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  چکیده

  
  

گرمایش  واي افزایش گازهاي گلخانهیکی از عوامل  ابع سرزمینبرداري از منتشدید بهرهمدیریت نامناسب اراضی و 
مراتع استان  این پژوهش در .باشدبرداري از اراضی ضروري میاست و به همین دلیل اصالح مدیریت بهرهجهانی 

 دیلتبمرتع ، سوخته مرتع ، چراي شدید، حفاظت شدهشامل مراتع (متداول ثیر پنج مدیریت أت با هدف بررسیکرمانشاه 
متر سانتی 20تا  0خاك از الیه  هاينمونه .شد ها انجامدانهخاکبر ماده آلی خاك و اندازه  )دیم تبه باغات و زراع شده

توزیع اندازه . تعیین گردید، اسیدیته، هدایت الکتریکی و کربن آلی خاك کل بافت خاك، آهکبرداشته شد و 
میلی متر  5 -2و  2 -1، 1 - 250/0، 250/0 -050/0، 050/0از در پنج گروه کوچکتر  ها به روش الک ترخاکدانه

دار تأثیر معنیها اندازه خاکدانه بر مقدار کربن آلی وهاي مورد اشاره تحقیق نشان داد که مدیریتاین نتایج . انجام شد
کربن متوسط . ه استها به دلیل کاهش کربن آلی گردیدآنبه تغییر اندازه مدیریت نامناسب اراضی مرتعی منجر دارد و

، 61/1 ،16/1، 12/3به ترتیب  دیم تبه باغات و زراع تبدیل، چراي شدید، آتش سوزي، حفاظت شدهآلی مراتع 
، چراي شدید، حفاظت شدهمراتع متر نیز در میلی 1هاي بزرگتر از متوسط فراوانی خاکدان. درصد بود 22/1و  13/2

بدست آمد درصد  09/26و  71/43، 72/34، 68/29، 85/54ترتیب  به دیم تبه باغات و زراع تبدیلآتش سوزي، 
مراتع با ماده آلی  ها بیشتر بود، زیراداري از سایر کاربريکه در مراتع حفاظت شده و تبدیل شده به باغ به طور معنی

شده که نهایتأ هاي کوچک به افزایش خاکدانهداري کمتر بوده و منجرسوزي و دیمزار به طور معنیچراي شدید، آتش
  .کندپذیري بیشتر در مقابل فرسایش را فراهم می شرایط براي آسیب

  
  پذیري، تبدیل کار بري مراتع، مراتع حفاظت شده، مرتع سوختهفرسایش: يکلیدهاي واژه

 
  مقدمه
تغییرکاربري اراضی، تخریب  پیامدهاي ناشی از       
نابع آب هاي صنعتی، آلودگی مها و مراتع، فعالیتجنگل

  گرمایش اکسیدکربن و افزایش به افزایش ديو خاك منجر

    
 تهدید عوامل ترینمهم این پـدیده از .تـده اسـشجهانی 

   زیست،حیطم نابع طبیعی،ـم تـخریـبو  دارـایـپ عهـتوس
 .است اقتصادي هايفعالیت غذایی و امنیت انسان، سالمت

  با افزایش  اکسید کربن بعد از انقالب صنعتیغلظت دي
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 ها در چهار منطقه استان کرمانشاهتأثیر مدیریت مراتع بر تغییرات کربن آلی خاك و خاکدانه/  350

5/1 ppm 360تا  در سـال  ppm اینکه  هافتـش یـزایـاف 
به  رسیده ودرصد  30 حدوداخیر به  هايدر سالافزایش 

 ).IPCC2007, ( شودنزدیک می ppm 450مرز بحرانی 
اکسید کربن اتمسفري به شکل ترکیبات آلی تغییر دي

دار توسط گیاهان و به تله انداختن آن براي مدت کربن
این ). 1998 ،1بروکس(زمان معین را ترسیب کربن گویند 

با . گیردفرایند فتوسنتز به وسیله گیاهان انجام می عمل طی
در جهت افزایش پوشش  منابع طبیعیمدیریت صحیح 

افزایش  نسبت بهتوان  برداري بهینه از آن، میگیاهی و بهره
 تخریب پوشش گیاهی ت ازانعمماز طریق ترسیب کربن، 

در این راستا، میزان ترسیب . اقدام نمودفرسایش خاك  و
و الشبرگ  زیتودهمدیریت خاك،  تابعی ازخاك کربن آلی 

مک کارتی و : 2008فیزا و همکاران، ( استگیاهی 
برداري نامناسب العکس مدیریت و بهرهب). 2000ریتچی، 

بدیل چراي شدید دام، تاز طریق  هاي منابع طبیعیعرصه
 ،و باغ دیم و در نهایت آتش سوزي یزراعاراضی به آنها 

سازي کربن آلی را نیز در رهانابع، این متخریب  عالوه بر
پی دارد که شدت آن بستگی به عوامل مختلف از جمله 

ها و در این بین اندازه خاکدانه. مشخصات خاك دارد
 .تغییرات آن نقش کلیدي در تثبیت کربن آلی خاك دارد

به کاهش منجر هاي غیر اصولی مانند شخم غلطمدیریت
؛ 2001تروم و همکاران، برگس( گرددهاي مفید میخاکدانه

پین هیرو  ).1999؛ یانگ و واندر، 1999دوکر و الل، 
پایداري  ،ورزي در سه سیستم مختلف خاك) 2004(

که  بررسی کرد و مشاهده نمودرا ها و ماده آلی خاکدانه
 52/0ها با قطر بزرگتر از ماده آلی و جزئی از خاکدانه

سیستم شخم براي ارزیابی اثر  متر بهترین شاخصمیلی
بر ، در چین )2010( لولی و مینگ پانگ تحقیقات .است

% 22حاکی از کاهش  سیلتی لومخاك با بافت روي 
هاي خاکدانه% 34ر و در مقابل افزایش تهاي درشتخاکدانه

خیره کربن آلی ذ. ریزتر بعد از دوره طوالنی شخم بود
سوزي، چرا و شخم ی چون آتشمراتع بر اثر عواملخاك 

هاي به کوچک شدن اندازه خاکدانهمنجریافته و کاهش 
در ترین پیامد آن کاهش مقاومت آن مهم هکشود خاك می

این روند . استبرابر عوامل فرسایشی مانند قطرات باران 
 )2000(و بالداك  )2004(توسط گابریلس و همکاران 

به ها منجراست که کاهش پایداري خاکدانه گزارش شده
به ان خاك و در نتیجه منجرشکسته شدن ساختم

-هم .گرددفرساینده میحساسیت خاك در مقابل عوامل 
حاکی از شکسته ) 2007(یان و همکاران مطالعات  چنین
-هم. استفرسایش سطحی  توسط هابیشتر خاکدانهشدن 
، در هند نشان )2008(بررسی دیناکاران و کریشنایا چنین 

                                                        
1  . Brooks  

به ماده آلی بخش ها نسبت داد که ماده آلی درون خاکدانه
آن در برابر تخریب و فرسایش بسیار  )قشري(بیرونی 

نوع پوشش همچنین آنها گزارش کردند که . تر استمقاوم
داري بر میزان کربن گیاهی و کاربري اراضی تأثیر معنی

یابد و که با افزایش عمق خاك کاهش میداشته آلی خاك 
لو و  .دبیامیکاهش نیز هاي بزرگ به همان نسبت خاکدانه

مدیریت  4، در تحقیق خود در جنوب چین )2010(مینگ 
طبیعی و اراضی باغ  علفزارجنگل دست کاشت، زراعت، 

ضی شیبدار بررسی ارا در یک دوره بلند مدت روي ار
کردند نتایج نشان داد که بیشترین کربن آلی و فراوانی 

در مدیریت ) درصد فراوانی 48/52( هاي درشت خاکدانه
، اثرات مدیریت )1998(ل و همکاران ین. دبوطبیعی  مراتع

ی منطقه جنگلی و مرتعرا در دو  هاي خاك بر ویژگی
مورد به روش زمین آمار حفاظت شده و تخریب یافته 

دار ثیر معنیأحاکی از ت آننتایج  که بررسی قرار دادند
تنفس میکروبی و  ،کربن آلی خاكمدیریت کاربري بر 

هاي ارزیابی شاخص به عنوان بهترین هاپایداري خاکدانه
مدیریت چراي کنترل شده  بود که در آن کیفیت خاك

  .گردید یینحفظ کیفیت خاك تعبهترین اقدام مدیریتی 
هاي مختلف نقش بنابر این مدیریت و کاربري

ها و متعاقبأ کلیدي در مقدار کربن آلی و پایداري خاکدانه
 در اضرح پژوهش. پذیري خاك دارددرجه فرسایش

ثیر أت با هدف بررسیمراتع استان کرمانشاه محدوده 
اندازه متداول مراتع بر  هايبرداريمدیریت و بهره

  .گردیدانجام مراتع  اكخاز حفاظت و ها دانهخاک
  هامواد و روش

  منطقه مورد مطالعه
این تحقیق در مراتع ییالق استان کرمانشاه انجام   

در مساحت، یلومترمربع ک 623/24622این استان با . گرفت
 36درجه و  32میانه ضلع غربی کشور و در محدوده 

درجه و  45دقیقه عرض شمالی و  15درجه و  35دقیقه تا 
دقیقه طول شرقی قرار گرفته  30درجه و  48دقیقه تا  24

 ازمنطقه  4به منظور انجام این تحقیق  .)1شکل ( است
مل سیاه کمر، اکولوژیکی شامشابه مراتع ییالقی با شرایط 

شکل ( گردید و سرفیروزآباد انتخاب روانسرعین الکش، 
تحت این مناطق به عنوان مراتع معرف  .)1و جدول  1

ثر بر تغییرات خاك و پوشش گیاهی ؤو ممختلف مدیریت 
ها نیز در برداريو نمونه یدانیهاي مبررسی. مد نظر بود

آنها به هر یک از این نقاط انجام گرفت که مقایسه آماري 
  .برداري لحاظ گردیدثیر مدیریت بهرهأعنوان شاخص ت

  مورد مطالعه هاي حاکم بر مراتعمدیریت
مطالعات قبلی و بازدیدهاي اولیه میدانی بررسی   

مرتعی  هايعرصهر دمختلف پنج مدیریت نشان داد که 
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، حفاظت شدهمراتع است که شامل، حاکم استان کرمانشاه 
سوزي ام، مراتع تحت آتشمراتع تحت چراي شدید د

مراتع به باغات دیم و تغییر کاربري اراضی  بدیل، تساالنه
اراضی  ،این تحقیق در .مرتعی به زراعت دیم است

 سال سابقه 10برداري بیش از انتخاب شده براي نمونه
  .را داشتندهاي ذکر شده مدیریت یکی از

 برداري خاكنمونه
در ررسی در مناطق مورد ببرداري خاك نمونه

بیشتر مراتع  .انجام شدسانتیمتر  0-20سطحی هاي الیه
الیه این مواد آلی در  وباشند داراي خاك سطحی می

نقطه در فواصل حدود  3هر نمونه خاك از . متمرکز است
در . آوري شد تا نتایج بهتري به دست دهدمتري جمع 10

هاي مختلف مناطق نمونه خاك از مدیریت 57مجموع 
از مدیریت چراي شدید (آوري گردید رسی جمعمورد بر
نمونه برداشت  11ها نمونه و سایر مدیریت 12و قرق 

ترین مشخصات خاك شامل بافت، اسیدیته، ماده مهم). شد
و آهک کل در آزمایشگاه به روش متداول انجام  ECآلی، 

 5ها بر اساس قطر در در مرحله بعدي، خاکدانه. گرفت
و  1-2، 250/0-1، 050/0 -250/0، >05/0گروه شامل 

در این مرحله تفکیک . گیري شدندمیلی متر اندازه 5-2
بر اساس ) Wet Sieving(ها به روش الک تر خاکدانه

بر . شد نجاما )1994(همکاران کامباردال و دستورالعمل 
 5گرم از خاك خشک شده که از الک  50این اساس 

زراعی متر عبور کرده، به حد رطوبت ظرفیت میلی
kPa)30 m=-Ψ( هاي پس از آن، نمونه. شد رسانده

با مش  یهایبر روي سري الکدقیقه  10به مدت  مرطوب
 و پس از آن قرارداده شد متر،لیمی 053/0و  25/0، 1، 2

 درآوري و هاي باقیمانده بر روي هر الک جمعخاکدانه
روز  3تا  2درجه سانتیگراد به مدت  50در دماياجاق 

 53ذرات عبور کرده از الک . نددزین شخشک و تو
 هايچهار گروه خاکدانه میکرون از تفاضل مجموع وزن

بنابراین  .میلی متر و وزن اولیه تعیین گردید 05/0بزرگتراز 
میلی  <2(هاي بزرگ هاي خاکدانه شامل خاکدانهگروه

 کوچکتر ازو ذرات ) میلی متر 250/0 -2( ، میانه)متر
به  خاکدانه گروه گرم از هر 2. دبودن میلی متر 053/0

کربن براي تعیین ، )sub sample( فرعی هايعنوان نمونه
) 1982(نلسون و سامرز  به روش انتخاب و آلی خاك

  .گردید گیرياندازه
 تجزیه وتحلیل آماري

 SPSSنرم افزار  باها دادهتجزیه و تحلیل آماري 
تعیین ها و داده هامقایسه میانگین .انجام شد) 19نسخه (

با آزمون ها اندازه خاکدانه کربن آلی و مدیریت بر تأثیر

S.N.K  و ضریب همبستگی پیرسون انجام  05/0در سطح
  .گرفت
  نتایج

  مدیریت هاي مراتعمشخصات عمومی خاك 
 1انتی سولز در ردهبیشتر خاك مراتع مورد مطالعه         

توسعه  B هاي میدانی نشان داد که افقبررسی. قرار دارد
سانتی متر در  15با عمق حداکثر  Aکمتري یافته و افق 

) مخلوط خاك و سنگ مادر( Cبرخی مناطق روي الیه 
مشخصات عمومی خاك مراتع مورد . قرار گرفته است

ها آهکی این خاك. درج شده است) 2(بررسی در جدول 
درصد بوده و  55تا  22است و آهک کل در همه آنها بین 

) 47/7تا  14/7(ل اسیدیته آنها نیز قلیایی به همین دلی
ها محدودیت شوري نداشته و هدایت این خاك. است

 .زیمنس بر متر استدسی5/0الکتریکی آنها کمتر از 
چراي شدید، آتش قرق،  مراتعکربن آلی خاك  میانگین

زار سوزي، تغییر کاربري به باغ دیم و تغییر کاربري به دیم
 باشددرصد می 22/1، 13/2، 61/1، 16/1، 12/3بترتیب 

متغیر مختلف  هايمدیریتمقدار کربن آلی خاك که 
خاك معادل و بیشترین مقدار کربن آلی کمترین  .بودند

تع تحت چراي شدید امربوط به مربه ترتیب  8/3و  68/0
  . بود حفاظت شدهو 

تجزیه آماري ماده آلی خاك مراتع مورد بررسی        
-ن کربن آلی خاك آنها به طور معنینشان داد که میانگی

، به طوري که در سه )P>05/0(داري با هم متفاوت بودند 
متوسط کربن آلی مراتع قرق . گیرندسطح متفاوت قرار می

باغ دیم به . ها بیشتر بوداز همه مدیریت) درصد 12/3(
دلیل عدم سوزاندن بقایاي گیاهی و شخم در رده دوم قرار 

در مقابل، مراتع تحت چراي ). ددرص 13/2(گیرد می
شدید، مراتع آتش گرفته و مراتع تبدیل شده به دیمزار 

درصد به دلیل دو  61/1داراي کربن آلی خاك کمتر از 
  . عامل آتش سوزي و شخم بودند

 هااندازه خاکدانه رابطه کربن آلی و
 بینضریب همبستگی پیرسون نتایج بدست آمده از        

هاي مختلف در مدیریتها ه خاکدانهو اندازکربن آلی 
 .دار نشان دادمعنی 05/0در سطح  آنها رارابطه  )3جدول (
 1- 2و  2-5هاي طوري که مقدار کربن آلی با خاکدانهه ب

با افزایش مقدار  بنابراین. بودمستقیم  ايرابطه يمیلی متر
ها افزایش فراوانی اندازه این خاکدانه ،کربن ذخیره خاك

 هاي کوچکاین رابطه براي خاکدانه در مقابل،. ابدیمی
بدست معکوس  مترمیلی 05/0<و  050/0 -/250 یعنی

                                                        
1  . Entisols 
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با افزایش مقدار کربن آلی خاك فراوانی  آمد یعنی
  .یابدمی کاهشهاي کوچک خاکدانه

ها ها و اندازه خاکدانهکربن آلی خاك مدیریت نتایج       
درج ) 4( لطرفه در جدو تجزیه واریانس یک طریق از

میانگین مربعات تجزیه واریانس مقایسه . شده است
هاي مدیریتو کربن آلی خاك ها یکطرفه اندازه خاکدانه

بین ) P >05/0(داري ه رابطه معنیدنمختلف نشان ده
-25/0، 1- 2، 2-5هاي خاکدانهآنهاست، به طوري که 

-در مدیریتبا کربن آلی خاك متر میلی 05/0< و 05/0
دار متفاوت با یکدیگر به طور معنی) تیمار( هاي مختلف

به عبارت دیگر نوع مدیریت از طریق تغییر در . بودند
چنین هم. شودها میبه تغییر اندازه خاکدانهکربن آلی منجر

  نتایج تجزیه واریانس نشان می دهد که خاکدانه هاي
  هاي مختلف رابطه میلی متر در مدیریت 1-25/0

  ). 4جدول (داري ندارند معنی
تجزیه مقایسه میانگین خصوصیات خاك، کربن آلی و      

به هاي مختلف فراوانی اندازه خاکدانه ها در مدیریت
دهد که نشان می) 5جدول ( 05/0در سطح  S.N.Kروش 

 )خوشه(در یک گروه  قرقشاخص کربن آلی در مرتع 
قرار  دیگري ها در خوشهقرار گرفته و سایر مدیریت

ا مدیریت باغ دیم حد واسط بین دو خوشه تنه .دارند
هاي مختلف مدیریت درها فراوانی اندازه خاکدانه. است

دهد که مرتع قرق و باغات دیم بترتیب با فراوانی نشان می
میلی  2-5(درصد خاکدانه خیلی درشت  55/21و  81/30
ها که اند و سایر مدیریتقرار گرفته aدر خوشه  )متر

هاي درشت نی کمتري از خاکدانهداراي متوسط فراوا
  . )5جدول ( قرار دارند bهستند در خوشه 

هاي خاکدانه ،افزایش کربن آلی خاكبنابراین با      
گرچه مقدار کربن آلی . یابدنیز افزایش میدرشت خاك 

اما به نظر . ثیر دارندأهاي کوچکتر تخاك روي خاکدانه
به منجر می رسد که شخم نامناسب در مدیریت دیم زار

 25/0هاي کوچکتر از دار فراوانی خاکدانهافزایش معنی
پایین بودن مقدار ماده آلی این متر شده بود که میلی

به تشدید این روند و ، نیز منجر)درصد 22/1(کاربري 
هاي بر این اساس مقدار خاکدانه. گرددفرسایش خاك می

 12/18و  42/20و کوچکتر به ترتیب  05/0تا  25/0
 .ها بیشتر استدرصد بود که نسبت به همه مدیریت

  بحث
هاي حاکم مدیریت نتایج بدست آمده نشان داد

بر مراتع استان کرمانشاه تأثیر مستقیمی بر مقدار کربن آلی 
تع امر براین اساس،. ها داردخاك و اندازه خاکدانه

داراي بیشترین میزان ترسیب کربن  )ققر(حفاظت شده 
نتیجه این تحقیق با سایر  .ها بودنسبت به سایر مدیریت

و دیانتی تیلکی  هايبررسی. مطالعات نیز مطابقت دارد
مراتع ساله  22 ، نشان داد که قرق)1388(همکاران 

کربن  تن 54/10 ترسیب به افزایشخراسان شمالی منجر
، )2007( شومانرنر و همچنین د. در هکتار شده است

به افزایش کربن مراتع منجر گزارش دادند که حفاظت از
، )1388(جنیدي جعفري و همکاران  .شودمرتع می

داري بین قرق مرتع و میزان گزارش کردند که رابطه معنی
به قرق بلند مدت مراتع منجر. ترسیب کربن وجود دارد

درشت  هايدار ماده آلی خاك و خاکدانهافزایش معنی
هیل و همکاران ). 2010لولی و مینگ پانگ، (گردد می

، با بررسی اثر چرا بر روي میزان ترسیب کربن در )2003(
مراتع استرالیا به این نتیجه رسیدند که میزان کربن ذخیره 
شده در خاك و پوشش گیاهی به شدت تحت تأثیر 

 بهمنجرهاي بزرگ فراوانی خاکدانه. مدیریت چرا است
شود و شرایط ش اندازه خلل و فرج در خاك میافزای

مناسبی براي توسعه ریشه گیاه، افزایش نفوذپذیري و 
شرایط مناسبتري براي  ه وجریان هوا در خاك فراهم شد

سازي، کاهش فرسایش و در استقرار پوشش گیاهی، خاك
  . شودنهایت افزایش ترسیب کربن فراهم می

هش کربن نشان داد که کا حاضر نتایج تحقیق  
آلی و باروري خاك در مرتع تحت چراي شدید دام 

به طوري . هاي کوچک شده استبه افزایش خاکدانهمنجر
در ) مترمیلی 5- 2(ها خیلی درشت که فراوانی خاکدانه

درصد و در مرتع تحت  81/30 حفاظت شدهخاك مرتع 
تردد که این امر بواسطه . درصد است 67/13چراي شدید 

کاهش متعاقبأ ت پودر شدن خاك سطحی حال ،زیاد دام
و کند شدن توسعه  نفوذ آب در خاك، افزایش رواناب

حاصل این رویدادها در طول زمان . ریشه در خاك است
کاهش تولید بیومس گیاهی و میزان ترسیب کربن نسبت 

تحقیق گابریلس و همکاران . ها استبه سایر مدیریت
 بهمنجر مرتع ، نشان داد که چراي شدید دام در)2004(

افزایش حساسیت خاك در برابر عوامل فرسایندگی باران 
. شودمیها بدلیل کاهش ماده آلی و کوچک شدن خاکدانه

نشان داد که درجه ) 1982(تحقیقات تیسدال و اودز 
ها به میزان ماده آلی به خصوص پایداري خاکدانه

هاي خاك و زیتوده میکروبی موجود در کربوهیدرات
هاي هاي مرتعی خاکدانهبنابراین خاك. گی داردخاك بست

. هاي زراعی دارنددرشت و پایدارتري نسبت به خاك
، بیان کرد افزایش کربن آلی در )2000(همچنین بالداك 

 25/0 - 50(هاي درشت به افزایش خاکدانهخاك منجر
شود که بر اساس این تحقیق در خاك می) مترمیلی

بواسطه ماده آلی ) میلی متر > 05/0( هاي ریز خاکدانه
هاي درشت اند در حالی که خاکدانهخاك تشکیل شده
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بر این از بنا. اندبواسطه ریشه و الشبرگ گیاهان تثبیت شده
توان چنین استدالل کرد که در هاي انجام شده میبررسی

اراضی مرتعی با پوشش گیاهی و الشبرگ غنی، اندازه 
 .ها استهاي سایر مدیریتها بزرگتر از خاکدانهخاکدانه

ماده آلی خاك سطحی مراتع آسیب دیده از آتش سوزي 
-ترین پیامد آن کاهش نفوذکه مهم. به شدت کاهش یافت

این نتایج . پذیري و متعاقباً تشدید فرسایش خاك بود
درصدي  2/17به کاهش این روند منجرنشان داد که 

) 2004(ل الهاي درشت بود که مشابه با تحقیقات خاکدانه
، نشان داد که )2007(برتول و همکاران گزارش . باشدمی

به هدر رفت ماده آلی خاك بر اثر آتش سوزي منجر
همچنین نتایج . گرددفرسایش و خروج عناصر از خاك می

این بررسی مشخص نمود که کاربري باغ آسیب کمتري 
فراوانی کند به طوري که به ساختمان خاك وارد می

در این کاربري تقریباً در سطح مراتع ي درشت هاخاکدانه
به دلیل افزایش ذخیره ماده آلی و (حفاظت شده است 
 مطالعات لولی و مینگ پانگ. است) عدم شخم نامناسب

در چین نشان دهنده  سیلتی لومخاك بر روي ، )2010(
-خاکدانه% 34هاي درشت و افزایش خاکدانه% 22کاهش 

تغییر اما  ی شخم بوددوره طوالن طی یکهاي ریزتر 
 موجب کاربري اراضی زراعی به جنگل کاري و باغ

درصد  76و  40به ترتیب ماده آلی و ازت خاك افزایش 
-درصدي خاکدانه 10به افزایش منجربود که به نوبه خود 

  .گردیدهاي درشت 

ذخیره کربن خاك اراضی دیم زار کمتر از نصف   
دهد که تبدیل این امر نشان می. مرتع حفاظت شده است

مراتع به دیمزارهاي کم بازده که در سطح وسیعی در 
شود مراتع، بویژه مراتع مجاور اراضی کشاورزي انجام می

باشد و کاربري نامناسب، شخم غلط قابل توجه می
، تداوم کشت بدون آیش و شیب زیاد این )موازي شیب(

اراضی شرایط فرسایش تشدیدي و هدر رفت کربن آلی 
نتایج تحقیق حاضر نشان داد که . آوردراهم میخاك را ف

موجب کاهش  از دیم زارهابرداري نامناسب عملیات بهره
تر و هاي درشتکاهش خاکدانهذخیره کربن خاك و 

مطالعات کوتشی . شودریز خاك میهاي افزایش خاکدانه
، نشان داد که شخم با گاو آهن برگردان )2004(و مولر 

یط تخریب خاك را فراهم کرده شرا) روش متداول شخم(
کیلوگرم کربن آلی در هکتار در  460به هدر رفت و منجر
 . گرددسال می

مدیریت نامناسب  کهتوان نتیجه گرفت بنابراین می       
به تخریب خاك از طریق کاهش کربن اراضی مرتعی منجر

در مراتع با گردد که میخاکدانه آلی و متعاقباً تغییر اندازه 
ي شدید، آتش سوزي و یا اراضی تبدیل شده به چرا

همچنین . داري این تأثیر بیشتر استدیمزار به طور معنی
هاي کوچک شرایط را براي دار خاکدانهافزایش معنی

  . کندپذیري بیشتر در مقابل فرسایش فراهم میآسیب

 

 
  مراتع مورد مطالعهپراکنش موقعیت استان کرمانشاه و  - 1شکل 
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  مراتع مورد تحقیق در استان کرمانشاه در آب و هوازمین شناسی و  مشخصات - 1جدول 
ارتفاع از 
  mسطح دریا

  میانگین ساالنه 
 °C دما

میانگین ساالنه 
  منطقه زمین شناسی  اقلیم  mm بارش

1500 -1400  عین الکش مارن -آهک  سرد نیمه خشک 500-400 10- 5/12 

1500 -1400  سیاه کمر رادیوالریک و مارن دنیمه خشک سر 500-400 10- 5/12 

1500 -1400  روانسر آهک بیستون مرطوب سرد 550-450 10- 5/12 

1500 -1400  سرفیروز آباد آهک دولومیتی  نیمه خشک سرد 500-400 10- 5/12 

  
  هاي مختلفدر مدیریت) سانتی متر 20-0(مشخصات عمومی خاك سطحی  - 2جدول 

CV SD پارامترهاي   کاربري اراضی  نهتعداد نمو کمینه بیشینه  میانگین
 خاك

  مرتع قرق  12 94/1 8/3 12/3 64/0 41/0

 کربن آلی
% 

 چراي شدید مرتع   12  68/0 63/1 16/1 28/0 08/0
 مرتع آتش گرفته  11  14/1 47/2 61/1 44/0 19/0
 تغییر به باغ دیم  11 23/1 73/3 13/2 81/0 66/0
 یم زارتغییر به د  11 84/0 01/2 22/1 35/0 12/0
 مرتع قرق  12 00/3 80/54 94/16 47/16 -

 آهک کل
% 

 چراي شدید مرتع   12  80/3 70/21 25/13 58/5 -
 مرتع آتش گرفته  11 00/4 40/47 66/19 70/15 -
 تغییر به باغ دیم  11 50/6 00/48 99/14 08/12 -
 تغییر به دیم زار  11 00/6 50/32 38/18 57/9 -
 مرتع قرق  12 14/7 79/7 41/7 18/0 03/0

  اسیدیته
 چراي شدید مرتع   12 43/7 90/7 64/7 16/0 02/0
 مرتع آتش گرفته  11 51/7 78/7 61/7 08/0 08/0
 تغییر به باغ دیم  11 47/7 76/7 65/7 09/0 09/0
 تغییر به دیم زار  11 38/7 82/7 63/7 12/0 01/0
 مرتع قرق  12 40/0 78/0 59/0 12/0 01/0

 هدایت
 الکتریکی

(dSm-1) 

 چراي شدید مرتع   12 29/0 62/0 47/0 11/0 01/0
 مرتع آتش گرفته  11 50/0 67/0 59/0 06/0 01/0
 تغییر به باغ دیم  11 30/0 60/0 46/0 11/0 01/0
 تغییر به دیم زار  11 35/0 71/0 49/0 13/0 02/0

  
  ي مراتع مورد بررسیهازه خاکدانهکربن آلی خاك و انداین بضریب همبستگی پیرسون  - 3جدول 

  )mm(اندازه خاکدانه 
  >05/0  05/0-25/0  25/0-1  1-2 2-5 صفات

**53/0 **56/0  ns16/0 - **60/0-  **51/0-     SOC 

 **53/0  **68/0-  **53/0-  **51/0-  5 -2  

نه 
کدا

 خا
ازه

اند
)

m
m

( 

  - 28/0
*

 
**62/0-  **62/0-  2 -1 

   ns17/0 -  - 15/0 ns 1 -25/0 

    **73/0  25/0 -05/0 

  دار معنی 01/0در سطح  **
  داري نیسترابطه معنی nsدار معنی 05/0در سطح *
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  مورد بررسی تعامختلف مر هادر مدیریتها خاك و توزیع خاکدانه ماده آلیمیانگین مربعات تجزیه واریانس یکطرفه  - 4جدول 

  میانگین مربعات خصوصیات مورد بررسی
منابع 
  تغییر

جه در
  آزادي

SOC 
  )mm( هادرصد توزیع فراوانی اندازه خاکدانه  %

  05/0<  25/0-05/0  1-25/0  2-1  5-2  
  36/166ns  **10/182  **48/838  98/355**  22/252**  57/10**  4  تیمار
  5/126  19/93  65/165  02/48  01/21  35/0  52  خطا

  01/0دار در سطح رابطه معنی**
  داري نیسترابطه معنی  ns 05/0دار در سطح رابطه معنی* 

  
  05/0در سطح  S.N.Kبه روش  ي خاك مراتع مورد بررسیهاکربن آلی و اندازه خاکدانه مقایسه میانگین - 5جدول 

  %کربن آلی  مدیریت
  )mm( هادرصد فراوانی اندازه خاکدانه

05/0< 05/0-25/0 25/0-1 2-1 5-2 

12/3  مرتع قرق (a) 41/7 (d) 21/7 (c) 53/30 (a) 04/24 (a) 81/30 (a) 

16/1  چراي شدید (b) 43/16 (ab) 38/18 (ab) 50/35 (a) 01/16 (b) 67/13 (b) 

61/1  مرتع آتش گرفته (b) 53/12 (bc) 92/11 (bc) 83/40 (a) 11/21 (a) 61/13 (b) 

13/2  باغ دیم (ab) 55/9 (dc) 59/13 (abc) 15/33 (a) 16/22 (a) 55/21 (a) 

22/1  دیم زار (b) 12/18 (a) 42/20 (a) 37/34 (a) 29/15 (b) 80/11 (b) 
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