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  چکیده
خیزي  حاصلو عملکرد اکوسیستم را از طریق کاهش کیفیت و هاي خاك توسط دام ویژگی مراتع رویه بی چراي

بر  )ساله 8کوتاه مدت  قرقو  شده کنترل ،آزادچراي ( مرتع مدیریت اثر بررسی به منظور مطالعه این. دهد ییر میتغ خاك
در استان  شیدا منطقهطبیعی  مراتع ذرات اولیه خاكدر اجزاي مختلف  و معدنی شدن کربن نیتروژن کل توزیع کربن آلی،

ت کربن و نیتروژن کل خاك در مراتع تحت چرا بیشتر از مراتع غلظ نشان دادنتایج  .انجام شدچهارمحال و بختیاري 
مدیریت  و اي آلی ذرهماده مدیریت چراي کنترل شده بیشترین مقدار  .تغییري نشان نداد C/Nولی نسبت  استتحت قرق 

کاهش  در هر سه مدیریت مرتع با .را به خود اختصاص دادند ي محلول در آب داغها کربوهیدرات قرق بیشترین مقدار
نوع مدیریت مرتع منجر به توزیع متفاوت کربن و . اندازه ذرات از شن به رس، مقدار کربن و نیتروژن ذرات افزایش یافت

کربن جزء سیلت را افزایش داد ولی تأثیري بر کربن دو جزء دیگر  ي آزادچرا. گردید خاك انواع ذراتنیتروژن در 
کربن . جزء شن نداشت ولی نیتروژن اجزاي سیلت و رس را افزایش داد همچنین چراي دام تأثیري بر نیتروژن. نداشت

اده آلی آلی و ممیزان کربن  به دلیل بیشتر بودن کهبود  در مدیریت چرا بیشتر از مدیریت قرقمعدنی شده کل خاك 
جزاي شن و سیلت معدنی شدن کربن در هر سه مدیریت مرتع در اطبق نتایج حاصله  .باشد مدیریت مینوع اي در این  هذر

اند و از درجه هوموسی پایینی برخوردار هستند، بیشترین مقدار  که بیشترین سهم از خاك کل را به خود اختصاص داده
  . بود

  
 .مدیریت مرتع کربن و نیتروژن، قرق، ذرات اولیه خاك،  چراي مرتع، :کلیدي ه هايواژ
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Abstract 

Intensive livestock grazing may change soil properties and ecosystem functioning through 

reductions in soil quality and fertility. The objective of the current study was to establish the 

influence of three different rangeland grazing regimes (i.e., free grazing, controlled grazing and 

short-term ungrazing regimes for 8 years) on carbon (C), nitrogen (N) and C mineralization 

associated with different primary particle-size fractions in Shayda natural rangelands with cropping 

history in Chaharmahal VA Bakhtiari province. Results indicated that organic C and total N 

concentrations were higher in grazed than ungrazed rangelands, but the C/N ratio did not show any 

difference between grazing regimes. Controlled grazing regime had a higher amount of particulate 

organic matter (POM) while ungrazed regime had a higher amount of hot-water extractable 

carbohydrate (HWC). The amount of C and N increased with decreasing particle size from sand to 

clay fractions in all grazing regimes. Rangeland grazing regimes altered organic C and total N 

associated with primary particle-size fractions. Free grazing regime increased C contents in the silt-

size fraction but had no influence on C contents in the other fractions. Additionally, although 

grazing regime had no influence on the sand-size fraction N, free grazing increased the amount of N 

in the silt and clay-size fractions. Bulk soil C mineralization was higher in the grazed regime 

compared to the ungrazed regime most likely because of higher organic C and POM under these 

conditions. Results revealed that C mineralization was higher in the sand and silt fractions with 

higher weight proportion in the bulk soil and a low degree of humification in all grazing regimes. 

 

Keywords: Carbon and nitrogen, Grazing rangelands, Particle size fractions, Rangeland 
management, Ungrazing regimes. 
 

  مقدمه
ي مختلف اراضی بر ها بررسی اثرات مدیریت          

مخازن کربن آلی خاك در مراتع  تغییرات ماده آلی و

 به منظور برقراري شرایط خشکو نیمه خشک نواحی
مدیریت خاك  .پایدار در اکوسیستم ضروري است

ماده آلی خاك را از طریق تغییر  و پویایی بازگشت
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شوند،  ی که وارد خاك میکمیت و کیفیت بقایاي گیاه
هاي رو آنها، نسبت بین ورودي مکانیتوزیع فصلی و 

هاي عناصر  ورودي ینی و زیرزمینی و از طریق تغییرزم
). 1999کندلر و همکاران (دهد  غذایی تحت تأثیر قرار می

و  بريمخزن کربن آلی خاك شدیداً تحت تأثیر تغییر کار
ملیات مانند چراي دام، نوع ع(مدیریت اراضی 

از  ).2008لورنز و همکاران (گیرد قرار می )کشاورزي
ممکن است افزایش میزان  دامچراي جمله پیامدهاي 

یا ، )2002ریدر و شومان ( 1آن و ترسیب کربن خاك
 باشد ايتشدید پدیده گلخانه و متعاقباً کربنکاهش 

تأثیر قابل  چرا و یا گاهی )2005اسنیمان و پریز (
هان و همکاران (ربن خاك ندارد توجهی بر میزان ک

ده درباره اثر هاي گزارش شها و تناقضاختالف ).2008
چرا بر مقدار و یا ذخیره عناصر غذایی خاك به ویژه 

هاي  کربن و نیتروژن به دلیل تفاوت در اقلیم، ویژگی
ذاتی خاك، توپوگرافی زمین، ترکیب جوامع گیاهی و 

هاي و مدتهاي مختلف چرا با شدت  اعمال مدیریت
 ریدر و شومان(باشد  متفاوت و نوع دام چرا کننده می

). 2008هان و همکاران ، 2005 اسنیمان و پریز ،2002
طور     ها حاکی است که مراتع جهان بهنتایج اغلب بررسی

فعال در حال ذخیره کردن کربن، و تعدیل و کاهش 
اتمسفر هستند و اندازه آن در  کربناکسید دي غلظت
کوي و (اي افزایش یابد     طور فزاینده    ممکن است به آینده

 2به عبارت دیگر، مراتع مقصد کربن). 2005 همکاران
این  3اندازه ظرفیت و شوند، ولیاتمسفر محسوب می

تر از همه به مقصد به نوع مرتع، اقلیم، خاك و مهم
  ).2005 کوي و همکاران( مدیریت مرتع بستگی دارد

ذخایر و دهد که     هاي انجام شده نشان می    بررسی         
تر از کربن     خاك خیلی سریع 4اجزاي مختلف کربن آلی

العمل نشان  کل به تغییرات کاربري اراضی عکس
دهند، از این رو اجزاي مختلف کربن آلی خاك     می

                                                
1 Carbon sequestration   
2 C sink  
3 Strength   
4 C pools / fractions          

هاي اولیه و حساس تغییر     عنوان شاخص    توانند به     می
، 1992 کریستنسن(کار روند     ذخایر کربن خاك به 

آشاگري و ، 2001 کریستنسن، 1998استمر و همکاران 
لورنز و ، 2007 لوتزو و همکاران، 2005 همکاران
  ).2010جاگاداما و لل ، 2008 همکاران

توان مواد آلی خاك را می جداسازيهاي  روش
ـی یعنـی روش   هـاي فیزیکـی و شـیمیایی    در دو گروه کلّ

کـه طـی دو   هاي تفکیـک فیزیکـی       وشر. بندي کرد تقسیم
اي مـاده آلـی کـاربرد گسـترده    ت دهه گذشته در مطالعـا 

ي ذرات     بر اسـاس انـدازه  ) 2001کریستنسن (یافته است 
ــه ــدنی، خاکدانـ ــامعـ ــیت هـ ــوص، حساسـ ، وزن مخصـ

لـوتزو  (باشـند      استوار مییا ترکیبی از آنها  مغناطیسی و
  .)2009هی و همکاران ، 2007 و همکاران

نیاز تجزیه ماده آلی دسترسـی  از آنجا که پیش
آن اسـت، تئـوري تفکیـک     5بیولوژیکی یا زیست فراهمـی 

بـر ایـن اصـل اسـتوار اسـت کـه        مواد آلی خاك فیزیکی
اجتماع و چیدمان فضایی ذرات معدنی خاك در پایداري، 
زمان بازگشت، پویایی و سرعت تجزیه ماده آلـی خـاك   

، کنـدلر و همکـاران   1992 کریستنسـن (نقش مهمی دارند 
در  ).2007لــوتزو و همکــاران ، 2001کریستنسـن  ، 1999

تئوري روش جزء به جزء کـردن فیزیکـی   واقع اساس و 
گونه است کـه  این 6اولیه مواد آلی بر اساس اندازه ذرات

هاي در خاك ذرات اولیه یعنی شن، سیلت و رس از کانی
انــد  متفــاوت بــا مینرالــوژي مختلــف تشــکیل شــده     

از این رو، مواد آلی کـه بـا   ). 2001 و 1992ریستنسن ک(
 7"ترکیب شـیمیایی "اند نیز به لحاظ این ذرات عجین شده

اوتی خواهنــد داشــت ر متفــرفتــا "8پویــایی"و از لحــاظ 
اگادامـا و  ج، 2008لورنز و همکاران ، 2001کریستنسن (
بر همین اساس، ماده آلی را طبق اندازه ذرات ). 2010 لل

انـدازه  انـدازه سـیلت و هـم   اندازه شن، هم همبه سه جزء 
  .کنند رس جدا می

                                                
5 Bioavailability 
6 Primary particle size 
7 Chemical composition 
8 Dynamics 
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) بخـش یـا فرکشـن   (مواد آلی موجود در جـزء  
دهنـد کـه بـه    شن را اغلب مواد آلی درشـت تشـکیل مـی   

مـواد آلـی   . باشـند تجزیـه شـده مـی   صورت تازه یا نیمه
سـیلت بیشـتر شـامل ترکیبـات حلقـوي       جزءموجود در 

جزیـه میکروبـی نسـبتاً    بـوده و نسـبت بـه ت   ) آروماتیک(
کـربن موجــود در مـواد آلــی جــزء رس   . مقـاوم هســتند 

ــل  ــوع آلکی ــک   C-بیشــتر از ن ــات آروماتی ــوده و ترکیب ب
ــدرات  ــین حــاوي هی ــد و همچن ــري دارن هــاي کــربن کمت

لـــورنز و  ،  2001کریستنســـن (باشـــد میکروبـــی مـــی
سیلت و  اجزاياغلب مواد آلی مرتبط با ). 2008 همکاران

-دیرتر واکنش نشان مـی مدیریتی خاك  رس به تغییرات

نتـایج  ). 2008 لورنز و همکاران، 2001 کریستنسن(د نده
دهـد کـه قسـمت اعظـم کـربن      ها نشان مـی اغلب بررسی

مکـاران  اسـتمر و ه ( شـود خاك در جزء رس ذخیره مـی 
کونانــت و همکــاران  ، 1999، کنــدلر و همکــاران  1998
سـه جـزء   ایـن   C/Nنسـبت  . )2010 جاگاداما و لل، 2003

نیز متفاوت است و عموماً با کاهش انـدازه ذرات، نسـبت   
C/N   اســـتمر و ، 1996کریستنســن  (یابـــد  کــاهش مــی

 ).1998 همکاران

اثـر تغییـر کـاربري اراضـی و      با وجود مطالعه
واع عملیات کشاورزي بر توزیـع مـاده آلـی خـاك در انـ     

بر ذخیره کربن اجـزاي   ي دامولی اثر چرا ،هااکوسیستم
در مطالعـه  . متر مورد توجه قـرار گرفتـه اسـت   مختلف ک

تأثیر مـدیریت چـرا بـر     روي) 2003(کونانت و همکاران 
کل مخزن کربن و نیتـروژن آلـی خـاك و اجـزاي کـربن      

ــوب  4خــاك  ــاي آمریکــاي جن شــرقی مرتــع در ویرجینی
که کربن عجین شده با سـیلت و رس تحـت    مشاهده شد

) 2009(ان هی و همکـار  .بودمدیریت چراي شدید بیشتر 
نیــز در بررســی تغییــرات کــربن و نیتــروژن در اجــزاي 

 20-40و  10-20، 0-10ذرات اولیه خـاك در سـه عمـق    
متر به منظور تعیین اهمیت قرق بر پویـایی کـربن   سانتی

خاك در شمال چـین دریافتنـد    اجزايو نیتروژن کل در 
خـاك و  اجـزاي  که قرق طـوالنی مـدت اثـر شـدیدي بـر      

نتـایج آنهـا   . و نیتروژن کل آنهـا داشـت   هاي کربن    غلظت

نشان داد جزء رس بیشترین مقدار کربن را در هـر سـه   
این در حالی است . عمق مورد بررسی ذخیره کرده است

طی یک مطالعه در اسـتپ  ) 2011(که استیفن و همکاران 
خشـک مجـاور مرتـع اینرمونگولیـاي چـین پـس از       نیمه

مختلـف ذرات   اياجزبررسی اثر چرا بر توزیع کربن در 
اولیه خاك گزارش نمودند که چرا موجب تغییر ماده آلی 

  .خاك در اجزاي ذرات اولیه خاك نشد
نـه تنهـا در   تاکنون اجزاي مختلـف کـربن آلـی    

 مطالعـه مـورد  به ندرت ایران بلکه در سایر کشورها نیز 
گیـري اجـزاي       رسـد انـدازه      به نظر مـی  گرفته است،قرار 

توزیع آنها در مقایسـه بـا کـربن کـل      مختلف ماده آلی و
ایـن  از ایـن رو،   .خاك اثر چرا و قرق را آشکارتر سـازد 

مطالعه با هدف بررسی و مقایسه میزان و توزیع اجزاي 
کربن و نیتروژن به کمک تفکیک فیزیکی خاك بر اسـاس  

ع معــدنی شــدن اجــزاء انــدازه ذرات اولیــه خــاك، توزیــ
سیسـتم مرتعـی   اکوخـاك  در ذرات اولیـه  مختلف کـربن  

تحـت  واقع در زاگرس مرکـزي  حفاظت شده منطقه شیدا 
 .انجام گردید هاي چرا و قرقمدیریت

  
  ها  مواد و روش
استان چهارمحال و خشک منطقه شیدا در مراتع نیمه
کنترل  ساله و مناطق تحت چراي 8تحت قرق  بختیاري
پوشش . ار گرفتقر مورد مطالعه آزاد مجاور آن شده و

 گون شامل و علفی ايگیاهی غالب در منطقه شیدا بوته
)Astragalus maassoumii(، شکرتیغال )Echinops 

ritrodes(، پشمکیعلف )Bromus tectorum(، وحشی جو 
)Hordeum bulbosum(، کاسنی )Cichorium intybus (و 

مرتع تحت چراي آزاد . بود )Thymus serpyllum( آویشن
و  حت مدیریت کشت گندم به صورت دیمت 1386 التا س
عملیات کشت و کار  1387سال  ازبوده است اما  چرا

. چراي فصلی دام قرار گرفته است متوقف و فقط تحت
. باشدنوع دام چراکننده غالب در این منطقه گوسفند می

از ) اواسط فصل چرا( 1387داري در تابستان  بر   نمونه
متري خاك انجام گردید، به این  سانتی 15عمق صفر تا 
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مدیریت متفاوت چرا  سهیاد شده،  منطقهصورت که در 
قرق  ، چراي کنترل شده ومفرطچراي  باشامل مراتع 

به ) نمونه مرکب خاك 12جمعاً (هر کدام در چهار تکرار 
اي که اثر دیگر عوامل مؤثر بر تشکیل خاك و ماده  گونه

. انتخاب گردید ،آلی در منطقه مطالعاتی یکسان باشد
 اقلیم،با  مجاور یکدیگر هاي خاك از مناطقنمونه

تهیه  یکسان شیبدرجه جهت و  ارتفاع، توپوگرافی،
به طوري که عوامل خاکسازي براي هر سه  شدند

  .مدیریت انتخاب شده چرا مشابه بودند
، هوا خشک ها به آزمایشگاه پس از انتقال نمونه

بافت به روش ي، ابتدا مترمیلی 2و عبور از الک  کردن
، نیتروژن کل به روش )1986 بادر و گی( هیدرومتر

درصد کربن آلی به  ،)1982 مولوانی و برمنر(کجلدال 
روش اکسایش تر با اسیدسولفوریک و تیتراسیون 

 سامرز و نلسون(برگشتی با سولفات فرو آمونیاکی 
به مدت یک  )تنفس میکروبی(معدنی شدن کربن ، )1982

 روش بهروز یکبار  10فواصل زمانی هر  ماه و به
اي هم اندازه ماده آلی ذره ،)1982 آندرسون( آندرسون

و ) 2008 گرگوریچ و بیر(به روش شناورسازي  1شن
سفریک ( 2آب داغ گیري باقابل عصارههاي کربوهیدرات

 در مرحله دوم .ندشدگیري  اندازه) 1992و سانتروکووا 
ه ذرات اولیه خاك با بر اساس اندازخاك هاي نمونه

برونیک و لل ( 3اياستفاده از دستگاه اولتراسونیک لوله
 از پس .شدند جداسازي) 2009 هی و همکاران ،2005
مقادیر کربن  ،ذراتبر اساس اندازه  خاك فیزیکی تفکیک

 کجلدال نیتروژن کل به روش بلک،- آلی به روش واکلی
 هاي نمونه روي آندرسون روش به و معدنی شدن کربن

× نمونه  12( 36 جمعاًذرات بر اساس اندازه  شده تفکیک
  .گیري شدنداندازه جزء) ذرهاندازه  3

در هر گیري شده اندازهکربن و نیتروژن 
بر حسب واحدهاي گرم بر کیلوگرم  ذرات از فرکشن

                                                
1  POM 
2  HWC 
3  (Hielscher Ultrasonics GmbH, 2006) (UP200H) 

ضرب حاصل(فرکشن و گرم بر کیلوگرم کل خاك 
 غلظت کربن بر حسب گرم بر کیلوگرم فرکشن در وزن

در ادامه به دلیل اهمیت و اثر بارز . بیان گردید) فرکشن
و ) درصد وزنی( ذرات خاكوزن خاك هر فرکشن از 

این که هر فرکشن چند درصد از وزن خاك را به خود 
دهد، تنها به بررسی اثر مدیریت مرتع بر اختصاص می
بر  ذراتمختلف  اجزايدر و نیتروژن توزیع کربن 

 .شودخاك پرداخته می حسب گرم بر کیلوگرم کل
کربن و ضریب غناي کربن و نیتروژن نیز از نسبت گرم 

 کربن و نیتروژن در کیلوگرم فرکشن به گرمنیتروژن 
 کریستنسن( در کیلوگرم کل خاك محاسبه گردید

2001.(  
هاي به دست آمده در قالب طرح کامالً  داده

به عنوان  تصادفی با در نظر گرفتن سه مدیریت مرتع
تجزیه . ها مورد تجزیه و تحلیل آماري قرار گرفتتیمار

ها در سطح  واریانس منابع تغییر و مقایسه میانگین
 SASبا آزمون دانکن و به کمک نرم افزار آماري  05/0

  .انجام شد
  نتایج و بحث 

   خاك کلهاي ویژگیاثر مدیریت مرتع بر 
به روش ) شن، سیلت و رس(بافت خاك 

 مطالعاتی مرتع در منطقهبین سه مدیریت  هیدرومتر
از این رو، به . )<05/0Pو  1جدول (دار ندارد     اختالف معنی

سایر یکسان بودن برداري و  نقاط نمونهدلیل نزدیک بودن 
استنباط  چنین) اقلیم، زمان، توپوگرافی( خاکسازي عوامل
چرا نیز  هاي مختلف    مدیریتکه مواد مادري شود  می

و هر گونه اختالف  )2012و همکاران قربانی ( است    یکسان 
ناشی از روش مدیریت می تواند در خصوصیات خاك 

در هر سه مدیریت  .باشدمرتع و تغییر پوشش گیاهی 
و  45، 35مرتع متوسط مقدار شن، سیلت و رس به ترتیب 

میزان کربن در مدیریت چراي  .)1جدول ( درصد بود 20
چراي کنترل  درصد بیشتر از دو مدیریت قرق و 42آزاد 

نتایج مطالعات هان و ). >001/0P، 1جدول (شده بود 
درباره اثر چرا بر سطوح کربن آلی کل ) 2008(همکاران 

خاك نیز حاکی از آن بود که مقدار کربن در مراتع تحت 
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دار بیشتر چرا در مقایسه با مراتع قرق شده به طور معنی
اي قرق هدر پژوهش آنها مقدار کمتر کربن در زمین. است

شده به توقف زیاد کربن در بقایاي گیاهی سطح زمین و 
اي فیبري هاي یکساله و فاقد سیستم ریشهافزایش علف

-خاك می متراکم که موجب تشکیل و تجمع ماده آلی در

رسد، مدت کوتاه قرق به نظر می. گردند، نسبت داده شد
کربن خاك  در منطقه مورد مطالعه براي افزایش و تجمع

  . کافی نبوده استسطحی 
بیشترین میزان نیتروژن در منطقه تحت چراي 

جدول (آزاد و کمترین آن در منطقه قرق وجود داشت 
 30به طوري که خاك تحت مدیریت چراي آزاد ) 1

درصد نیتروژن بیشتري در مقایسه با خاك تحت 
با این حال، نیتروژن خاك در مراتع . مدیریت قرق داشت

ا دو مدیریت دیگر تفاوت تحت چراي کنترل شده ب
افزایش نیتروژن ). <05/0Pو  1جدول (دار نداشت معنی

کل در مرتع تحت چراي مفرط نسبت به مرتع تحت قرق 
توان به مصرف طوالنی مدت و کنترل ورود دام را می
هاي گذشته که به علّت کشت کودهاي نیتروژنه در سال

ت گندم دیم در این مرتع مرسوم بوده، ورود فضوال
دامی جامد و مایع غنی از اوره، افزایش کربن در 
مدیریت چراي آزاد و نیز کوتاه بودن مدت قرق نسبت 

-چرا می) 1999(بر اساس نتایج شومان و همکاران . داد

تواند مسیر بازچرخ کربن و نیتروژن از ترکیبات گیاهی 
آنها خاطر نشان . سطح زمین به خاك را سرعت بخشد

فصل چرا ممکن است تخریب فیزیکی کردند تردد دام در 
ماده آلی و الحاق ماده آلی به خاك و سرعت تجزیه 

 40الشبرگ را افزایش دهد و در مناطقی که بیش از 
سال قرق بودند مقدار کربن و نیتروژن کل کمتر از 

نتایج نشان داد . سال چرا شده بودند 12مناطقی بود که 
نیتروژن  و) 42(%رغم افزایش متفاوت کربن که علی

در  C/Nبر اثر چرا و کشت و کار، نسبت ) 30(%
هاي قرق و چراي آزاد یکسان و بیشترین مقدار مدیریت

در  خاك C/Nدرصد بیشتر از  29بود و ) 14متوسط (
، 1جدول (بود ) 11(مدیریت چراي کنترل شده 

05/0P<.( 

اي در مـدیریت  بیشترین میـزان مـاده آلـی ذره   
 77یریت قــرق دیــده شــد کــه چــرا و کمتــرین آن در مــد

). >001/0Pو  1جـدول (درصد با یکدیگر اختالف داشتند 
روز انکوباسـیون، در   30معدنی شدن کـربن خـاك طـی    

درصـد   8مدیریت چراي آزاد در مقایسه با مدیریت قرق 
از جمله دالیل افـزایش معـدنی شـدن کـربن     . بیشتر بود

خاك در مـدیریت چـراي آزاد نسـبت بـه مـدیریت قـرق       
اي در مـدیریت  تر بودن کربن آلـی و مـاده آلـی ذره   بیش

  . چراي آزاد در مقایسه با مدیریت قرق است
  

اثر مدیریت مرتع بر درصد توزیع اجزاي مختلف 
  ذرات اولیه خاك

نتایج حاکی است که درصد بازیافت اجزاي 
 96مختلف ذرات اولیه خاك به روش اولتراسونیک بین 

اندازه ذرات خاك براي  درصد بود و  توزیع نسبی 99تا 
هر دو روش هیدرومتر و اولتراسونیک مشابه است که 

دهد روش هیدرومتر براي ارزیابی توزیع  نشان می
ها روش کامالً مطمئن و  نسبی اندازه ذرات در این خاك

مانند روش هیدرومتر، به طور کلّی . باشد قابل اعتماد می
ولیه اثر مدیریت مرتع بر درصد توزیع وزنی ذرات ا

 2جدول (دار نبود خاك به روش اولتراسونیک نیز معنی
هاي مرتع حاکی مقایسه بین انواع مدیریت). <05/0Pو 

از آن بود که مقدار اجزاي مختلف ذرات اولیه خاك بین 
  ).3جدول (سه مدیریت مرتع تقریباً یکسان بود 
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بر (درصد توزیع ذرات اولیه خاك به روش اولتراسونیک، غلظت کربن و نیتروژن ) n=4(هاي  سه میانگیننتایج مقای -3جدول 
 30،  نسبت کربن به نیتروژن، فاکتور غناي کربن و نیتروژن و میزان معدنی شدن کربن طی )حسب گرم بر کیلوگرم کل خاك

  .دهند را نشان می SDاعداد داخل پرانتز مقادیر . عدر اجزاي مختلف ذرات اولیه تحت سه مدیریت مرت روز انکوباسیون
)میکرومتر 2000-53(شن  مدیریت مرتع )میکرومتر 53-2(سیلت   )میکرومتر >2(رس    

(%)توزیع ذرات اولیه خاك    

A)709/0 (8/34 )30/1 (3/44  قرق  A )964/0 (3/19  A 
0/35) 14/1(  چراي کنترل شده A )086/0 (6/43  A )54/1 (2/18  A 

A )20/1 (4/34 )17/1 (7/42 چراي آزاد  A )01/1 (8/19  A 

  )gC kg-1 soil(غلظت کربن  
Ac)118/0 (897/0 )068/0 (07/2  قرق  Bb )146/0 (19/3  Aa 

820/0) 043/0(  چراي کنترل شده Ac )043/0 (09/2  Bb )085/0 (53/2  Ba 

Ac )058/0 (774/0 )351/0 (50/3 چراي آزاد  Aa )366/0 (12/3  Ab 

  )gN kg-1 soil(غلظت نیتروژن  
Bc)004/0 (043/0 )008/0 (131/0  قرق  Cb )024/0 (245/0  Ba 

052/0) 002/0(  چراي کنترل شده Ac )009/0 (158/0  Bb )025/0 (286/0  Aa 

Bc )003/0 (042/0 )008/0 (207/0 چراي آزاد  Ab )019/0 (307/0  Aa 

 C/Nنسبت  

Aa)961/0 (6/20 )793/0( 9/15  قرق  Ab )855/0 (1/13  Ac 
9/15) 258/0(  چراي کنترل شده Ca )715/0 (2/13  Bb )703/0 (91/8  Bc 

Ba )26/1 (4/18 )49/1 (9/16 چراي آزاد  Ab )16/1 (2/10  Bc 

  )EC( ضریب غناي کربن 
Ac)042/0 (422/0 )061/0 (770/0  قرق  Bb )233/0 (72/2  Aa 

414/0) 044/0(  چراي کنترل شده Ac )041/0 (844/0  Bb )295/0 (48/2  Aa 

Bc )020/0 (269/0 )101/0 (982/0 چراي آزاد  Ab )379/0 (91/1  Ba 

  )EN( ضریب غناي نیتروژن 
Ac)039/0 (286/0 )115/0 (680/0  قرق  Bb )437/0 (92/2  ABa 

286/0) 027/0(  چراي کنترل شده Ac )016/0 (704/0  Bb )205/0 (05/3  Aa 

Bc )015/0 (213/0 )068/0 (842/0 چراي آزاد  Ab )091/0 (69/2  Ba 

  (mg CO2-C kg-1 soil) معدنی شدن کربن ذرات خاك  
) 176 قرق 87/7 ) Aa 169 ( 46/8 ) Aa 2/81  ( 77/6 ) Bb 

) 168 چراي کنترل شده 9/17 ) Aa 142 ( 04/7 ) Bb 9/76  ( 3/13 ) Bc 

) 155 چراي آزاد 99/9 ) Ab 188 ( 3/25 ) Aa 103 ( 0/16 ) Ac 

بر اساس آزمون دانکن  05/0دار در سطح احتمال  دهنده اختالف معنی ها با حروف متفاوت بزرگ در هر ستون نشان انگینمی
دار در  دهنده اختالف معنی ها با حروف متفاوت کوچک در هر ردیف نشان باشد و میانگین هاي مختلف مرتع می بین مدیریت

  .)m 6- 10   : میکرومتر (.باشد زاي مختلف خاك میبر اساس آزمون دانکن بین اج 05/0سطح احتمال 
 

اثر مدیریت مرتع بر توزیع کربن در اجزاي مختلف ذرات 
  اولیه خاك

نوع مدیریت مرتع منجر به توزیع متفاوت کربن 
در جزء شن بین سه . در انواع ذرات خاك شده است

دار مدیریت مرتع از لحاظ مقدار کربن تفاوت معنی
یریت چراي آزاد در جزء سیلت مد. مشاهده نشد

درصد بیشتر از  68بیشترین مقدار کربن را داشت که 
بین مقدار . دو مدیریت چراي کنترل شده و قرق بود
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هاي قرق و چراي آزاد نیز کربن جزء رس مدیریت
درصد بیشتر از  25دار مشاهده نشد و تفاوت معنی

مقدار کربن جزء رس مدیریت چراي کنترل شده بود 
  ).3ل جدو(

هاي پس از مقایسه بین ذرات خاك در مدیریت
هاي قرق و چراي که در مدیریتمشاهده شد مختلف 

میزان کربن اجزاي رس، سیلت و  به ترتیب کنترل شده
شن بیشترین مقدار بود در حالی که در مدیریت چراي 
آزاد به ترتیب اجزاي سیلت، رس و شن بیشترین مقادیر 

شان داد جزء رس حاوي نتایج ن. کربن را داشتند
قرق به ترتیب  بیشترین مقدار کربن است که در مدیریت

برابر و در مدیریت چراي کنترل شده به  6/3و  5/1
. برابر کربن اجزاي سیلت و شن بود 1/3و  2/1ترتیب 

در مدیریت چراي آزاد جزء سیلت حاوي بیشترین مقدار 
برابر مقدار کربن  5/4و  1/1باشد که به ترتیب کربن می

   .اجزاي رس و شن بود
به طور کلّی نتایج نشان داد میزان کربن جزء 
رس بیشترین مقدار و کربن جزء شن کمترین مقدار 

کربن جزء سیلت حدواسط قرار دارد و به طور . باشد می
کلی به ترتیب از اجزاي درشت به ریز میزان کربن 

افزایش مقدار کربن در اجزاي ). 3جدول (افزایش یافت 
دهد که ماده آلی این جزء خاك از ریز خاك نشان می

درصد  .جه هوموسی باالتري برخوردار استدر
  .درصد بود 102تا  92بازیافت کربن آلی حدود 

فاکتور غناي کربن اجزاي شن و رس در 
 36و  55هاي قرق و چراي کنترل شده به ترتیب مدیریت

این ). 3جدول (چراي آزاد بود  تر از مدیریتدرصد بیش
در حالی بود که غناي کربن جزء سیلت در مدیریت 

هاي قرق و درصد بیشتر از مدیریت 22چراي آزاد 
مقایسه بین اجزا نشان داد که در . چراي کنترل شده بود

هر سه مدیریت مرتع، غناي کربن جزء رس به طور 
). 3جدول (ن بود دار بیشتر از اجزاي سیلت و شمعنی

چرا سبب کاهش غناي کربن اجزاي شن و رس و 
یعنی چرا نه تنها . افزایش غناي کربن جزء سیلت گردید

-سبب کاهش کربن جزء شن بلکه در جزء رس نیز می
به عبارت دیگر، تأثیر چرا آنقدر زیاد است که . شود

دهد و آن کربن فرکشن رس را هم تحت تأثیر قرار می
نتایج حاکی است در جزء . کندخارج میرس  جزءرا از 

رس در هر سه مدیریت مرتع، فاکتور غنی شدن کربن 
بود که نشان دهنده غنی شدن کربن این  1بیشتر از 
روي ) 2008(در مطالعه لورنز و همکاران . باشدجزء می
ذرات شن ریز و درشت، سیلت و رس تحت سه  اجزاي

-خاكو بیورزي خاكمدیریت متفاوت شامل مرتع، بی

ورزي به همراه استفاده از کود آلی نیز مشاهده شد که 
شن درشت و رس باالترین غناي کربن را در مقایسه با 

  .کل خاك دارا بودند
در مطالعه تأثیر ) 2003(کونانت و همکاران 

مدیریت چرا بر کل مخزن کربن و نیتروژن آلی خاك و 
ه این ب مرتع در ویرجینیاي آمریکا 4خاك اجزاي کربن 

نتیجه رسیدند که کربن عجین شده با سیلت و رس تحت 
لورنز و همکاران . مدیریت چراي شدید بیشتر شد

ذرات شن ریز و درشت،  اجزايمقادیر کربن ) 2008(
سیلت و رس را تحت سه مدیریت متفاوت شامل مرتع، 

ورزي به همراه استفاده از کود خاكورزي و بی خاك بی
آنجا که مقدار سیلت در خاك  از. آلی مقایسه کردند

شدن کمتر رغم فاکتور غنیبیشتر از سایر اجزا بود، علی
ین ذخیره کربن تر، این فرکشن عمده)تهی شدن(از یک 

  .خاك را تشکیل داد
نیز در بررسی ) 1999(کندلر و همکاران 

مدیریت طوالنی مدت کربن آلی در خاك تحت تیمارهاي 
NPK کود اصطبلی ،FYM  کودها و ترکیب)FYM+NPK( 

اندازه ذرات دریافتند که مقادیر  اجزايبر کل خاك و بر 
کربن و نیتروژن فرکشن با کاهش اندازه ذرات افزایش 

نشان داد ) 1998(نتایج مطالعه استمر و همکاران . یافت
با  اجزايکه به طور کلّی بیشترین مقادیر کربن در 

ازه سیلت در حالی که فرکشن با اند. اندازه رس دیده شد
را ) درصد از کل کربن 56حدود (بیشترین مقادیر مطلق 
 4در ) 2008(جیمز و همکاران . به خود اختصاص داد
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شرقی کاستاریکا، غلظت و مخزن جنگل ثانویه شمال
 50کربن آلی خاك را در اجزاي ذرات خاك تا عمق 

جزء سیلت ریز . متر از سطح زمین بررسی کردند    سانتی
-مقدار کربن آلی خاك را در همه جنگل و رس بیشترین

در بررسی توزیع ) 2010(جاگاداما و لل . ها دارا بود
خاك تحت مدیریت کشاورزي  اجزايکربن آلی بین 

به این ) شخم طوالنی مدت و تناوب کشت(طوالنی مدت 
نتیجه دست یافتند که هر چند مقدار سیلت در خاك 

عجین  بیشتر بود اما مخزن کربن آلی خاك به جاي
شدن با این فرکشن، با فرکشن رس بیشتر عجین شده 

  .بود
ها حاکی است مدیریت مقایسه بین مدیریت

مرتع تنها کربن جزء سیلت را تغییر داد، به طوري که 
چرا کربن جزء سیلت را افزایش ولی تأثیري بر کربن دو 

وجود بیشترین مقدار کربن در جزء . جزء دیگر نداشت
آزاد مؤید این است که پاکوبی دام سیلت بر اثر چراي 

ها و تخریب بر تراکم خاك، از بین رفتن خاکدانه
با تخریب این  ساختمان خاك مؤثر بوده است و نهایتاً

ها، ذرات اولیه خاك و مواد آلی پیوند دهنده خاکدانه
اند و در نتیجه کربن ها و ذرات خاك آزاد شدهخاکدانه

  . قال یافته استبیشتري به این جزء ریز خاك انت
نیـز در بررسـی   ) 2009(هـی و همکـاران   نتایج 

تغییرات کربن و نیتروژن در اجزاي ذرات اولیه خاك در 
-متـر در خـاك  سـانتی  20-40و  10-20، 0-10سه عمق 

که قرق طـوالنی   نشان داددر شمال چین  هاي قرق شده
هـاي کـربن و       خاك و غلظـت اجزاي مدت اثر شدیدي بر 

جزء رس بیشترین مقدار کـربن  . نها داشتنیتروژن کل آ
ـی    . دارا بودرا در هر سه عمق مورد بررسی  بـه طـور کلّ

در ذرات سیلت و رس در هر سـه عمـق مـورد مطالعـه،     
مدیریت چـراي آزاد کمتـرین و مـدیریت قـرق بیشـترین      

روند مشاهده شده براي جزء شن . مقدار کربن را داشت
 20-40و  10-20متفاوت بود بـه طـوري کـه در اعمـاق     

-متر بین میزان کربن این جـزء خـاك در مـدیریت   سانتی

در . دار مشـاهده نشـد  هاي مختلـف مرتـع تفـاوت معنـی    

متـر مشـاهده شـد کـه     سـانتی  0-10حالی کـه در عمـق   
مدیریت چـراي آزاد کمتـرین و مـدیریت قـرق بیشـترین      

در حـالی کـه اسـتیفن و همکـاران     . مقدار کربن را داشت
ــاي  پژوهشــی  در) 2011( ــع اینرمونگولی در مجــاور مرت

پس از بررسی اثر چرا بر توزیـع کـربن در اجـزاي    چین 
مختلف ذرات اولیه خاك گزارش نمودنـد کـه چـراي دام    
منجر به تغییـر مـاده آلـی خـاك در اجـزاي ذرات اولیـه       

  .خاك نشد
  

اثر مدیریت مرتع بر توزیع نیتروژن در اجزاي 
  مختلف ذرات اولیه خاك
هاي میزان نیتروژن در جزء مقایسه میانگین

شن نشان داد مدیریت چراي کنترل شده بیشترین مقدار 
-درصد بیشتر از دیگر مدیریت 22نیتروژن را داشت که 

-در جزء سیلت به ترتیب در مدیریت). 3 جدول(ها بود 

هاي چراي آزاد، کنترل شده و قرق بیشترین مقادیر 
ت نیتروژن جزء سیلت مدیری. نیتروژن وجود داشت

درصد بیشتر از نیتروژن  58و  31چراي آزاد به ترتیب 
هاي چراي کنترل شده و قرق جزء سیلت در مدیریت

همچنین در جزء سیلت مدیریت چراي کنترل شده . بود
درصد نیتروژن بیشتري در مقایسه با مدیریت قرق  21

هاي چراي کنترل نیتروژن جزء رس مدیریت. دارا بود
شتر از نیتروژن جزء رس درصد بی 21شده و آزاد 

  .قرق بود مدیریت
هاي غناي نیتروژن بین پس از مقایسه میانگین

هاي مختلف در جزء شن مشاهده شد که در مدیریت
درصد  34هاي قرق و چراي کنترل شده با مدیریت

اختالف در مقایسه با مدیریت چراي آزاد بیشترین غناي 
جزء سیلت مدیریت چراي آزاد در . نیتروژن وجود دارد

ها بیشترین درصد اختالف نسبت به دیگر مدیریت 22با 
این در حالی بود . فاکتور غنی شدن نیتروژن را داشت

که در جزء رس، غناي نیتروژن مدیریت چراي کنترل 
. چراي آزاد بود درصد بیشتر از مدیریت 13شده 
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همچنین بین مدیریت قرق با دو مدیریت دیگر مرتع در 
  .دار مشاهده نشدآماري معنیجزء رس تفاوت 

مرتع مقایسه میانگین اجزا در هر سه مدیریت 
 اجزايبیشترین میزان نیتروژن به ترتیب در حاکی است 

مقدار نیتروژن جزء . رس، سیلت و شن وجود داشت
برابر، در  7/5و  9/1رس در مدیریت قرق به ترتیب 

برابر و  5/5و  8/1مدیریت چراي کنترل شده به ترتیب 
برابر اجزاي  3/7و  5/1ر مدیریت چراي آزاد به ترتیب د

به طور کلی روند مشاهده شده براي  .سیلت و شن بود
مقدار نیتروژن اجزاي مختلف ذرات اولیه خاك مشابه 

به طوري که بیشترین میزان . کربن بود مقدار روند
سیلت و شن نیتروژن نیز به ترتیب در اجزاي رس، 

صد بازیافت نیتروژن کل در در). 3جدول (وجود داشت 
  .درصد بود 96هر سه مدیریت مرتع حدود 

نتایج بررسی صورت گرفته روي اجزاي 
مختلف هر مدیریت مرتع نشان داد که در هر سه 
مدیریت مرتع بیشترین غناي نیتروژن در جزء رس و 
کمترین آن در جزء شن وجود داشت و جزء سیلت 

مدیریت قرق و در هر دو . حدواسط این دو قرار داشت
 4چراي کنترل شده، غناي نیتروژن جزء رس به ترتیب 

در . برابر غناي نیتروژن اجزاي سیلت و شن بود 10و 
 3مدیریت چراي آزاد غناي نیتروژن جزء رس به ترتیب 

برابر غناي نیتروژن اجزاي سیلت و شن بود  13و 
به طور کلّی روند موجود در فاکتور غناي ). 3جدول (

بین اجزاي مختلف ذرات اولیه خاك، مشابه نیتروژن 
به طوري که این . باشدروند فاکتور غناي کربن می

است و نشان دهنده  1فاکتور در جزء رس بیشتر از 
نتایج . باشدغنی شدن این جزء خاك از نیتروژن می

دهد که در اجزاي شن و سیلت سه مدیریت نشان می
  .مرتع تهی شدن نیتروژن رخ داده است

نیز در بررسی ) 1999(لر و همکاران کند
 اجزايمدیریت طوالنی مدت نیتروژن کل در خاك بر 

اندازه ذرات دریافتند که مقادیر نیتروژن فرکشن با 
نتایج مطالعه استمر و . کاهش اندازه ذرات افزایش یافت

نشان داد که به طور کلّی بیشترین ) 1998(همکاران 
در . ه رس دیده شدبا انداز اجزايمقادیر نیتروژن در 

حالی که فرکشن با اندازه سیلت بیشترین مقادیر مطلق 
. را به خود اختصاص داد) درصد از کل نیتروژن  54(

نیز در بررسی تغییرات کربن و ) 2009(هی و همکاران 
، 0- 10نیتروژن در اجزاي ذرات اولیه خاك در سه عمق 

متر دریافتند که اجزاي رس و  سانتی 20- 40و  10- 20
سیلت بیشترین مقدار نیتروژن را در هر سه عمق مورد 

به طور کلّی در ذرات سیلت و رس در هر . بررسی دارند
سه عمق مورد مطالعه، مدیریت قرق بیشترین و مدیریت 

در حالی که . چراي آزاد کمترین مقدار نیتروژن را داشت
در هر سه عمق مطالعاتی بین میزان نیتروژن جزء شن 

دار مشاهده مختلف مرتع تفاوت معنی هاي در مدیریت
  .نشد

چراي دام ها حاکی است مقایسه بین مدیریت
تأثیري بر نیتروژن جزء شن نداشت ولی نیتروژن 

  .اجزاي سیلت و رس را افزایش داد
  

اجزاي مختلف ذرات اولیه  C/Nاثر مدیریت مرتع بر نسبت 
  خاك

هاي مرتع در این منطقه مقایسه بین مدیریت
 12جزء شن مدیریت قرق به ترتیب  C/Nکه  حاکی است

هاي جزء شن مدیریت C/Nتر از درصد بزرگ 30و 
 C/Nنسبت ). 3جدول (چراي آزاد و کنترل شده بود 

درصد  24هاي قرق و چراي آزاد جزء سیلت مدیریت
جزء سیلت مدیریت چراي کنترل شده  C/Nتر از بزرگ
ونه بود گجزء رس این C/Nروند مشاهده شده در . بود

درصد  37قرق  که این نسبت در جزء رس مدیریت
هاي چراي کنترل شده و تر از جزء رس مدیریتبزرگ

  .آزاد بود
اجزاي این منطقه در هر سه  C/Nمقایسه 

در مدیریت قرق . مدیریت مرتع روند مشابه نشان داد
درصد، در مدیریت چراي  57و  30جزء شن به ترتیب 

درصد و در مدیریت  78و  20کنترل شده به ترتیب 
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تري بزرگ C/Nدرصد  80و  9چراي آزاد به ترتیب 
  .)3جدول ( نسبت به اجزاي سیلت و رس داشت

به طور کلّی نتایج حاکی است باالترین 
ترین آن در جزء رس در جزء شن و پایین C/Nنسبت

با توجه به اینکه نیتروژن جزء رس نسبت . وجود داشت
است، این نتیجه دور از انتظار  به سایر اجزا بیشتر بوده

مدیریت قرق  نشان دادها مقایسه بین مدیریت. نیست
) 2009(هی و همکاران . را داشتندC/N باالترین نسبت 

در بررسی پویایی کربن و نیتروژن در اجزاي ذرات 
کل خاك و شن  C/Nهاي     اولیه خاك دریافتند که نسبت

دوره قرق و ترمیم  دار با افزایش    و سیلت به طور معنی
در پژوهش استمر و . مرتع چرا شده افزایش یافت

به منظور اعمال روشی براي ) 1998(همکاران 
جداسازي اجزاي با اندازه متفاوت در ذرات خاك 

تر هاي درشتاجزا از اندازه C/Nمشاهده شد که نسبت 
هاي دهنده حالت  به ریزتر کاهش یافت که انعکاس

وموسی شدن ماده آلی خاك معدنی شدن و درجه ه
 C/Nاین محققان گزارش نمودند که نسبت . باشدمی
تر نتیجه حضور ماده آلی تر در اجزاي درشتبزرگ
عموماً با کاهش . اي و بقایاي گیاهی اولیه استذره

یابد کاهش می C/Nاندازه ذرات خاك، نسبت 
  ).1998 استمر و همکاران، 1996کریستنسن (

  
خاك کل بر میزان معدنی شدن کربن  اثر مدیریت مرتع

 اجزاي مختلف ذرات اولیه خاك و

کل خاك در مدیریت چرا  ن کربنمعدنی شد
بیشتر از مدیریت قرق بود که به دلیل بیشتر بودن 

-اي در این مدیریت میمیزان کربن آلی و ماده آلی ذره

  . )1جدول ( باشد
معدنی شدن کربن جزء شن بین سه مدیریت 

. )3جدول ( دار نداشتآماري معنی مرتع تفاوت
هاي قرق و چراي آزاد در جزء سیلت بیشترین  مدیریت

درصد بیشتر از  26معدنی شدن کربن را داشتند که 
مقدار معدنی شدن کربن . مدیریت چراي کنترل شده بود

 30هاي قرق و چراي کنترل شده جزء رس در مدیریت
س در جزء ر درصد کمتر از مقدار کربن معدنی شده

  ).3جدول (مدیریت چراي آزاد بود 
مقایسه بین اجزاي ذرات اولیه حاکی است که 
در مدیریت قرق اجزاي شن و سیلت بیشترین میزان 

درصد بیشتر از  112معدنی شدن کربن را داشتند که 
در مدیریت چراي کنترل شده ). 3جدول (جزء رس بود 

به ترتیب اجزاي شن، سیلت و رس بیشترین مقادیر 
جزء شن در مدیریت . کربن معدنی شده را دارا بودند

درصد کربن  118و  18چراي کنترل شده به ترتیب 
معدنی شده بیشتري نسبت به اجزاي سیلت و رس 

در مدیریت چراي آزاد به ترتیب اجزاي سیلت، . داشت
شن و رس بیشترین مقادیر معدنی شدن کربن را به 

 83و  21ب جزء سیلت به ترتی. خود اختصاص دادند
درصد کربن معدنی شده بیشتري نسبت به اجزاي شن 

 . و رس نشان داد

معـدنی  در هر سه مـدیریت مرتـع،   به طور کلّی 
شدن کربن در اجزاي شن و سیلت بیشترین مقـدار بـود   

از عوامل افزایش معـدنی شـدن کـربن ذرات    ). 3جدول (
الوصول بودن منبع کـربن  توان به سهلشن و سیلت می

ها و در ود در ذرات شن و سیلت براي میکروبآلی موج
در . نتیجه فعالیت بیشتر آنهـا در ایـن ذرات اشـاره کـرد    

مدیریت چـراي آزاد بـه دلیـل مصـرف پوشـش گیـاهی       
توسط دام و کـاهش مـاده آلـی خـاك در ذرات درشـت،      

شن وجـود داشـت و     جزءکربن معدنی شده کمتري در 
ابراین، تأثیر بن .معدنی شدن کربن جزء سیلت بیشتر بود

چراي دام بر کیفیت ماده آلی خاك بـیش از کمیـت مـاده    
آلی خاك بوده است بـه طـوري کـه چـراي آزاد موجـب      

نتـایج مطالعـه   . کاهش کیفیت ماده آلی خاك شـده اسـت  
نیز نشان داد که معدنی شدن کـربن  ) 1987(کریستنسن 

مـاده آلـی در   . باشـد  جزء شن بیشتر از سایر اجـزا مـی  
شـود  محسوب می) لبایل(زو مخزن فعال فرکشن شن ج

سـیلت و رس جـزو    اجـزاي در حـالی کـه مـاده آلـی در     
لـوتزو و  (گردد مخزن حدواسط و غیرفعال محسوب می
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در کربن آلـی عجـین شـده بـا     ). 2007 همکاران
) سـنتز میکروبـی  (ذرات رس معموالً تولیـدات میکروبـی   

ــب هســتند   ــاران  ، 2001 کریستنســن(غال ــوتزو و همک ل
بنابراین، کـربن موجـود   ). 2008لورنز و همکاران ، 2007

رس از درجه هوموسی باالیی برخـوردار اسـت    جزءدر 
آن کمتر از سرعت تجزیه ) بازگشت(و لذا سرعت تجزیه 

  .باشدشن می جزء
در زمینه بررسی اثر مدیریت مرتع ، با این حال

 ذرات اولیه خاكمختلف  اجزايبر معدنی شدن کربن در 

وجود دارد، در صورتی که در یار محدود اطالعات بس
زمینه اثر مدیریت مرتع بر معدنی شدن کربن کل خاك و 

هاي اراضی اطالعات بیشتري نیز بررسی سایر کاربري
پژوهش جزء اولین  بنابراین، این. باشددر دسترس می

توزیع روند  است که اثر قرق و چرا را بر مطالعاتی
در اجزاي شدن کربن و معدنی نیتروژن کل  کربن آلی،

و است  کردهبررسی  در ایران ذرات اولیه خاكمختلف 
  .گرددپیشنهاد میپیرامون این موضوع  تداوم تحقیق

  
 سپاسگزاري 

  .شود بدین وسیله از دانشگاه شهرکرد که اعتبار مالی الزم براي انجام این تحقیق را فراهم نمود قدردانی می
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