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  دهیکچ

ـ   يدما شیموجب افزا یلیفس يهادر اثر مصرف سوخت دکربنیاکسيد ژهیواتمسفر به ياگلخانه يگازها شیافزا اسـت.   شـده  نیکـره زم

ـ است. پوشـش گ  ریپذدر خاك امکان یآل کربن رهیذخ ایها و سوخت نیروند فقط با کاهش مصرف ا نیتوقف ا ـ   یاهی شـامل   نیکـره زم

 ریثأت یمنظور بررسمطالعه به نیدارد. ا ياگلخانه يکاهش گازها در يثرؤکربن نقش م رهیبا جذب و ذخ يکشاورز یجنگلها، مراتع و اراض

ـ واقع در ارتفاعات زاگـرس م  یمنطقه کوهستان کیدر  یآل کربن ریذخا زانیبر م یاراض يکاربر زیدامنه و ن تیو موقع بیش زانیم  در یانی

خـاك اسـت.    تـروژن یو ن یآل کربن ریذخا زانیم توده،ستیز بر مقدار نیزم يو کاربر بیش داریعنم ریثأت انگریب جیکرمانشاه انجام شد. نتا

درصد  ،یآل کربن رهیذخ زانیم نیشتریدرصد) ب 30 تا 20( بیش نیبا کمتر دامنهيپا تینشان داد که موقع یمختلف مرتع يهابیش سهیمقا

در  تیموقع نیا ییتوانا شیدامنه موجب افزانهشا تیپراکنده در مرتع در موقع رختانرا داشت. حضور د یفوقان تودهستیخاك و ز تروژنین

مراقبت تـاج آنهـا از    ایشدن هوموس و با دامنه مشابه بدون درختان شده که احتماالً در اثر افزوده سهیخاك در مقا یآل کربن يسازرهیذخ

 یآل کربن زانی) م>05/0P( داریمعن شیاافز انگریب کسانی بیشبا گندمزار با مرتع مجاور  سهیدرختان است. مقا راشکوبیز یعلف يهاگونه

  کل در خاك مرتع است. تروژنیو درصد ن
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  مقدمه

ـ دلکه بـه  نیزم شیگرما و یمیاقل راتییتغ  يگازهـا  شیافـزا  لی

و وارد کـردن   یلیفسـ  يهـا در اثـر مصـرف سـوخت    ياگلخانه

 افتد،یم به اتمسفر اتفاق کربندیاکسيتن گاز د هاونیلیم انهیسال

در کـره  ی سـت یزمحـیط  يهاچالش نیتراز بزرگ یکیبشر را با 

 يهـا و انتشار گـاز  دیولمنابع ت نیتراست. مهم روبرو کرده نیزم

 ،سـال گذشـته   150 یدر ط یانسان يهاتیدر اثر فعال ياگلخانه

ـ تول يبـرا  یلیفس يهااستفاده از سوخت  يهـا سـتم یبـرق، س  دی

ـ ) کـه ا 25اسـت ( و حمـل ونقـل بـوده     یشیگرما گازهـا بـا    نی

از اتمسـفر باعـث   آن از خروج  يریو جلوگگرما کردن محبوس

ـ  از). 18( انـد شده نیشدن کره زمگرم  ،ياگلخانـه  يگازهـا  نیب

. اسـت گـاز   نیتـر خود مهـم  يدرصد 75 ریثأکربن با تدیاکسيد

 ای و یلیفس يهاجز با کاهش مصرف سوخت یتوقف روند فعل

. سـت ین ریپـذ امکـان  یاهیپوشش گ ایخاك در  یآل کربن رهیذخ

مربـوط بـه    یالمللنیبخش ب لهیوسمطابق گزارش منتشر شده به

-ی)، از زمان شروع دوره صنعت26ملل ( سازمان یمیقلا راتییتغ

اضـافه   نیکره زمـ  يدما نیانگیدرجه به م 1شدن تاکنون حدود 

ن کنودما تـا  شی). افزاگرادیدرجه سانت 2/1تا  82/0شده است (

از جملـه   یعـ یو طب یانسـان  يهـا سـتم یدر س یقیعم راتییبه تغ

دث نـادر و  احـو  گرید نواعا یو برخ لیس ها،یخشکسال شیافزا

و از دسـت دادن   هـا ایـ سـطح آب در  شیافزا ،ییوهواآب دیشد

ـ   راتییتغ نیشده است. امنجر  یستیتنوع ز -یباعث خطـرات ب

ـ ن ریپـذ بیآس يهاافراد و گروه يسابقه برا . جامعـه  شـود یمـ  زی

انتشار  زانیم دیداده که بدون کاهش شد هشدار یالمللنیب یعلم

 یطور قابل توجهبه نیزم یعیطب يهاستمیس ،ياگلخانه يگازها

و شده مواجه  ياریبس یبا اثرات منف تیکرد و بشر خواهد رییتغ

و  43حال حاضر خواهد شد ( در یمیاحتماالً موجب بحران عظ

 شیدر افـزا  ییسهم بسـزا  زیها و مراتع نن جنگلبردنی). از ب48

 1999عنـوان مثـال در سـال    که بهيطوربه کربن داشته دیاکسيد

-درصد و جنگل 80 مانیس عیو صنا یلیفس يهاصرف سوخت

 اتمسفر نقش داشـته  کربندیاکسيد شیافزا درصد در 20 ییزدا

 تاالیصدر و ا درصد در 30با  نیچ 2014). در سال 16( است

 کـربن دیاکسيد شیدرصد در رتبه دوم افزا 15با  کایمرآمتحده 

 ییزداجنگل ریثأسال ت نیهم رد. )48و  27اتمسفر قرار داشتند (

-همـان  ).4درصد بوده است ( 22 ياگلخانه يگازها شیر افزاب

هـا،  جنگل مانند نیکره زم یستیز يهاستمیطور که اشاره شد س

انداختن کربن دامبا به توانندیغات مو با يمزارع کشاورز، مراتع

آن در خــاك موجــب  رهیــو ذخ بیموجــود در اتمســفر و ترســ

درصد)  70تا  25(در اتمسفر شوند. بخش اعظم  گاز نیکاهش ا

ناخـالص   دیـ و تول یاهیگ داتیدر تول شدهرهیذخ کربندیاکسيد

ــاول ــنفس، Gross Primary Production =GPP( هی ــر ت ) در اث

 Net( هیخالص اول دیتول ماندهی. باقگرددیاتمسفر بازمدوباره به 

Primary Production =NPPتوانـد یاست که مـ  ی) مقدار کربن 

ــردد (  ــاك برگ ــه خ ــ). تولNPP=GPP-Raب ــالص دی ــاول ناخ  هی

هـا،  سـاقه  ،یبرگـ  تـوده ستیشامل مجموع ز یمحصوالت زراع

مراتـع   ،یعـ ی. علفزارهـا شـامل مراتـع طب   اسـت و بذرها  هاشهیر

 اهـان یگبـا اسـتفاده از   شده کاشته يکشاورز یاراضو  ،یمصنوع

 35 ای هایدرصد خشک 26که حدود است زارها و بوته ياعلوفه

 رنـد یگیرا در بـر مـ   هـا یمجموع خشـک  ازمربع لومتریک ونیلیم

ــلیم 20). حــدود 10( ــلومتریک ونی ــع ت ــع از مرات ــده نیمأمرب کنن

بـا وجـود    یاتع کوهستان). مر36( هستندجهان  در یدام يازهاین

مهم  اریاز منابع بس یکیعمق دارند نازك و کم نسبتاً یخاک نکهیا

از علفزارها در اثـر   یعیوس يها). بخش24کربن هستند ( رهیذخ

چـرا،   ،يسـوز هـا، آتـش  خـوردن خـاك  هـم و بـر  یعوامل انسان

و  يزیکـاهش حاصـلخ   ،یاهیـ شـدن پوشـش گ  ریفق ،یخشکسال

خـاك   آلیکربن  زانیبا کاهش م ای وشده  رانیخاك، و شیفرسا

)SOC=Soil Organic Carbon( ــده ــه ش ــد (مواج ). 34و  8ان

ـ  يخـاك در اثـر چـرا    یآل کاهش کربن در گزارشـات   هیـ رویب

متعادل و در فصل مناسـب   يچراو در مقابل، ذکر شده  يمتعدد

). 41و  40 ،17است ( خاك شده آلیکربن  ریذخا شیباعث افزا

در  2000در سال  آلیکربن  ریدرصد از ذخا 20و مطابق آمار فائ

علفزارها و مراتـع   گریعبارت د). به20(است  شده رهیمراتع ذخ

را تا عمـق   هایخشک آلیکربن از میلیارد تن  343حدود  یعیطب

حـدود پانصـد    انهی) و سال11اند (کرده رهیدر خود ذخ يمترکی
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و  21 ،6( کننـد یو جذب م رهیدر خود ذخ آلیکربن تن  ونیلیم

 تیرینقـش مـد  اهمیت و  ،آلیکربن از  میمقدار عظ نی) که ا43

  .دهدنشان میمراتع را 

 یکـ یزیف يهاتیمراتع عالوه بر محدود شتریآنجا که در ب از

مفـرط و   يفرسـا، چـرا  طاقـت  ییوهـوا آب طیو شرا یطیمح و

ــزودرس ن ــک  زی ــرب خش ــرات مخ ــو تغ یاث ــیاقل راتیی  را یم

ـ قابل دیـ ها و مراتع باعلفزار تیریمدبنابراین دوچندان کرده،   تی

 يهـا یژگـ یحال ونیباشد. با ا را داشته راتییتغ نیبا ا يسازگار

 یاهیباعث تنوع پوشش گ ،ییایجغراف و یتوپوگراف ،شناختیبوم

موضـوع بـا    نیـ کـه ا شـود  یمتنوع مـ  یشیرو يهاپیتوجود و 

 یمتنـوع  يوهاالگ، یمیاقل راتییو تغ تیریدرنظرگرفتن نقش مد

جداگانه مـورد   دیکه با کندیم جادیخاك ا کربن رهیذخ نهیدر زم

کـربن   راتییـ گذار بـر تغ ریثأتاز عوامل  یکی. رندیگ قرار یبررس

 زیکوچک ن يهادر محدوده یاست که حت یتوپوگراف ،خاك آلی

 راتییـ در اثـر تغ  یاهیـ پوشـش گ  راتییـ مشهود اسـت. تغ  کامالً

که ارتفـاع، درصـد   يطوربه ،هاستمنهو جهت دا بیش ایارتفاع 

ـ بـر ترک  يادیز ریثأبا هم ت ایو  ییتنهابه بیو جهت ش بیش  بی

 شـتر یب را یمیاقل راتییتغ ریثأ) و ت12( گذارندیم یاهیپوشش گ

و  بیـ در ترک تـوان یاثـرات را مـ   نی). ا41و  9( ندنکیم انینما

ـ یزم نیدر ا يادینمود. مطالعات ز مشاهده یاهیتنوع گ انجـام   هن

 یستیتنوع ز يالگوها خشکمهیاست. در مناطق خشک و ن شده

ـ   شتریب یاهیو پوشش گ جهـت و   ریثأاز مناطق مرطوب تحـت ت

ـ تغ نیا ریثأ) و ت22(است دامنه  بیش تیوضع ـ بـر م  راتیی  زانی

در  یمتفاوت يهااست. گزارش انینما زیخاك ن آلیکربن  رهیذخ

است.  شدهارائه  راتییتغ نیا زانیبر م یتوپوگراف ریثأخصوص ت

در  کربن ریذخا رییدامنه و تغ تیو موقع بیارتفاع، ش نیارتباط ب

است. در  ) گزارش شده31و  8 ،2( ایمالیهند و ه یمناطق جنگل

 تیـ و موقع بیشـ  زانیـ کـه م  شده مطالعات نشان داده نیا همه

 نیزمـ  يکربن خاك دارد و کاربر ریبر ذخا یاثرات متفاوت ،دامنه

اثرات داشته باشد.  نیکردن ا ادیدر کم و ز يثرؤنقش م تواندیم

دامنه بـر درصـد    تیارتفاع و موقع ریثأکه ت يگریدر مطالعات د

بعد از  شد، سهیبا هم مقا یو آلپ یخاك در مراتع استپ آلیکربن 

 تیـ موقع ،یاهیـ گ پیعامل اثرگذار بر ت نیترمهم عنوانارتفاع به

در همـه طبقـات    کـه يطـور بـه ، اسـت  داشـته  داریدامنه اثر معن

در  خـاك  آلـی کـربن   زانیـ م یجـز مراتـع کوهسـتان   بـه  یارتفاع

ـ دامنـه نظ  يهـا تیـ موقع ریاز سـا  شـتر ی) بدامنـه ي(پا هیکوهپا  ری

ـ ). در ا32اسـت (  دامنـه بـوده  شـانه  ایـ سرتخت کوه و  ـ ن رانی  زی

ــاتیتحق ــهدر  یق ــتغ زمین ــ راتیی ــ بیترس ــربن در اراض ــا یک  ب

 ،يمطالعـه مـورد   کیـ است. در  متفاوت انجام شده يهايکاربر

 جـان یب کربن در مراتع آذربایترس زانیبر م بیش شیاثرات افزا

ـ بـر م  بیشـ  شیافـزا  یمنف ریثأت انگریب جینتا کهشد  یبررس  زانی

مقـدار   يگـر ی). در مطالعـه د 1خـاك بـود (   آلـی کربن  بیترس

 جیانتکه شد  یبررس ییایکربن در جهات مختلف جغراف بیترس

نسبت بـه   یشمال يهاکربن در دامنه بیترس شیدهنده افزانشان

ـ ابهامـات ز  رسـد ینظر م). به30بود ( یبجنو يهادامنه در  يادی

جهـت و   ب،یمتقابل شـ  ریثأخاك و ت کربن رهیذخ راتییتغمورد 

 شتریب يهایبررس ازمندیدامنه در مراتع وجود دارد که ن تیموقع

قابل دسترس  تروژنیو ن آلیکربن  زانیحاضر م قیاست. در تحق

در  چـرا بـوده   تطور مداوم تحکه به یمرتع کوهستان کیخاك 

دامنـه،  پشـته  دامنـه،  هیـ مختلف دامنـه شـامل کوهپا   يهاتیموقع

گنـدمزار متصـل    یبا اراضـ  سهیدامنه و سرتخت کوه در مقاشانه

ـ گانـدازه  یشـرق شمال بیش کیدر  دامنه يبه پا و بـا هـم    يری

  . شد سهیمقا

  

  ها روش مواد و

  منطقه مورد مطالعه

زاگرس اختالف  یشیرو واقع در منطقه یمناطق کوهستان در

 یطـ یثر از عوامل محأمت یشیرو يهاو فرم یاهیدر پوشش گ

ـ ارتفـاع از سـطح در  شناختی ماننـد  بومو  و  بیجهـت شـ   ا،ی

ـ دامنه، موجب تغ تیموقع  تیدر وضـع  یقابـل تـوجه   راتیی

و درصـد   ياختالف در مواد مغـذ  هجیتو در ن یاهیپوشش گ

در فاصـله  اي منطقهمبنا  نیاست. بر هم خاك شده آلیکربن 

 بـه  ییروسـتا  تیجنوب شهر کرمانشاه با مرکز يلومتریک 15

  ییایـ مختصـات جغراف بـا   دیسـف واقـع در کـوه   يگبـر نام بان
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تـا   1630و ارتفاع  یشرق 47° 7´ 30´´و  یشمال °34 14´ 32´´

ـ انتخاب شـد. ا  یشمال يادر دامنهو  ایسطح درمتر از  2000  نی

زمسـتان و   امیـ است که در ا یمناسب یپوشش مرتع يمنطقه دارا

در  انهیسـال  ی. متوسـط بارنـدگ  استاز برف  دهیپوش زییاواخر پا

 يدمـا  نیانگیـ و م متـر یلیم 450 یهواشناس ستگاهیا نیترکینزد

سرد  خشکمهین میاقل يو دارابوده گراد یدرجه سانت 14 انهیسال

 ،یاهیـ پوشش گ يهایژگیمحل، و نیانتخاب ا لیدل .)30(است 

 یعنـوان مرتعـ  بـه از آن  يبـردار بهرهشرایط و شناختی بومتنوع 

ـ . پوشش گاستنخورده و دست یعیطب کامالً  اریمرتـع بسـ   یاهی

بـرداران  شـدند. بهـره   ییشناسـا  یگونه مرتع 100است و متنوع 

هــاي مالیــم دامنــه شــیبند. هســت انییو روســتا ریشــامل عشــا

کشت گندم، جـو  شامل  شتریو ب میدکشت صورت هها بکوهپایه

 صیمنظـور تشـخ  در مطالعه حاضر بـه است، بنابراین و حبوبات 

ـ بر م ينوع کاربر ریثأت  ،یاراضـ  نیـ خـاك در ا  آلـی کـربن   زانی

ــمجــاور و مشــابه آن ن یمرتعــ یخــاك اراضــ يهــایژگــیو  زی

 يدارا دامنـه  کیـ  يبـر رو  قعوا یعمرت یشد. اراض يریگاندازه

که (ارتفاع دامنه  نیترنییو در پا رندیمتغ بیو ش کسانی يکاربر

ـ نام دامنهيعنوان پامقاله با  نیدر ا و  یمرتعـ  ی، اراضـ )شـده  دهی

 يهـا یژگـ یو از نظـر و شـته  در مجاورت هم قـرار دا  يکشاورز

  .هستند کسانی کامالً ییوهواو آب یتوپوگراف

  

  روش مطالعه

صـورت  بـه  یاهیـ خـاك و پوشـش گ   يهـا یژگیمطالعه و نیا رد

هموار و  از کف دره که نسبتاًدر امتداد دامنه  یتصادف کیستماتیس

و کـم   یتا سرتخت کوه که سنگالخ است مید يهاشامل گندمزار

 يریـ گقرار گرفت. اندازه يبردارمورد مطالعه و نمونه ،است بیش

مراتـع   یعنیآن  یشیفرم روبه  هبا توج یاهیپوشش گ يهایژگیو

 کیـ  يهـا پـالت  بـا اسـتفاده از  انبـوه   انیزار همراه بـا گنـدم  بوته

 سـه یخـاك و مقا  يهـا یژگیو یبررس يو براشد انجام  یمترمربع

 15و  15تـا   0خاك از اعمـاق   يهانمونه ن،یریو ز یخاك سطح

 يبـرا  طیشرا .شد يآوردر مرکز هر پالت جمع يمتریسانت 30تا 

هـا  است. محل پـالت  کسانیخاك  ییرو هیر الظاز ن رهامایتمام ت

ــه ــد. واحــد  یصــورت تصــادفب ــاانتخــاب ش ــات يه در  یمطالع

ـ ترتمختلف دامنه به يهاتیموقع و  يکشـاورز  یشـامل اراضـ   بی

ـ یتقر بی) با شFoot-Slope( هیکوهپا ای دامنهيپا یمرتع یاراض  یب

 45تـا   30ب ی) بـا شـ  Back-Slopeدامنـه ( درصد، پشته 30تا  20

 درصد، سـرتخت  60تا  45 بی) با شShoulderدامنه (درصد، شانه

)Summitزالزالک یجنگلجامعه  درصد و 10تا  میمال بی) با ش - 

بـا گونـه    دیـ آن را مرتع مشـجر نام  توانیم پراکنده که اریبس پسته

درصـد   60 تـا  45 بیبـا شـ   دامنهشانه تیغالب زالزالک در موقع

و  شـد  واحد در نظر گرفتـه  6 یمطالعات يهاد. تعداد واحباشدیم

 يهـا ها دو برابر حداقل نمونـه تعداد نمونه ،یبیکاهش ارمنظور به

، شد نمونه) در نظر گرفته 3(حداقل  يدر مطالعات آمار ازیمورد ن

در هـر   .انتخاب شد یطور تصادفپالت به 6در هر واحد بنابراین 

 يریـ گاندازه یاهیگ تودهستیز ای دیتول زانیم یمربعمتر کیپالت 

تا  15و  15تا  0عمق دو  در زیمربوط به خاك ن يشد و فاکتورها

متـر در  یسـانت  5به قطر  يفلز با استفاده از استوانه يمتریسانت 30

نمونه خـاك   72مجموع بنابراین در . شد يبردارمرکز پالت نمونه

حاسـبه  م يبـرا  یمترمربعـ  کیـ کـوادرات   36خاك و  زیآنال يبرا

 زیو آنـال  هیتجز برايخاك  يهاشد. نمونه يآورجمع یاهیگ دیتول

 یاهیـ گ تـوده سـت یز يهاخاك فرستاده شد و نمونه شگاهیبه آزما

و  هشد قرار داده گرادیدرجه سانت 72 يساعت در دما 48مدت به

 بافـت  ،آلـی کـربن   زانیـ خاك شامل م ي. پارامترهاشدسپس وزن 

. تعیـین شـد   ریخاك به شرح ز شگاهیآزماکل در  تروژنینو  خاك

آزاد  يهاي خاك پس از انتقال بـه آزمایشـگاه، در هـوا   تمام نمونه

متـري بـراي انجـام    میلـی  2الـک   لهیوسـ هسپس بـ شده و  خشک

شد. نیتروژن کل به روش کجلـدال و بـا اسـتفاده از     آزمایش آماده

 Walkleyبـالك ( آلی به روش والکلـی  بندستگاه اتوکجلتیک، کر

and Black(،      بافت خـاك بـا اسـتفاده از روش هیـدرومتري، وزن

ـ   روش کلوخـه بـر حسـب گـرم بـر       امخصوص ظاهري خـاك ب

کردن روش خشک امتر مکعب، و درصد رطوبت خاك نیز بسانتی

 گـراد سـانتی  هدرجـ  105 ون در دمـاي آمقدار معین خاك تـر در  

معادلـه   لهیوسـ هدر خاك ب رهیآلی ذخشد. مقدار کربن  گیرياندازه

  ):  15( شدبرآورد  ریز
  

OC = OCP × BD ×E×10000 
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صورت حروف به 05/0نتایج آزمون دانکن در سطح . بیمختلف ش يهاتیدر موقع مختلف و يهاکربن در عمق بیترس سهیمقا .1شکل 

دهنده اختالف رف مشترك نشانبه این صورت که وجود حداقل یک حرف مشترك نشانه تشابه و عدم وجود ح ،است شده نشان داده

 .استدار در سطح اعتماد مورد نظر و در عمق مربوطه معنی

  

  فرمول: نیدر ا که

OC = شده در خاك بر حسب تن در هکتار، ذخیره آلیکربن

OCP موجود در خاك،  آلیکربن = درصدBD وزن مخصوص =

= عمق Eو  )mnto/3مترمکعب (بر ظاهري خاك بر حسب تن 

  . است متر) 15/0بر حسب متر (در اینجا  مورد نظر

  

  جینتا

  در خاك  شدهرهیذخ آلیکربن 

است.  شده نشان داده 1دست آمده در شکل هب جینتا خالصه

 شودیطور که مشاهده مو همان انسیوار هیتجز جیمطابق نتا

- یسانت 15- 30و  0- 15در هر دو عمق  آلیکربن  بیمقدار ترس

 دارند (در داریاختالف معنبا هم  ،تلفمخ يهاتیدر موقع يمتر

گانه چند نها از آزموگروه نیب سهیمقا يدرصد). برا 95سطح 

 نیب داریدهنده اختالف معنشد که نشان دانکن استفاده

که مقدار کربن آلی خاك در طوريبه ،مختلف است يهاتیموقع

هاي پاي دامنه متري خاك در موقعیتسانتی 0-15عمق 

دامنه مرتع مشجر با شیب درصد، شانه 20-30) با شیب (کوهپایه

با درصد  35-40دامنه مرتعی با شیب درصد و پشته 45 - 60

سرتخت  يهاتیموقع بیشترین مقدار در یک گروه قرار گرفتند.

قرار  يدر گروه بعد یمرتع دامنهپشته و یمرتع دامنهشانه ،یمرتع

مترین مقدار کربن درصد ک 20-30و گندمزار  با شیب گرفتند 

در  در سه گروه قرار گرفتند. آلی خاك را داشت، که مجموعاً

 آلیکربن تن  5/21گندمزار با داشتن  ،يمترینتسا 15- 30عمق 

 انگریب زیمقدار را دارا بود و آزمون دانکن ن نیدر هکتار کمتر

 زیمشابه و ن یمرتع گندمزار و دامنه نیب داریوجود اختالف معن

 تیموقع نیعمق ب نیاست. در ا یمرتع يهاتیموقعبا تمام 

اختالف  زین هاتیموقع ریو سا مشجردامنه و شانه دامنهيپا
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 نیشتریب دامنهيمشجر و پا دامنهشانه، و )>05/0Pاست ( داریمعن

در  زین یطور کل). به1 تن در هکتار، شکل 35( ندمقدار را دار

آزمون دانکن  لهیوسهب يبندطبقه نیبهتر يمتریسانت 0- 30عمق 

شدند که با هم  ترتیب به شرح زیر تعیینچهار گروه به .انجام شد

دامنه مرتع مشجر و گروه اول شامل شانه: دار داشتنداختالف معنی

هکتار، گروه  تن در 25/80دامنه با بیشترین مقدار و میانگین پاي

، 85/75ین دامنه مرتع با میانگدامنه مشجر و پشتهدوم شامل شانه

دامنه مرتع با میانگین مرتع و پشته گروه سوم شامل سرتخت، شانه

و گروه آخر با کمترین مقدار به گندمزار اختصاص داشت  31/70

هکتار بیشترین  تن در 50/82دامنه مرتع با پاي ،در مجموعکه 

  شد.  نییتن تع 71 هاتیموقع ریسا نیانگیممقدار را دارا بود. 

و  دو واحد گندمزار دهد،ینشان م 1 کلکه ش طورهمان

دامنه و  تیموقع يکه در مجاورت هم و دارا یمرتع دامنهيپا

 آلیکربن  ریهستند، از نظر ذخا کسانی یتوپوگراف يهایژگیو

که يطوربا هم اختالف دارند به )>05/0P( يداریطور معنبه

 یمرتع دامنه. شانهاست آلیکربن  شتریب ریمقاد يخاك مرتع دارا

دامنه با  بیو ش تیبا وجود تشابه موقع زیدامنه مشجر نو شانه

 آلیکربن از  يشتریب ریمشجر مقاد هم اختالف دارند و دامنه

  . دهدیخاك را نشان م

  

  کل خاك  تروژنیدرصد ن

کل خـاك   تروژنیدرصد ن نیب فاختال يمتریسانت 0- 15عمق  در

 دامنـه مشـجر کـامالً   هو شـان  دامنـه يپـا  يهـا تیـ و موقع گندمزار

 يداریمعن اختالف هاتیموقع ریبا سا است و )>05/0P( داریمعن

 نیآزمون دانکن در ا، بنابراین طبق شودیمشاهده نم ياز نظر آمار

 23/0بـا داشـتن    دامنـه يپـا  تیـ قعشد و مو نییعمق دو گروه تع

. بـود  مقـدار را دارا  نیشـتر یاز جـرم کـل خـاك ب    تروژنیدرصد ن

ـ   يمتـر یسـانت  15- 30شکل در عمـق   نیمطابق هم  نیاخـتالف ب

در  یطـور کلـ  است. به داریدامنه معن يهاتیگندمزار و تمام موقع

 نییآزمون دانکن تعبا استفاده از سه گروه  يمتریسانت 0- 30عمق 

 کیـ درصد) در  183/0مقدار ( نیشتریمشجر با ب دامنهنهشا: شدند

 رگـروه یدرصـد) در ز  147/0مقدار ( نیگندمزار با کمتر ،گروهریز

ـ (بـا م  هـا تیـ موقع ریسـا ، و گرید ـ ن درصـد)  170/0 نیانگی در  زی

  .)2قرار گرفتند (شکل   يگریگروه دریز

  

  یمرتع يهادر واحد یاهیعلوفه و پوشش گ دیمقدار تول یبررس

بیشـتر  کمتـر و رطوبـت    بیتوجه به عمق مناسب خـاك، شـ   با

 اهـان یگ یوده برگـ تـ ستیمقدار ز ،)هی(کوهپا دامنهيخاك در پا

). پــس از آن 3اســت (شــکل  شــتریب تیــموقع نیــدر ا یمرتعــ

مشجر و سرتخت اختصاص  یمرتعبه شانه دیمقدار تول نیشتریب

علوفـه   لـوگرم یک 800و  823 ،1280میـزان   به بیترتدارد که به

بـا   دامنـه يپـا  یدر اراضـ  دیاختالف تول خشک در هکتار است.

  است. )>05/0P( داریمعن بیطبقات ش ریسا

  

  بافت خاك

 یلتیهـا مشـابه و سـ   در همه واحد یخاك با اختالف اندک بافت

 ریدرصد متغ 63تا  48از  لتیدرصد س یطور کللوم بود. به یکل

مقـدار بـه    نیو کمتر دامنهيپا تیمقدار به موقع نیشتریبود که ب

تـا   33از  زیدامنه مرتع مشجر اختصاص دارد. درصد رس نشانه

 تیـ مقـدار مربـوط بـه موقع    نیبـود کـه کمتـر    ریدرصد متغ 38

کـه  اسـت  درصـد   14تـا   4بـین   زی. درصد شن ناست دامنهيپا

  اختصاص دارد. دامنهيمقدار به پا نیکمتر

  

  يریگجهیبحث و نت

در خـاك   شـده رهیکل ذخ تروژنیو ن آلیکربن  زانیم سهیمقا

  یعیگندمزار و مراتع طب یدر اراض

انـد بـر   تحت کشـت بـوده   یوالنمدت طکه به يکشاورز یاراض

تـر  نییپـا  يهـا در عمـق ویـژه  بـه خاك  آلیکربن  بیترس زانیم

گونـاگون   قاتیموضوع در تحق نیاند. اداشته ياکاهنده راتیثأت

 سـه یمقا زیـ حاضر ن قی). در تحق46و  30( است دهیبه اثبات رس

دامنـه   يهـا تیـ خاك در گندمزار و تمـام موقع  آلیکربن مقدار 

اسـت   يکشـاورز  يهـا نیآن در زم رینده کاهش چشمگدهنشان

و گنـدمزار   دامنـه يمرتع پا تیموقع نیاختالف ب نیا .)1(شکل 
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به  05/0نتایج آزمون دانکن در سطح  .بیمختلف ش يهاتیدر موقع مختلف و يهاکل خاك در عمق تروژنیندرصد  سهیمقا .2شکل 

دهنده ود حداقل یک حرف مشترك نشانه تشابه و عدم وجود حرف مشترك نشانبه این صورت که وج ،صورت حروف نشان داده شده

 .استدار در سطح اعتماد مورد نظر و در عمق مربوطه اختالف معنی

  

  
با استفاده از ) >05/0Pدار (حروف نایکسان بیانگر اختالف معنی. مختلف دامنه يهاتیدر موقع یتوده علفمقدار زیست سهیمقا .3شکل 

   (رنگی در نسخه الکترونیکی) دانکن است.آزمون 

  

) اسـت. از آنجـا کـه    >05/0P( داریمعن تیموقع نیواقع در هم

ي هـا یژگـ یو يدارا باًیو تقربوده مجاور گندمزار  کامالً دامنهيپا

 يریـ گجـه ینت توانیمبنابراین  و خاك هستند ییوهواآب کسانی

کـه موجـب    آنهاست ينوع کاربر یاراض نیا زیتما کرد که وجه
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 یاسـت. اراضـ   خـاك شـده   آلـی کربن  رهیذخ زانیاختالف در م

 يهـا یو مطـابق بررسـ   شـوند یکشت مـ  میصورت دگندمزار به

جو  ایتاکنون تحت کشت گندم  شیسال پ نیانجام شده از چند

 بـا عـدم برداشـت کـاه و     تـوان یم يکشاورز یدر اراض .اندبوده

و شـخم تـا    يورزخاك اتیو کاهش عمل یاهیگ يایکلش و بقا

نمـود.   خـاك اضـافه   آلـی کـربن   ریذخـا  زانیم به يادیحدود ز

 يهـا نمـودن کـود  و اضـافه  یتناوب زراع يهاستمیاستفاده از س

خـاك   تـروژن یکربن و ن شیافزا بر يادیز اریبس ریثأت زین یوانیح

شـخم   ویـژه بـه انجام شده، شخم  قاتیهمه تحق در). 33دارد. (

 خاك بـوده  آلیکربن  رهیکاهش ذخ در یمهم اریعامل بس قیعم

 يهـا بیدر شـ  یخاك در مراتع حت آلیکربن  زانی). م52است (

ـ ا .بـود  شتریتند از گندمزار ب کـه  نیـ موضـوع بـا توجـه بـه ا     نی

رابطـه   یاهیـ و کاهش پوشـش گ  بیش شیخاك با افزا شیفرسا

 تیـ دهنـده اهم قابل توجه بوده و نشان اری) بس31دارد ( میستقم

کـربن  در حفاظت خاك و حفظ و جذب  یمرتع یاهیپوشش گ

اختالف  نیا دهدینشان م 1طور که شکل . هماناستخاك  آلی

از  یاسـت کـه ناشـ    شـتر یخـاك ب  يمتـر یسانت 15-30در عمق 

) کـه  42( تاسـ  یمرتع اهانیو گسترده گ قیعم ياشهیر ستمیس

خاك دارند. مراتـع از   آلیکربن  رهیدر جذب و ذخ يثرؤنقش م

 نیـ خاك برخوردارند و ا آلیکربن  بیترس يبرا بیشتري تیقابل

ـ نما شـتر یحـاکم باشـد ب   يتـر خشـک  طیهر چه شرا تیقابل  انی

 یخـاك در مراتـع و اراضـ    تروژنیمقدار ن سهی). مقا13( شودمی

اسـت   یخاك سـطح  هیدر ال يدهنده اختالف کمترنشان یزراع

ار اخـتالف مقـد   دهـد ینشـان مـ   جیکـه نتـا  يطوربه .)2(شکل 

و  دامنـه يپـا  يهـا تیموقعمتر در سانتی 0-15در عمق  تروژنین

 نیـ کـه ا  اسـت ) >05/0P( داریزار معندامنه مشجر با گندمشانه

 یاراضـ  در تراتـه ین يهااز استفاده از کود یناش تواندیموضوع م

و  قـات یتحق ریدسـت آمـده از سـا   هب جیبا نتا کهباشد  يکشاورز

وجـود   نیبنـابرا  .)37و  19(سـازگار اسـت    زیـ حاضـر ن  قیتحق

مسـلم اسـت کـه     يبا مراتع امـر  يکشاورز یاراض نیاختالف ب

 رهیـ در ذخ یعـ یطب یتـر اراضـ  نقش مهـم  انگریمتنوع ب قاتیتحق

 ن،یزمـ  يسـاز نـوع آمـاده   امـا  ،خاك اسـت  تروژنیو ن آلیکربن 

، یزراعـ  یبه اراضـ  شیدادن فرصت آ ،یاستفاده از تناوب زراع

 يهـا از کـود  شـتر یاسـتفاده ب  ،ییایمیش يهااستفاده کمتر از کود

) 33و  30 ،5( يورزخاك اتیکاهش عمل یطور کلو به یوانیح

 یخـاك اراضـ   آلـی کـربن   رهیـ ذخ لیپتانسـ  شیدر افزا تواندیم

 يعـدم چـرا   ای برداشتثر باشد. عدم ؤم يادیتا حدود ز یزراع

ـ ن یزراع یاراض يایکاه و کلش بقا ـ  زی  شیافـزا  بـر  يادیـ ز ریثأت

). اسـتفاده از  34کربن دارد ( بیدر ترس یزراع يهانیزم ییوانات

کـربن و   بیشدت بر کاهش مقدار ترسـ هم به یکشتتک ستمیس

 يهااز تناوبشود می شنهادیپ، بنابراین ثر استؤخاك م نژتروین

کـربن در   بیترس شیکار موجب افزانیکه اشود استفاده  یزراع

ـ ). به47( شودیخاك م  يهـا از انـدازه کـود   شیعالوه مصرف ب

و  کـربن دیاکسـ يدو  تروژنین خروج گاز شیباعث افزا ییایمیش

). 50و  37(شـود  یم زیخاك ن pHو  آلیکربن کاهش  جهیدر نت

 زانیـ شـود از م  هرچه بـه عمـق خـاك اضـافه     یزراع یدر اراض

کاهش  زیخاك ن آلیکربن نسبت خاك کاسته و به همان تروژنین

 ياشـه یر يهاستمیاهش دامنه نفوذ و دوام سکه در اثر ک ابدییم

ـ یاسـت. ترک  یو مرتع یجنگل اهانینسبت به گ یزراع اهانیگ  یب

ـ ن یو تنـاوب زراعـ   یاهیگ يایاز وجود بقا باعـث   توانـد یمـ  زی

  ).6( شودخاك  آلیکربن  ریو ذخا تروژنین درصد شتریب شیافزا

  

   بیمختلف دامنه و ش يهاتیمراتع در موقع سهیمقا

ـ دلبه دامنهيپا تیدر موقع یاهیگ دیتول مقدار وجـود خـاك    لی

 شـتر یب هـا تیـ موقع ریکمتر از سا بیو ش شتریرطوبت ب ،قیعم

 تـروژن یو ن آلـی کربن  شیموضوع موجب افزا نیاست که هم

ـ دلبـه  تیوضع نیا .است شده تیموقع نیخاك در ا  بیشـ  لی

در اثـر   نییبـه سـمت پـا    يامالح و مواد مغـذ  تیکمتر و هدا

 شتریدامنه ب بی). هرچه ش51( شودیم جادیدامنه ا یثقل يروین

 زیـ خـاك ن  شیو فرساشده کاسته  یاهیپوشش گ زانیاز مشود 

بهتر  یاهیوجود پوشش گ ،جهیدر نت .)35و  23( شودمی شتریب

خاك  تروژنیو درصد ن آلیکربن  شیکمتر، باعث افزا بیو ش

(در  هـا تیـ وقعم ریبا سا اشده و اختالف آن ر تیموقع نیدر ا

 یمتنوع قاتیاست. تحق کرده داریمعندرصد)  95سطح اعتماد 
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ـ دامنه بـر پوشـش گ   تیجهت و موقع ریثأدر رابطه با ت و  یاهی

موضوع بـا   نیخاك انجام شده و ا تروژنیو ن آلیکربن  ریذخا

ـ ا جی). نتـا 52و  3مشـابهت دارد (  زین دیگران جینتا  قیـ تحق نی

 بیدرجـه شـ   شیخـاك بـا افـزا    آلیکربن نشان دهنده کاهش 

 يهابیخاك در ش شیفرسا شیدامنه است چرا که در اثر افزا

و  27(کاهش یافته  زین یاهیگ دیو تول ياتنوع گونه زانیتند، م

کل خاك  تروژنیو درصد ن آلیکربن  زانیاز م جهی) و در نت49

 قـات یاز تحق ياریبسـ  جیبا نتـا این موضوع که  ،شودیم کاسته

ـ ن گـر ید ـ ). در تحق46و  23دارد ( مشـابهت  زی کـه   يگـر ید قی

شده کـه   ، نشان دادهشده یزمان بررسهمطور به زیاثرات چرا ن

خاك و  تروژنیکربن و ن ریچرا بر مقدار ذخا يگذارریثأت زانیم

و کنتـرل   میدامنه تنظ تیموقع ریثأشدت تحت تعلوفه سرپا به

 یخـود عـامل   مدا يچـرا  نکـه یبا ا گریعبارت د). به3( شودیم

خـاك   تـروژن یو ن آلـی کـربن   ریذخا زانیثر بر مؤقدرتمند و م

ـ اهمبسـتگی دارد کـه   دامنـه   بـه موقعیـت   ریثأت نیاست، ا  تی

ـ تنـد   نسـبتاً  يهـا بیچرا را در ش تیریمد ، کنـد یمـ  يادآوری

ـ  بنابراین  ـ >05/0P( يداریاخـتالف معن کـربن و   زانیـ م نی) ب

وجـود دارد.   مختلـف  يهـا تیـ در موقع شـده رهیـ ذخ تروژنین

خـاك   تـروژن یخاك و درصد ن آلیکربن  ریذخا زانیم راتییتغ

ها به سمت بـاال و سـرتخت کـوه کـاهش     از کف دره بیترتبه

ـ   توانـد یموضوع م نی) که ا51و  3( ابدییم  ریسـا  ریثأتحـت ت

عنوان مثـال  به .دینما رییتغ یاهیو پوشش گ شناختیبومعوامل 

دامنـه  شانه تیموقع ها درتچهبه حضور درختان و درختوان می

بـا   ياثرات مثبت درختان رابطـه قـو   رسدینظر ماشاره کرد. به

ــ ــه  بیش ــه دارد ب ــوردامن ــ يط ــه در بررس ــتمیس یک ــاس  يه

ــتراگروفا ــ) Agroforestry( يرسـ ــتلق ایـ ــاورز قیـ و  يکشـ

 يهـا سـتم یس سـه یموضوع ثابت شده و مقا نیا زین يجنگلدار

 يبرتـر  دیـ ؤم يرسـتر اگروفا ستمیبا س یجنگل، یمرتع، یزراع

خاك  آلیکربن مقدار . در این سیستم است ستمیس نیآشکار ا

نشـان   یزراعـ  يهاستمیس ریرا نسبت به سا يداریمعن شیافزا

مراتع  يبرتر دییأدر ت قیتحق نیا جیبا نتاکه  )39و  8( دهدیم

کل خاك نسـبت   تروژنیو ن آلیکربن  شتریب بیمشجر در ترس

طور مطابقت دارد. همان تبدون درخ یمرتع مشابه تیبه موقع

آزمـون دانکـن نشـان     جینتـا  نیو همچنـ  2و  1 يهـا که شکل

 تیـ در موقع تـروژن یخاك و درصـد ن  آلیکربن مقدار  دهدیم

در  یدامنـه مرتعـ  شانه تیدامنه مرتع مشجر نسبت به موقعشانه

ـ   اسـت   شـتر یشده بهر دو عمق مطالعه مثبـت   ریثأکـه در اثـر ت

درختـان   شـه یگسترش ر ،یاهیمالچ گ دننمودر اضافهدرختان 

 جـاد یشده اسـت. ا  جادیو اصالح بافت خاك ا شتریدر اعماق ب

در منـاطق  ویـژه  بهخاك  تبرطوبیشتر حفظ  جهینت و در هیسا

اشـکوب   یاهیـ خشک، باعث توسعه پوشـش گ  مهیخشک و ن

محافظـت از عناصـر   بنـابراین  ). 38و  35 ،7( شـود یمـ  یعلف

زاگـرس کـه درختـان     یشیرو طقدر منا ياختچهو در یدرخت

 نیــدر ا یعــیطــور طببــه... زالزالــک و ،یوحشــ بلــوط، پســته

از  يکربن و نگهدار شتریب بیحضور دارند در ترس هاشگاهیرو

عنـوان  به تواندیماست و ثر ؤم اریمرغوب بس یمرتع يهاگونه

 دامنـه در  بیشـ  نکـه یشود. با ا مناسب در نظر گرفته يراهکار

 شـتر یب هاتیموقع ریدرصد از سا 10دامنه حداقل شانه تیموقع

 آلیکربن  بیبر ترس یمنف ریثأت بیش شیافزا یاست و از طرف

وجود درختـان   رسدینظر محال بهنیخاك دارد با ا تروژنیو ن

اسـت   کرده یرا خنث شتریب بیش یصورت پراکنده اثرات منفبه

 در بیمراتـع پرشـ   يریپـذ بی). از آنجا که آسـ 40و  23 ،13(

 هیاسـت توصـ   شـتر یخـاك ب  شیو فرسـا  دیشـد  يمقابل چـرا 

درصـد در   30از  شیب بیدار با شبیش یمرتع یاراضشود یم

در مقابـل چـرا محافظـت     بهـار  لیو اوا زییفصول زمستان و پا

ـ تلف ،یتناوب زراعـ مانند مناسب  یزراع يهاو روششوند   قی

 بیبا شـ  جهتهم کاهش شخم و اجتناب از شخم ،يکشاورز

  آموزش داده شود. به کشاورزان 
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Abstract 

Global warming has been largely driven by increasing atmospheric GHG (Green House Gasses), particularly carbon 
dioxide caused by fossil fuels burning. The current trend can not be stopped except by reducing fossil fuel consumption 
or storing organic carbon in soil or earth's biological systems such as forests, rangelands and agricultural systems. This 
study was conducted to determine the effect of slope position as well as land use effect on organic carbon storage and 
nitrogen content in a mountainous area in the middle of Zagros chain mountain ranges in Kermanshah. The results 
showed that slope position has significant effect on aboveground biomass, SOC (Soil Organic Carbon) and Soil 
Nitrogen Content (SNC). Comparison of different rangeland slopes showed that the lowest slope position (20-30%) had 
the highest amount of SOC, SNC and aboveground biomass. The presence of scattered trees in the shoulder position 
added significant amount of soil organic carbon and total nitrogen content to the soil beneath the trees, resulting from 
the input of tree litter and positive effect of trees canopy on herbaceous layer. Comparison of natural rangeland in all 
slope positions and adjacent cropland showed higher amount of SOC and SNC in grasslands. Comparison of croplands 
and adjacent rangelands with the same slope shows a significant increase in organic carbon content (P>0.05) and soil 
nitrogen percentage in the rangelands. This situation is also seen in other rangeland slope classes. 
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