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 چکیده
 خـاك و در     هـاي  ویژگیچراي مرتع توسط دام ممکن است به طور مستقیم و غیر مستقیم سبب ایجاد تغییراتی در                 

این مطالعه با هدف بررسی نقش مدیریت مرتع         . میکروبی آن گردد   زیست توده و   هاي خاك، نتیجه رشد و فعالیت میکروب    
سـه  .  انجـام شـد   میکروبی در مراتع طبیعی استان چهارمحـال و بختیـاري          زیست توده  کربن و نیتروژن ،      بر) قرق و چرا  (

 در سه منطقه سبز کوه      در مجاورت یکدیگر  ) مفرط(چراي آزاد   ) چراي تحت کنترل و ج    ) قرق، ب ) مدیریت مرتع شامل الف   
 0-15در اسـتان چهارمحـال و بختیـاري انتخـاب و از عمـق               ) سال قرق 2(و شیدا   )  قرق  سال 23( ، بروجن   ) سال قرق  18(

میکروبـی   زیست تـوده  کربن و نیتروژن      و  خاك  کل  نیتروژن  آلی،  کربن متري نمونه هاي خاك جمع آوري و میزان        سانتی
مدیریت کنترل ورود دام و قرق در منطقه سبز کـوه باعـث افـزایش نیتـروژن خـاك                    .د ش گیري اندازهدر شرایط استاندارد    

 کـربن آلـی خـاك را    مقـدار )  mg g-1 80/4(و کمتـرین  ) mg g-1 6/14( منطقه سبز کوه و شیدا به ترتیب بیـشترین  .گردید
وب تـر بیـشتر از دو منطقـه دیگـر     در منطقه سبز کوه با اقلیم مرطـ       دارمعنیداشتند و میزان کربن آلی و نیتروژن به طور          

، در  گردیـد در منطقه سـبزکوه      درصد بیشتر از مراتع تحت چراي آزاد         366 میکروبی خاك در مرتع قرق      زیست توده  .بود
 در منطقـه بـروجن      .میکروبی خاك را نـشان داد      زیست توده حالی که در منطقه شیدا چراي سبک و کنترل شده  بیشترین             

 مرتعـی منـاطق   هـاي  اکوسیستمرسد خاك    در مجموع به نظر می     .دار نبود  میکروبی معنی  ت توده زیساثر مدیریت مرتع بر     
سبز کوه و بروجن با مدیریت مناسب و صحیح قابلیت احیا شدن دارند در حالی که در منطقـه شـیدا بـراي احیـاي خـاك،                  

  .الزم است ایجاد حالت پایا و بهبود کیفیت و باروري خاك زمان طوالنی تري
  
    نیتروژن،مدیریت مرتع  آلی، کربن میکروبی،زیست توده، ي مفرطچراترسیب کربن، : کلیديهاي ژهوا
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Abstract 

Livestock grazing may directly and indirectly make changes in plant cover and soil 

properties, with a consequence for alterations in soil microbial activity, growth and biomass. The 

primary objective of this study was to assess the effects of pasture management (grazing and 

ungrazing) on soil N and C contents, and the amounts of microbial biomass C and N in the natural 

pastures of Chaharmahal Va Bakhtiyari province. Three managerial regimes including: a) long-term 

ungrazed, b) controlled grazed and c) free (over) grazed in close vicinity were selected at three sites 

including SabzKouh (grazing- protected for 18 years), Boroujen (grazing-protected for 23 years) 

and Sheida (grazing-protected for 2 years). Soil samples were collected from 0-15 cm depth and 

organic C, total N and microbial biomass C and N were measured under standard conditions. 

Results showed that SabzKouh and Sheida sites had the highest (14.6 mg g-1) and the lowest (4.80 

mg g-1) soil C stocks, respectively. Soil N and C contents at SabzKouh were significantly higher 

when compared to the other sites, probably due to more rainfall and humid climate. The amount of 

microbial biomass was significantly higher (366%) in ungrazed than grazed soils at SabzKouh, 

while at  Sheida the light grazing pasture had a greater soil microbial biomass, and no change was 

found at Boroujen site. In brief, degraded pastures at SabzKouh and Boroujen seem to recover 

rather quickly from the long-term overgrazing with a proper management, while pasture ecosystems 

at Sheida site with cropping history need a much longer period for steady-state conditions and for 

improvements in soil quality and fertility after long-term soil degradation and disturbance.  

  
Keywords: Carbon sequestration, Microbial biomass, Organic carbon, Overgrazing, Pasture 

management, Nitrogen 
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  مقدمه
اکوسیستم هاي مرتعی از دیدگاه اقتصادي و 

 باشند ولیاي میزیست محیطی داراي اهمیت فوق العاده
ها حاکی از این است که با توجه به روند  بررسی

-تخریبی شدید، سطح مراتع کشور در مقایسه با سال
شیوندي و (ته است هاي گذشته به شدت کاهش یاف

 زاگرس به دلیل هاي کوهمراتع رشته ). 1385همکاران 
، چراي زود یا دیر هنگام، چراي رویه بیبهره برداري 

رقابتی بین ساکنان محلی و عشایري که در تابستان به 
، عدم مدیریت و کنترل دام کنند میاین مناطق کوچ 

 مسطح به "عشایر کوچ نشین و تبدیل مراتع نسبتا
 یا در حال اند شدهزارهاي کم بازده به شدت تخریب دیم

  ).1376وهابی و همکاران (تخریب تدریجی هستند 
منابع مهم تأمین کننده علوفه الزم براي مراتع 

عدم تعادل بین ظرفیت . آیند به شمار میها  تغذیه دام
مرتع و تعداد دام از یک طرف و چراي مفرط و پیوسته 

ف دیگر موجب ایجاد در اغلب نقاط جهان، از طر
ت تغییرات زیادي در پوشش گیاهی و خصوصیا

از  ).1384رئیسی و همکاران  (شود گوناگون خاك می
هاي مرتعی به تغییرات آب و هوا  سوي دیگر اکوسیستم

 و هاي بشري از جمله نوع مدیریت حساس و فعالیت
 که نتایج مطالعات گذشته اي گونه هستند به شکننده

 چراي مفرط و  مستمر و برداشت  کهحاکی از این است
 کاهش پوشش کامل پوشش گیاهی توسط دام باعث

کاهش کربن خاك  افزایش سرعت آبدوي، سطحی خاك، 
شود که پیامد چنین    میآنو افزایش فشردگی و تراکم 

 خاك  دائمیتحوالتی افزایش سرعت فرسایش و تخریب
  . )1384رئیسی و همکاران (است 

تـشخیص سـالمتی و     یک شاخص مهـم بـراي       
و یــا ) SOM(پایـداري اکوسیــستم وضــعیت مـواد آلــی   

کربن آلی خاك بـه عنـوان   . است) SOC(کربن آلی خاك    
یندهاي  نیروي محرکه الزم براي انجام فرآ      منبع انرژي و  

نوان ماده اولیـه تولیـد شـده        بیوشیمیایی و همچنین به ع    
 .یندهاي تبدیل و تحول در خاك به شمار مـی رود    در فرآ 

نـشان داد کـه     ) 2003(کوننت و همکـاران     ایج آزمایش   نت
) قـرق (کربن آلی خاك در مراتع با مدیریت مناسب چـرا           

در مقایسه با مراتع مجاور که تحت چـراي خیلـی شـدید        

.  افزایش داشـت    درصد 22بودند، به طور متوسط معادل      
ها در سه منطقـه از چهـار منطقـه نمونـه بـرداري               تفاوت

   .شده معنی دار بودند
ــوده   ــست تـ ــل تجزیـــه   زیـ ــی عامـ میکروبـ

 گیاهی و آزاد شدن عناصر غذایی در خاك         هاي باقیمانده
باشد و خود به عنـوان منبـع قابـل دسـترس عناصـر            می

زیـست  در شـرایط طبیعـی کـربن        . نمایـد   غذایی عمل می  
 درصـد کـربن آلـی خـاك را          1-5میکروبـی خـاك     توده  

زیـست  نـسبت کـربن     . )2003آندرسون   (دهد تشکیل می 
میکروبی به کربن آلی خاك شاخص مناسب بـراي         توده  

آگاهی از وضعیت پراکنش کـربن فعـال خـاك و کیفیـت             
تواند براي مقایسه خاك  این نسبت می. باشد  کربن آن می  

 رئیـسی و اسـدي    .هایی با مواد آلی متفاوت مفیـد باشـد        
توانـد از      کـه چـراي سـنگین مـی        گزارش کردنـد   )2006(

بقایاي گیاهی به سطح خاك     طریق هر گونه کاهش ورود      
و در نتیجه پایین بـودن ورود سـاالنه کـربن آلـی قابـل               

زیـست  تجزیه باعث کـاهش فعالیـت میکروبـی و کـربن             
  . میکروبی در خاك شودتوده

این مطالعه با هدف بررسـی اثـر چـراي دام و            
 زیـست تـوده    و  کل نیتروژن آلی،   مدیریت مرتع بر کربن   

  . انجام گردیدخاك ) کربن و نیتروژن(میکروبی 
  

  مواد و روش ها
از مراتـــع مرجـــع و حفاظـــت شـــده اســـتان 

سه ،  چهارمحال و بختیاري در ارتفاعات زاگرس مرکزي      
 به طـور    متفاوت سه مدیریت    کدام انتخاب و در هر      مرتع

مـدیریت  . جداگانه در مجاورت یکـدیگر مـشخص گردیـد      
قرق کامل و جلـوگیري از ورود دام        -1: هاي مرتع شامل  

کنترل ورود دام بـه مرتـع بـر         -2ه حفاظت شده،    به منطق 
 روز  60حسب ظرفیت مرتع به صورت متناوب به مـدت          

بــه صــورت فــصلی بــه مــدت ) مفــرط(چــراي آزاد -3و 
ط خرداد ماه تا اواخـر     از اواس ( روز از سال     100 "تقریبا

مطالعـه  . بودند ) بدون توجه به ظرفیت مرتع   شهریور ماه 
قـع در منطقـه سـبز      حاضر در سه اکوسیستم مرتعـی وا      

  .کوه، بروجن و شیدا به مرحله اجرا درآمد
این منطقـه کوهـستانی   :  مراتع منطقه سبز کوه  

و ناهموار که در  سلسله جبال زاگرس واقع شـده شـده             
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 مرتفع منطقه قـرار     هاي بخشاست و مراتع آن بیشتر در       
 به منظور حفاظت مـؤثر  1369 این منطقه در سال. دارند

فاظت شده به تصویب شوراي عـالی       به صورت منطقه ح   
 2400ارتفـاع متوسـط آن      . حفاظت محیط زیـست رسـید     

منطقه سبز کـوه داراي  . باشد میمتر باالتر از سطح دریا     
آب و هوایی نیمه مرطوب با تابستان هاي گـرم وخـشک       

 میلـی   700-900و زمستان هاي سرد، بارش ساالنه آن        
ــاي ســاالنه   ــانگین دم ــر و می ــسیو8/9مت ــه سل س  درج

مراتـع تحـت مـدیریت چـراي مفـرط و چـراي         . باشـد   می
کنترل شده واقع در این منطقه توسط گوسفند بـه ویـژه             

  .  بز چرا می شوتد
مرتـع بـروجن ایـستگاه      : مراتع منطقـه بـروجن       

 تکثیر بذر شهید رسولیان واقع در سه کیلومتري جنـوب         
بر اساس گـزارش ایـستگاه   . باشد غربی شهر بروجن می  

ر بروجن این منطقه داراي میانگین بارش      هواشناسی شه 
 7/10 میلـی متـر و متوسـط دمـاي سـالیانه             255ساالنه  

این  منطقه که به صورت یـک        . باشد  درجه سلسیوس می  
 23 "باشـد بـه مـدت تقریبـا         دشت کم ارتفاع و پست مـی      

سال است که تحت قرق و کنترل ورود دام  قـرار گرفتـه             
  .است

 1385 از سـال     منطقه شـیدا  : مراتع منطقه شیدا  
جهت حفظ گونه هاي گیـاهی و جـانوري آن تحـت قـرق            

خـاك  . دام و به منطقه حفاظت شده تبدیل گردیـده اسـت          
 سـخت   واحـدهاي هاي کواترنري شامل    منطقه از رسوب  

 قـدیمی  اي هـاي رودخانـه   تـراس نشده کواترنري از نـوع   
تابـستان خـشک و در      در  اقلیم منطقه   . تشکیل شده است  
، بارش سـاالنه    باشد میرندگی متوسط   زمستان داراي با  

 351متــر، میــانگین بــارش ســاالنه   میلــی300-500بــین 
در . اسـت  درجه سلسیوس    9/12 و متوسط دما     متر میلی

 فعالیــت هــاي همــراه بــاایــن منطقــه مرتــع تحــت چــرا  
در ایـن مرتـع     1386قبـل از سـال      . باشـد  کشاورزي مـی  

ال گرفتـه امـا در سـ    کشت گندم به صورت دیم انجام می    
نوع .  است گرفتهندر آن صورت     چراي فصلی دام     1387
ــاي دام ــفند    ه ــیدا گوس ــروجن و ش ــه ب ــب در منطق  غال
اطالعات کامل تر در باره اقلیم، پوشش گیـاهی         . باشد  می

تشریح ) 1388(و خاك هاي هر سه منطقه توسط ریاحی       
  .شده است

با استفاده از اطالعات موجود از مطالعات انجـام         
یک قرق در سبز کوه، یـک قـرق در          (رق  شده تعداد سه ق   

انتخاب گردید و از هر مرتع      ) شیدا و یک قرق در بروجن     
 بـر   تحـت کنتـرل    مجـاور    نـواحی تحت مـدیریت قـرق و       

 نمونـه  4تعداد ) فصلی(حسب ظرفیت مرتع و چراي آزاد    
 از هـر     خاك ) نمونه 10-15هر نمونه مخلوطی از     (مرکب  

 نمونـه  12 و بـه طـور کلـی    cm15-0 مـدیریت از عمـق   
 منطقه تحت کنترل و چـراي       قرق،(مرکب براي هر منطقه     

ــا) آزاد ــورد   36 "و جمع ــه م ــه خــاك از ســه منطق  نمون
   .آوري گردید جمعمطالعه 

کلــی بلــک ل بــه روش وا)Corg (کــربن آلــی خــاك
 با اسـتفاده  )Nt ( نیتروژن کل  و )1982نلسون و سامرز    (

گیـري  انـدازه   ) 1982 برمنـر و مولـوانی    (از روش کلدال    
  .گردید

 خـاك بـه     )MBC ( میکروبـی  زیـست تـوده   کربن  
روش انکوباسیون نمونه تدخین شده با کلروفرم انـدازه         

 میکروبـی از    زیست تـوده  در این روش کربن     . شدگیري  
اختالف تنفس خاك تدخین شـده بـا کلروفـرم و تـدخین             
ــد    ــه دســت آم ــول ده روزه انکوباســیون ب ــشده در ط ن

 گرمی وزن و    40ي نمونه   دو سر . )1994هاروات و پال    (
ــش ــه شــد در داخــل ب ــک ســري از . رهاي تخــت ریخت ی

 ساعت با بخار کلروفـرم      24 گرمی به مدت     40هاي     خاك
در دسیکاتور شیر دار تدخین گردیـد و پـس از افـزودن             

ــدت    5/0 ــه م ــشده، ب ــدخین ن ــاك ت ــرم خ  روز در 10 گ
 درجه سلسیوس و رطوبـت خـاك        25انکوباتور با دماي    

ــداري  رطوبــت  درصــد60در حــد  ــت مزرعــه نگه  ظرفی
 NaOH (5/0(لیتر سـود      میلی 10ل حاوي   ایویک   .گردید

. موالر در کنار بشرها داخل جار تنفـسی قـرار داده شـد            
در انتهاي دوره انکوباسـیون بـا افـزودن محلـول کلریـد        

 بــه محلــول ســود، یــون )مــوالر 5/2( درصــد 10 بــاریم
وب داده  کربنات تولید شده طی دوره انکوباسیون رس       بی

 نرمـال تیتـر     25/0و سود باقی مانده با اسید کلریـدریک         
)  روز 10( آزاد شده طی این مـدت        CO2شد و مقدار گاز     

همزمان بـراي هـر نمونـه تـدخین شـده           . گردیدمحاسبه  
 گرمی که تدخین نـشده بـود نیـز بـه            40خاك  هاي   نمونه

  CO2-Cعنوان شاهد در همان شرایط نگهداري و مقدار         
اخـتالف   .به همان روش اندازه گیـري گردیـد       تولید شده   
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مقادیر کربن به دست آمده براي دو نمونه تـدخین شـده            
و تدخین نشده به عنوان مقدار کربن آزاد شده از تجزیه           
اجــساد جامعــه میکروبــی کــشته شــده بــر اثــر تــدخین  

هاروات ( 45/0این مقدار کربن با اعمال ضریب       . باشد می
 MBCکـردن   تقـسیم   با   وتبدیل   MBCبه  ) 1994و پال   

بـر   کربن آلی خاك     از 1میکروبی ضریب یا سهم   Corgبه  
   .محاسبه گردید حسب درصد
 میکروبـی زیست توده    نیتروژن   گیري اندازهبراي  

)MBN(  ، تـدخین   و   بـا کلروفـرم    هاي تدخین شده    نمونه
 بـا اسـتفاده از محلـول کلریـد پتاسـیم یـک مـوالر                نشده

 روز  10 طـی    عدنی شده ن م    نیترو عصاره گیري و میزان   
 آنهــا بــه روش رنــگ )آمونیــوم و نیتــرات (انکوباســیون

ــانیپیري (ســنجی  ــدازه) 1995الــف و ن ــدگیــري  ان ، گردی
 تدخین  ن معدنی شده در دو خاك       تفاوت بین مقدار نیترو   

زیـست   نیتـروژن به   54/0شده و نشده با اعمال ضریب       
 م تقـسی با  و)1994هاروات و پال  (تبدیل  میکروبیتوده 
م هیـا سـ    نـسبت ) Nt(نیتـروژن کـل خـاك        بـه    آن کردن

بـر   نیتروژن کل خـاك      ازمیکروبی  زیست توده    نیتروژن
  .حسب درصد محاسبه گردید

 بدست آمده براي توزیع نرمال و       هاي دادهابتدا     
 مورد بررسـی و     05/0همگنی واریانس در سطح احتمال      

واریــانس تجزیــه جــدول ســپس . ارزیــابی قــرار گرفتنــد
)ANOVA (هاي هر منطقه بـه طـور جداگانـه            داده براي

 بـا آزمـون چنـد       هـا  داده و اختالف بین میانگین      محاسبه
استفاده از نـرم   درصد با 5دامنه دانکن در سطح احتمال   

میــانگین هــر  . ارزیــابی و مقایــسه گردیدنــدSASافــزار 
 در) SE± (میـانگین معیار  خطاي  مدیریت مرتع به همراه     

  . گزارش شدها جدول
 

  بحث نتایج  و 
در این مطالعه بافت خاك براي هـر سـه مـدیریت        

 مـشابه بـوده اسـت و تفـاوت      "مرتع در هر منطقه تقریبا    
 بین مقادیر شن، سیلت و      05/0دار در سطح آماري      معنی

). 1 جـدول (هـاي مختلـف وجـود نـدارد          رس در مدیریت  
هایی بـا شـیب و       هاي خاك در یک زمان و از مکان        نمونه

 یکــسان از هــر منطقــه جمــع آوري "قریبــاتوپــوگرافی ت
                                                 

 Microbial quotient ١  

 از گردیدند، بنابراین مـی تـوان گفـت عوامـل خاکـسازي          
 و هـر    مـشابه  براي هـر سـه مـدیریت         جمله مواد مادري  

هاي خاك ناشـی از نـوع        گونه تغییر در شرایط و ویژگی     
  .مدیریت مرتع بوده است

  
  )Corg(اثر چرا بر کربن آلی خاك 

 آلی خـاك  بـین       ار در غلظت کربن   د  اختالف معنی 
مراتع چرا شده، قـرق و چـراي کنتـرل شـده در منـاطق               
سبز کوه و شیدا مـشاهده نگردیـد، هـر چنـد کـه غلظـت             
کربن آلی در هر دو منطقـه در مـدیریت قـرق بـه مقـدار                

ــی  ــود   ) P>08/0(جزئ ــر ب ــدیریت دیگ ــر از دو م ــیش ت ب
 در منطقه بـروجن مـدیریت کنتـرل ورود دام         ). 1جدول  (

غلظت کربن آلی خـاك     ) P>06/0(دار   یباعث افزایش معن  
)mg g-1 5/5 (   در مقایسه با مدیریت چراي آزاد شـد کـه

 دلیل آن افزایش بقایاي گیاهی و همچنین اضافه         "احتماال
بـا  . شدن فضوالت دام به خاك مرتع کنترل شـده باشـد           

دار بـین غلظـت کـربن آلـی در      این وجود اخـتالف معنـی    
با کربن آلی ) mg g-1 5/5(مرتع تحت چراي کنترل شده 

ــرق   ــدیریت قـ ــت  ) mg g-1  0/5(در مـ ــود نداشـ   وجـ
  ).1جدول (

، که افزایش شود میبه طور کلی چنین استنباط 
 محسوس غلظت کربن آلی در منطقه بروجن بر "نسبتا

اثر مدیریت مرتع و افزایش اندك آن در دو منطقه سبز 
در )  سال23(شیدا با سابقه بیشتر مدیریت قرق  کوه و

افزایش نسبی کربن آلی در . اتع بروجن رابطه داردمر
رتع دیگر در هر سه مرتع تحت قرق در مقایسه با دو م

 مدیریت قرق مرتع از طریق  کهدهد منطقه نشان می
افزایش و بهبود پوشش گیاهی باعث افزایش ورود 

در . بقایاي گیاهی و مواد آلی به خاك گردیده است
زان کربن آلی خاك بسیار منطقه بروجن به دلیل اینکه می

 تر حساستغییرات مدیریتی  به) 1جدول (اندك است 
بوده و بنابراین عکس العمل نشان داده است ولی در 
منطقه سبز کوه به دلیل باالتر بودن میزان کربن آلی 
خاك حساسیت آن نسبت به مدیریت مرتع کمتر و به 

  .زمان بیشتر براي تغییر آن بر اثر مدیریت نیاز است
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 ).n ،2=df=4( خاك در سه منطقه سبز کوه، بروجن و شیدا  و شیمیایی اثر مدیریت مرتع بر خصوصیات فیزیکی-1جدول 

 Sand  مدیریت مرتع
)mg g-1( 

Silt 
)mg g-1( 

Clay 
)mg g-1( 

Texture 
class  

Bd  
)g cm-3(  

Corg  
)mg g-1(  

Nt  
)mg g-1( 

              سبز کوه

 a)39/2(226  a)34/2(352  a)62/0(422  Clay b)03/0(52/1  a)05/0(5/15 a)03/0(60/1  قرق

 a)44/1(227  a) 25/1(349  a)39/2(424  Clay  a)02/0(68/1  a)10/0(3/15 a)07/0(70/1  چراي کنترل شده

 a)60/1(228  a)9/17(375  a)4/19(397  CL b)01/0(50/1  a)01/0(2/13 b)04/0(30/1  چراي آزاد
F ns30/0  ns83/1  ns73/1    ***6/19  ns28/3  **5/12 

C.V.  63/1  85/5  47/5    00/3  22/9 53/6 

 B227  B358  A414    A56/1  A6/14 A50/1  میانگین

             بروجن

 a)3/10(132  a)45/6(415  a)3/6(452  SiC )b02/0(40/1  ab)22/0(0/5 a)06/0(56/0  قرق

 a)46/2(123  a)0/11(448  a)9/12(429  SiC b)08/0(42/1  a)20/0(50/5 a)02/0(64/0  چراي کنترل شده

 a)22/3(127  a)3/31(440  a)3/33(433  SiC a)04/0(70/1  b)13/0(70/4 a)05/0(50/0  چراي آزاد
F ns51/0  ns79/0  ns37/0    **91/9  )06/0=P(79/3 ns36/1  

C.V.  7/10  98/8  58/9    20/7  48/7  4/16 

 C127  A434  A438    A55/1  B10/5 B60/0  میانگین

              شیدا
 a)39/2(516  a)7/14(280  a)35/8(204  Loam a)07/0(60/1  a)21/0(30/5 b)01/0(50/0  قرق

 a)55/6(519  a)05/7(300  a)2/5(181  Loam a)07/0(42/1  a)47/0(60/4 b)02/0(60/0  چراي کنترل شده

 a)20/8(521  a)9/17(272  a)0/13(207  SCL a)06/0(62/1  a)69/0(40/4 a)04/0(80/0  چراي آزاد
F ns13/0  ns03/1  ns04/1   ns50/2  ns81/0 **6/12  

C.V. 
  میانگین

40/2  
A518  

86/9  
C284  

9/13  
B197  

  03/9  
A51/1  

0/21  
B80/4 

3/10  
B60/0 

Sand: شن؛Silt: سیلت؛Clay: رس؛Bd: خصوص ظاهري؛  جرمTexture class:  بافت خاكکالس.  
ضریب تغییـرات  : .C.V فیشر جدول تجزیه واریانس،   Fآماره  : F باشند،   می) SE (انگینمیخطاي معیار    تکرار و اعداد داخل پرانتز       4اعداد در هر ستون میانگین      

براي هر منطقه میانگین ها با حروف کوچک متفاوت در هر ستون نشان             . دارغیر معنی : ns؛  P >05/0*:  ؛   P >01/0**:  ؛   P >001/0*** :  .بر حسب درصد  
ساس آزمون دانکن بین مدیریت هاي مختلف مرتع و میانگین ها با حروف بزرگ متفاوت در هر سـتون نـشان               بر ا  05/0در سطح احتمال    دار  معنی دهنده اختالف 
  .باشند  بر اساس آزمون دانکن بین مناطق مختلف می05/0در سطح احتمال دار معنیدهنده اختالف 

  
نیز نتایج مـشابهی را     )  2003(کوننت و همکاران    

مـدیریت صـحیح    آنهـا مـشاهده نمودنـد       . گزارش کردند 
بـا ایـن   . اي گردید مرتع باعث افزایش کربن ماده آلی ذره      

در مطالعه خود در مراتـع      ) 2006(حال، رئیسی و اسدي     
منطقه سبز کوه مشاهده کردند که کربن آلـی خـاك بـین      

  . دار نداشت مدیریت قرق و چرا تفاوت معنی
منطقه شیدا و بـروجن بـا متوسـط بارنـدگی بـه             

ایـی خـشک تـا نیمـه        لی متر، منطقه   می 255 و   351ترتیب  
رسـد تولیـد سـرپا در ایـن       خشک هستند و بـه نظـر مـی        

 پایین باشد در نتیجه به علت سرعت پائین         "مناطق نسبتا 
ورود مواد تازه گیاهی به خاك، میزان کـربن آلـی خـاك         

ــاطق انــدك  ــه ترتیــب (در ایــن من ) 1/5 و mg g-1 8/4ب
ا اقلـیم نیمـه     باشد در حالی که در منطقه سبز کـوه بـ            می

میـزان  )   میلـی متـر     860میانگین بارش ساالنه    (مرطوب  
بیـشتر  ) P>001/0(دار  کربن آلی خـاك بـه طـور معنـی         

)mg g-1 6/14 (     از کربن آلـی خـاك در دو منطقـه دیگـر
  ).1جدول (است 
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  )Nt(اثر چرا بر نیتروژن کل 
هـاي   دهد کـه مـدیریت     نتایج این مطالعه نشان می    

قرق و کنترل ورود دام در منطقه سبز کوه باعث افزایش           
نیتروژن کـل در مقایـسه بـا چـراي          ) P>01/0(دار  معنی

در ایـن منطقـه مـدیریت قـرق و چـراي        . آزاد شده اسـت   
 7/18 و 1/31تحــت کنتــرل نیتــروژن کــل را بــه ترتیــب  

. درصد در مقایسه با مدیریت چراي مفرط افزایش دادنـد  
به این موضوع دارد کـه مـدیریت مرتـع          این نتایج اشاره    

 باعـث بهبـود پوشـش گیـاهی و         "در این منطقـه احتمـاال     
از آنجـایی کـه     . گردد افزایش ورود مواد آلی به خاك می      

، مـاده آلـی   ) S وN ،P(منبع اصلی عناصر غذایی خـاك  
خاك و بقایاي گیاهی وارد شده به آن می باشـد، از ایـن            

اثر قرق نیتـروژن کـل      جهت با افزایش ماده آلی خاك بر        
نیـز  ) 2008(اینگـرام و همکـاران      . نیز افزایش یافته است   

مشاهده نمودند که میزان نیتـروژن در مـدیریت قـرق و             
 .چراي سبک بیشتر از مدیریت چراي سنگین بود

 بر نیتروژن در منطقه بروجن اثر مدیریت مرتع
دار بین  دار نبود و اختالف معنی  معنی05/0کل در سطح 

با این حال . ت هاي مختلف مرتع مشاهده نگردیدمدیری
در مراتع منطقه سبز کوه ) 2006(رئیسی و اسدي 

دار در غلظت نیتروژن کل بر اثر مدیریت  اختالف معنی
در منطقه شیدا نیتروژن کل در . مرتع مشاهده ننمودند

مرتع تحت چراي مفرط در مقایسه با دو مرتع دیگر 
 درصدي 4/28 و 3/41افزایش . داد افزایش نشان

نیتروژن کل در مرتع تحت چرا نسبت به مرتع تحت قرق 
توان به مصرف طوالنی مدت کودهاي  و کنترل را می

ندم در این هاي قبل که به علت کشت گ نیتروژنه در سال

در منطقه بروجن و . نسبت دادمرتع مرسوم بوده است، 
و دار بین میزان کربن آلی  سبز کوه ارتباط مثبت و معنی

یعنی با ) 3 و 2جدول (نیتروژن کل خاك وجود دارد 
افزایش کربن آلی یا مواد آلی میزان نیتروژن کل نیز 

ولی در منطقه شیدا چنین ارتباطی . یابد افزایش می
دهد در این  که نشان می) 4جدول (مشاهده نمی شود 

منطقه تغییرات نیتروژن کل تحت تأثیر مقدار مواد آلی 
بلکه افزایش آن به دلیل مصرف کود خاك قرار نگرفته 

  . هاي قبل بوده است  سالطیهاي نیتروژنه 
  860(به علت بارندگی بیشتر در منطقه سبز کـوه          

ي گیاهی در   تولید سرپا میزان  رسد    به نظر می  ) میلی متر 
در مناطق بروجن و شـیدا      سرپا   این منطقه بیش از تولید    

و مواد آلـی    ي ورود بیشتر مواد گیاهی        بوده و در نتیجه   
باشد، نیتروژن کل نـسبت بـه         که منبع نیتروژن خاك می    

   . درصد افزایش یافته است150مناطق بروجن و شیدا 
  

  اثر چرا بر کربن و نیتروژن زیست توده میکروبی
هاي مربوط به کربن  خالصه آماري داده

 ارائه 5زیست توده میکروبی براي هر منطقه در جدول 
رغم اینکه میزان کربن آلی   علیدر این مطالعه. شده است

در مناطق سبزکوه و شیدا بین مراتع قرق و چرا شده 
دار نداشت، اما اختالف کربن زیست توده  تغییر معنی

) P>05/0(دار  میکروبی در نواحی چرا شده و قرق معنی
کربن زیست توده میکروبی در مرتع قرق و تحت . بود

 درصد 313 و 366کنترل منطقه سبزکوه به ترتیب 
  .نسبت به مرتع تحت چراي آزاد افزایش داشته است

  
  ).n=12(هاي مختلف در منطقه سبز کوه   بین شاخص)r( ضرایب همبستگی پیرسون -2جدول 

 )5( )4( )3( )2( )1( شاخص

1-Corg 1     

2-Nt **79/0 1     

3-MBC 46/0 57/0 1   

4-MBN 47/0 56/0 *64/0 1  

5-MBC/ Corg 29/0 49/0 ***98/0 *60/0 1 
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  ).n=12(هاي مختلف کیفیت خاك در منطقه بروجن   بین شاخص)r( ضرایب همبستگی پیرسون -3جدول 
 )5( )4( )3( )2( )1( شاخص

1- Corg 1     

2- Nt *66/0 1    

3-MBC 32/0 11/0- 1   

4-MBN 17/0- 22/0- *60/0 1  

5-MBC/ Corg 14/0- 42/0- ***90/0 **73/0 1 

  
  

  ).n=12(هاي مختلف کیفیت خاك در منطقه شیدا   بین شاخص)r( ضرایب همبستگی پیرسون -4جدول 
 )5( )4( )3( )2( )1( شاخص

1- Corg 1     

2- Nt 23/0- 1    

3-MBC 32/0 08/0 1   

4-MBN 10/0- 21/0 25/0 1  

5-MBC/ Corg 50/0- 08/0 ***97/0 33/0 1 

  .  مراجعه شود5 و  1ل هاي ها به جدو براي عالئم شاخص
 : ***001/0< P 01/0**:  ؛< P 05/0*:  ؛< P.  

  
میکروبی در مرتع تحت قرق     زیست توده   افزایش  

و چراي کنترل شـده در مقایـسه بـا مرتـع تحـت چـراي              
الوصـول و    توانـد مبـین افـزایش کـربن سـهل          مـی مفرط  

. پتانــسیل معــدنی شــدن کــربن در ایــن دو مرتــع باشــد 
هـم بـه نتـایج مـشابهی دسـت          ) 2006 (رئیسی و اسـدي   

 از  توانـد  یافتند و اظهـار داشـتند کـه چـراي سـنگین مـی             
طریق کاهش ورود بقایاي گیـاهی بـه سـطح خـاك و در              
نتیجه پایین بودن ورود ساالنه کـربن آلـی قابـل تجزیـه             
باعث کاهش فعالیت میکروبی و کربن بیوماس میکروبـی   

 .در خاك شود
 زیست تـوده   کربن   دار معنیکاهش  ) 1997(هولت  

بعـد از   درصـد    51و  درصد   24میکروبی خاك به ترتیب     
 سال اعمال چراي سنگین در دو مرتع جنگلی نیمه          8 و   6

وي مشاهده کرد که در مکان دیگـر      . خشک گزارش نمود  
در مجاورت این دو مرتع که تحت مدیریت ضعیف قـرار           

 میکروبی کمتر از مرتـع تحـت        زیست توده داشتند کربن   
ار د بروجن تفـاوت معنـی     در منطقه .  مناسب بود  مدیریت

زیـست  هاي مختلف از لحـاظ میـزان کـربن           بین مدیریت 
دهد مدیریت   میکروبی مشاهده نگردید که نشان می     توده  

قرق و کنتـرل ورود دام نتوانـسته اسـت کیفیـت بقایـاي              
گیاهی را در این منطقه تحـت تـأثیر قـرار دهـد و باعـث                 

در منطقـه شـیدا     . ه شـود  افزایش کربن آلـی قابـل تجزیـ       
میکروبی در مدیریت کنترل ورود دام      زیست توده   کربن  

 درصـد افـزایش نـشان داده        415نسبت به مدیریت قرق     
زیـست تـوده    است، کـه ممکـن اسـت بـه دلیـل افـزایش              

میکروبی از طریـق افـزایش نیتـروژن کـل و یـا افـزایش               
. همزمان بخشی از بقایاي گیاهی و فضوالت دامی باشـد         

بیان کردند که همبستگی    ) 1386(ادي و همکاران    شکل آب 
باالي میزان کربن آلی، نیتروژن کل خاك و کربن زیست          

دهـد کـه تغییـرات ایـن      توده میکروبـی خـاك نـشان مـی        
خصوصیات به هم وابسته بـوده و از یـک رونـد تبعیـت              

مـشاهده کـرد کـه      ) 2009 ( و همکـاران   آرونـز . نمایند می
ــوده  ــست ت ــربن زی ــی  ک ــ12میکروب ــه   م ــس از اینک اه پ

  . پیدا کرد افزایش  شدند،  به خاك اضافه   دام  فضوالت
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 ).n ،2=df=4( اثر مدیریت مرتع بر کربن و نیتروژن زیست توده میکروبی در سه منطقه سبزکوه، بروجن و شیدا -5جدول 

  MBC  مدیریت مرتع
)mg kg-1( 

MBC/Corg  
)%( 

MBN  
mg kg-1)( 

MBN/Nt  
)%( 

     سبز کوه

 a)1/13 (161 a)06/0(05/1 a)56/0(7/10 a) 03/0(67/0 ققر

 a)2/30(142 a)24/0(96/0 a)40/0 (59/9 a)01/0(58/0 چراي کنترل شده

 b)5/11(5/34 b)08/0(26/0 a)29/1 (92/7 a)09/0(56/0 چراي آزاد
F *47/11 *79/7 ns77/2 ns90/0 

C.V. 8/35 9/40 0/18 2/19 

  A113 B75/0 A41/9 B61/0 میانگین
        بروجن
 a)40/1 (103 a)11/0(91/1 a)97/0(59/7 a)23/0(39/1 قرق

 a)80/2(106 a)04/0(94/1 a)40/0 (22/8 a)07/0(28/1 چراي کنترل شده

 a)40/5 (103 a)11/0(16/2 a)96/0 (08/9 a)31/0(76/1 چراي آزاد
F ns30/0 ns43/3 ns82/0 ns23/1 

C.V. 95/6 43/9 9/19 1/31  
  A104  A00/2 A30/8 A47/1 نگینمیا
      شیدا

 b)84/4(5/11 b)09/0(22/0 a)44/0 (63/4 a)09/0(88/0 قرق

 a)6/15(2/59 a)45/0(42/1 a)55/0 (12/5 a)11/0(89/0 چراي کنترل شده

 ab)20/7(3/28 ab)12/0(64/0 a)52/0 (74/4 a)03/0(63/0 چراي آزاد
F *50/5 *92/4 ns26/0 ns93/2 

C.V.  
 انگینمی

5/62  
B0/33 

2/72  
B75/0 

1/21  
B83/4 

3/21  
B80/0 

MBC : میکروبی؛  کربن زیست تودهMBC/Corg : میکروبی به کربن آلی خاك؛  نسبت کربن زیست تودهMBN :
 . نیتروژن زیست توده میکروبی

 فیشر جدول Fآماره : F .می باشند) SE( تکرار و اعداد داخل پرانتز خطاي معیار میانگین 4اعداد در هر ستون میانگین 
 غیر: ns؛ P >05/0*:  ؛ P   >01/0**:  ؛ P >001/0***: ضریب تغییرات بر حسب درصد؛ : .C.Vتجزیه واریانس، 

 دار در سطح احتمالبراي هر منطقه میانگین با حروف کوچک متفاوت در هر ستون نشان دهنده اختالف معنی. دارمعنی
یریت هاي مختلف مرتع و میانگین با حروف بزرگ متفاوت در هر ستون نشان دهنده  بر اساس آزمون دانکن بین مد05/0

  . بر اساس آزمون دانکن بین مناطق مختلف می باشند05/0دار در سطح احتمال اختالف معنی
  
  

توقـف   )1995(حالی که در مطالعه بارگت و لیمـانس  در 
دار کــربن زیــست تــوده  چـراي دام باعــث کــاهش معنــی 

  . ر مقایسه با شرایط چرا گردیدمیکروبی د
در منطقه سبز کوه که میزان مواد آلی ورودي به          

زیــست تــوده خــاك زیــاد اســت، حــداکثر میــزان کــربن 
مشاهده شد و با کاهش کربن ) mg kg-1 113(میکروبی 

میـزان  ) mg kg-1 22(و نیتروژن خاك در منطقـه شـیدا   
ز نیـ ) 1386(شکل آبـادي و همکـاران       . یابد آن کاهش می  

ش ورود مواد آلی تازه به خاك       مشاهده کردند که با کاه    
و کـاهش میـزان کــربن و نیتـروژن خــاك میـزان کــربن     

  .یابد زیست توده میکروبی نیز کاهش می
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به دلیل رابطه و همبستگی قوي بین کـربن آلـی و       
زیست توده میکروبی در اغلب اکوسیستم هاي طبیعی و         

 تجزیه و    و مورد   محاسبه MBC/Corgکشاورزي نسبت   
ــرار گرفــت  ــانگین . تحلیــل آمــاري ق مقایــسه آمــاري می

هـد  د  نـشان مـی   ) 5جدول  (هاي مربوط به هر منطقه       داده
که در منطقـه سـبز کـوه کمتـرین مقـدار ایـن نـسبت در                 

وجود داشت و تفـاوت     )  درصد 26(مدیریت چراي مفرط    
افزایش این نـسبت در     . دار با دو مدیریت دیگر دارد       معنی

چـراي کنتـرل شـده نـسبت بـه مـدیریت            مدیریت قرق و    
 کـه نـشان   است درصد 270 و   303چراي آزاد به ترتیب     

دهد کیفیت کربن خاك در مرتع تحـت قـرق و چـراي              می
کنترل شده مناسب تـر از کیفیـت کـربن خـاك در مرتـع               

ــاوت  . تحــت چــراي مفــرط اســت  ــروجن تف ــه ب در منطق
دار بـین سـه مـدیریت بـراي ایـن نـسبت مـشاهده                معنی

در بررسی تأثیر   ) 1386(شکل آبادي و همکاران     . نگردید
 سـه منطقـه    درMBC/Corgبـر نـسبت   قـرق دراز مـدت   

 را در منطقــه آنچادگــان، پیــشکوه و پــشتکوه، کمتــرین 
 به علت ورودي کمتـر      "چادگان مشاهده کردند که عمدتا    

  .باشد تر می بقایاي تازه گیاهی بر اثر اقلیم خشک
ین نـسبت مربـوط     در منطقه شیدا کمترین مقدار ا     

به مرتع قرق شده و بیـشترین مقـدار مربـوط بـه مرتـع               
تحت چراي کنترل شده بود و هیچ کدام از این تیمارها با         

دار نداشـتند، کـه بـا نتـایج        تیمار چراي آزاد تفاوت معنی    
  .زیست توده میکروبی در این منطقه همخوانی دارند

مدیریت مرتع در هیچ یک از سه منطقه سبز کوه،          
جن و شـیدا بـر نیتـروژن زیـست تـوده میکروبـی و         برو

دار  اثــر معنــی) MBN/Nt(نــسبت آن بــه نیتــروژن کــل 
یــا توقــف  آلــی شــدن بیــانگر ایــن اســت کــه ونداشــت 

 نیتروژن خاك تحت تأثیر مدیریت مرتع       )ایموبلیزاسیون(
دهد فضوالت دام بـه      که نشان می  ) 5جدول  (قرار نگرفت   

ــروژن قابــل دســ  ــز عنــوان منبعــی از نیت ــراي ری ترس ب
جانـداران خـاك عمــل کـرده و باعــث افـزایش نیتــروژن     
زیست توده میکروبـی در مراتـع تحـت کنتـرل و چـراي              

مطالعات اندکی در مورد اثر مـدیریت        .آزاد گردیده است  
مرتع بر نیتـروژن زیـست تـوده میکروبـی انجـام شـده              

توقـف چـراي    ) 1995(در مطالعه بارگت و لیمانس      . است
ــاهش   ــث ک ــیدام باع ــوده    معن ــست ت ــروژن زی دار نیت

در مقایسه با زمانی که چرا وجود       ) P>005/0(میکروبی  
مـشاهده کردنـد    ) 2008(وانگ و همکـاران     . داشت گردید 

نـده   چرا هـاي که نیتروژن زیست توده میکروبی در کرت      
  ).P>01/0(نشده بود هاي چرانده  شده بیشتر از کرت

  
  نتیجه گیري

 در منطقـه سـبز     مدیریت کنترل ورود دام و قـرق      
در منطقــه . کــوه باعــث افــزایش نیتــروژن خــاك گردیــد

بروجن و شیدا مدیریت مرتع تأثیر چنـدانی بـر کـربن و             
منطقـه سـبز کـوه بـا اقلـیم نیمـه            . نیتروژن خاك نداشت  

مرطــوب و پوشــش گیــاهی متــراکم و متنــوع تــر داراي  
بیشترین میزان کـربن آلـی و نیتـروژن خـاك بـود ولـی            

وجن با اقلیم نیمه خشک کمترین میـزان        منطقه شیدا و بر   
  .باشد کربن آلی و نیتروژن خاك را دارا می

منطقه سبز در مدیریت قرق و کنترل ورود دام 
کوه در مقایسه با مدیریت چراي آزاد کربن زیست توده 

همچنین در منطقه سبز کوه با .  دادافزایشرا میکروبی 
ر کربن متر بیشترین مقدا  میلی860میانگین بارندگی 

زیست توده میکروبی و در منطقه شیدا با میانگین 
  . میلی متر کمترین میزان مشاهده شد330بارندگی 

به طور خالصه نتـایج ایـن مطالعـه حـاکی از آن             
است که اقلیم متفاوت و تغییر قابـل توجـه مقـدار و نـوع         
پوشش گیاهی بر اثر اقلـیم و مـدیریت مرتـع در منـاطق              

 باعث تغییر کربن زیست تـوده       سبز کوه، بروجن و شیدا    
منطقه سبز کوه به علـت   . میکروبی در خاك گردیده است    

بارنــدگی بیــشتر و بهبــود پوشــش گیــاهی داراي کــربن 
زیست توده میکروبی بیشتر در مقایسه با منطقه شیدا و          

رسد در منطقه شیدا به علـت   به نظر می  . باشد  بروجن می 
هی و سـابقه    گیـا زنـده   اقلیم خشک و تولید پـایین تـوده         

ثیر چندانی بر بهبود پوشـش  قرق تأ مرتع،  مدیریت  کوتاه  
افــزایش کــربن زیــست تــوده میکروبــی خــاك گیــاهی و 

نداشته و براي ایجـاد شـرایط مـساعدتر و احیـاء خـاك              
همچنـین در منطقـه شـیدا       . تري الزم اسـت     زمان طوالنی 

هاي خاك از تغییـر کـاربري اراضـی          پذیري ویژگی   تأثیر
  .  مدیریت مرتع بوده استبیشتر از نوع

 در آنهـا    "به طور کلی خاك هاي مراتعی که قـبال        
  هـاي زراعـی صـورت        کشت و کار انجام شده و فعالیـت       
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هاي مراتع طبیعـی و بـومی بـه           گرفته در مقایسه با خاك    
. دهنـد   قرق و چراي دام عکس العمل متفـاوت نـشان مـی           

 بنابراین اثر چرا یا قـرق مرتـع بـر خـاك بـه نـوع اقلـیم،             
پوشش گیاهی اکوسیستم و مدت قرق بستگی دارد، اگـر          
چه سابقه کشت و کار و نـوع کـاربري اراضـی نیـز بـر                

  . هاي خاك مهم است روند تغییرات ویژگی

  
  تشکر و سپاسگزاري

هاي مالی دانشگاه  بدین وسیله از حمایت   
به براي اجراي این تحقیق تشکر و قدردانی شهرکرد 
  .آیدعمل می

  
  د استفاده  مورمنابع

اثرات چرا بر فعالیت میکروبی و آنزیمی خاك در برخـی مراتـع مرجـع اسـتان چهارمحـال و بختیـاري،                  . 1388ریاحی م،    
  . خاك شناسی، دانشکده کشاورزي، دانشگاه شهرکرد کارشناسی ارشدپایان نامه

 در اکوسیستم مرتعـی سـبز کـوه    اثر چراي طوالنی مدت بر پویایی کربن الشبرگ    . 1384 ، محمدي ج و اسدي ا     ،یسی ف ئر
  . 81-92 هايصفحه .3مجله علوم و فنون کشاورزي و منابع طبیعی، شماره . استان چهارمحال و بختیاري
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