تأکید دارد که می

بهبود پوشش گیاهی مرتعی و چندساله باعث بهبود 

 ٢CO، کاهش هدر رفت کربن به صورت سازيدانهخاك

و کاهش فرسایش خاك در شرایط بارندگی و 

  شود.نطقه میتوپوگرافی شدید م
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