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  چکیده

ها، به عنوان شاخص اجزاء ماده آلی خاك و پراکنش خاکدانه  بر  Pteropyrum aucheriاثیر گونه ارزیابی تبه منظور  
 Pteropyrum aucheri - Astragalus گیاهی مکان معرف تیپدو هاي خاك از نمونه حساس نسبت به تغییرات مدیریتی مرتع،

microcephalus و غالبیت گونه )اعشیب، جهت، ارتف( با خصوصیات فیزیکی تقریبا مشابه Pteropyrum aucheri  اما متفاوت ، 
براي این منظور در هر مکان، با توجه به . شدمطالعه   ارومیه سرخهمراتع خانقاهاي همراه در ترکیب گیاهی، در از نظر گونه

ا موازي با جهت  عدد از آنه4 متري که 100 عدد ترانسکت 6پراکنش پوشش گیاهی و خصوصیات فیزیکی مراتع مورد بررسی، 
هاي خاك با سه تکرار هاي گیاهی مستقر و نمونه بطور سیستماتیک در تیپ  عدد از آنها عمود بر جهت شیب بودند،2شیب و 

ها هاي حفر شده در ابتدا، وسط و انتهاي ترانسکتپروفیل)  سانتیمتر15 - 30(و پائینی )  سانتیمتر0-15عمق (سطحی الیه از 
نیتروژن اي  ازت، مواد آلی ذره ،)POM-C(اي کربن آلی ذرهکربن، مواد   هاي خاك شامل؛دیر شاخصسپس مقا. برداشت شد

)POM-N(اطالعات مربوط به پوشش . گیري گردیداندازهها کربن موجود در خاکدانهریز و هاي خاکدانههاي درشت و ، خاکدانه
 متر از همدیگر در امتداد 10که با فواصل )  عدد پالت60(عی هاي یک متر مربهاي انتخابی نیز در داخل پالتگیاهی مکان

. هاي مذکور محاسبه شدهاي عددي تنوع و یکنواختی در مکانها مستقر شده بودند، ثبت و بر مبناي آنها، شاخصترانسکت
هاي مورد بررسی، مختلف خاك مکانهاي عمقها در هاي خاك، نشان داد که بین مقادیر شاخصنتایج آنالیز واریانس نمونه

شامل؛ مقدار کربن، نیتروژن، (ها هاي ریز، مقادیر شاخصدر تمامی موارد بجز مقدار خاك دانه و دار وجود داردمعنیاختالف 
، در افق )هاي درشت و ریزهاي درشت، درصد کربن موجود در خاکدانهاي، درصد خاکدانهاي، نیتروژن آلی ذرهکربن آلی ذره

به لحاظ تنوع  1مکان مرتعی شماره ها در ضمن اینکه مقادیر هر یک از شاخص .باشد از افق پائینی میسطحی خاك بیشتر
این امر بیانگر این است که اجزاء فیزیکی ماده آلی خاك، تغییرات بوجود . است 2مکان مرتعی شماره اي بهتر، بیشتر از گونه

تایج ضمن اینکه ن. توجیه کنندتوانند  می کمیت و کیفیت ماده آلی خاك   را برPteropyrum aucheriآمده حاصل از تاثیر گونه 
در اجزاء نیتروژن و کربن ناپایدار را تایید و همچنین حساسیت پذیري مواد  تغییرات مدیریتی  تاثیرظاهر شدن سریعمذکور، 
 چنین نتیجه گیري کرد که داشتن توانبنابراین می. اثبات کردمرتع، اي خاك را در واکنش به تغییرات مدیریتی آلی ذره

  . هاي مرتعی سودمند خواهد بودها، به منظور مدیریت اکوسیستماي و پراکنش خاکدانهاطالعات پیرامون تغییرات مواد آلی ذره

 
  خاكاي خاکدانه، مواد آلی ذره ،  Pteropyrum aucheriتنوع گیاهی،  :واژه هاي کلیدي

  
   مقدمه
اي است درختچه) Pteropyrum aucheri(پرند گونه  

 5/1که ارتفاع آن تا با شاخه و انشعابات متعدد و متراکم 
مناطق خشک و نیمه خشک  در "معموال و رسدتر میم

پراکنش هاي فصلی هها و آبراهرودخانهکشور، در بستر 
دار، سنگالخی و نیمه هاي سنگریزهدر خاكاین گونه . دارد

 و کند احتی رشد میره عمیق با بافت سبک و متوسط ب
 800رویشگاهی آن بینارتفاعی گسترش دامنه 
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این گونه عالوه بر . متر از سطح دریا متغیر است1900تا
هاي فصلی، به ها و حاشیه آبراههحفاظت بستر رودخانه

عنوان گونه پرستار و پیش آهنگ، نقش مهمی در فراهم 
هاي مرتعی نمودن شرایط رویشگاهی براي رشد سایر گونه

 ).Moghimi, 2005( دداردر مناطق مختلف آب و هوایی 
تر و طبیعی است هر چه اقلیم یک منطقه خشک

تر باشد، این تاثیر اکوسیستم مرتعی مورد نظر، شکننده
از اینرو ضرورت دارد که تاثیر این گونه   بارزتر خواهد بود

هاي مرتعی در مناطق مختلف بر خصوصیات خاك رویشگاه
، احیاء و ررسی و از نتایج حاصل در اصالحرویشی کشور، ب

  . مراتع استفاده کردتوسعه
 بویژه کربن و نیتروژن آلی POM(1(اي مواد آلی ذره

ترین عوامل موثر بر کیفیت خاك مهمیکی از  ؛ايذره
هاي هاي مرتعی بوده و اثرپذیري زیادي از گونهاکوسیستم

مواد  .هاي مختلف مدیریتی در مرتع داردگیاهی و حالت
هاي مهم مواد آلی ناپایدار خاك محسوب  از بخش اي،آلی ذره

 .شده و شامل بقایاي گیاهی است که کمتر تجزیه شده است
اي خاك به دلیل سهم مهم در چرخه غذایی مواد آلی ذره

). Hu et al., 1997(باشند  خاك، داراي اهمیت فراوانی می
ناپایدار ماده آلی اي خاك از اجزاء کربن و نیتروژن آلی ذره

باشند که شاخصی مهم جهت بررسی تاثیر شدت خاك می
عملیات مدیریتی از قبیل؛ شخم، تنوع کاشت محصوالت 
زراعی و کاشت چرخشی محصوالت، پوشش گیاهی و 

هاي زراعی هستند دهی بر خاك در اکوسیستمکود
)Handayani, 2004 .( ضمن اینکه مقادیر مذکور، از

هاي مختلف وضعیت  بررسی حالتهاي مهم درشاخص
هاي مختلف دامگذاري بر خاك در مرتع و شدت

  ).Caravaca et al., 2010(باشند هاي مرتعی میاکوسیستم
کند نتایج حاصل از مطالعات بر این نکته تاکید می  

اي تحت شرایط شخم اراضی جنگلی که اجزاء مواد آلی ذره
شرایط خاك و مرتعی، بطور قابل توجهی کاهش و تحت 

اراضی کشاورزي و تبدیل دیمزارهاي کم بازده به مراتع 
یابند اي افزایش میدست کاشت، مواد آلی ذره

)Cambardella & Elliott, 1992 .( ذکر این نکته حائز
تواند ناپایدار  اي میاهمیت است که افزایش مواد آلی ذره

باشد، بنابراین مدیریت پوشش و تنوع گیاهی 
ي مرتعی باید براي مدت زمان طوالنی حفظ ها اکوسیستم

گردد تا شاهد افزایش گرچه آرام، اما مثبت کربن آلی 
                                                        

1 - Particulate organic matter 

این نتایج توسط بسیاري از مطالعات که . خاك بود
هاي مختلف اي را تحت مدیریتحساسیت مواد آلی ذره

 Carter et al., 2003(شود  اند، تایید میخاك بررسی کرده
عموما، ). Liang et al., 2003 ؛ Handayani 2004 ؛ 

هاي اي منتج از بیوماس زمینی گونهترکیب مواد آلی ذره
؛ Cambardella & Elliott, 1992(شود گیاهی گزارش می

Garwood et al., 1972 .( بنابراین اختالف در مقادیر کربن
توان به اي خاك را میاي و نیتروژن آلی ذرهآلی ذره

ي گیاهی که یک فاکتور هااختالف در حجم ریشه گونه
هاي خاك است، نسبت داد اصلی در تاثیر بر خاکدانه

)Tisdall, 1991 .(هاندایانی مطابق با نظر )حجم ،)2004 
اي خاك را ریشه موجود در خاك، مقدار مواد آلی ذره

. بخشد گرچه بیوماس هوایی گیاه کم باشدبهبود می
رکیب هاي موجود در توابستگی بین اهمیت نسبی گونه

گیاهی مرتع با مقدار کربن آلی و نیتروژن آلی خاك توسط 
 ,.Gregorich et al(پژوهشگران به اثبات رسیده است 

 کربن آلی و نیتروژن آلی به تنهایی ؛با این وجود ، )1994
توانند به عنوان شاخص حساس مواد آلی خاك مطرح نمی

  ). Sparling, 1992 (شوند
ثر پذیري زیادي از از دیگر خصوصیات خاك که ا 
هاي مختلف مدیریتی مرتع دارد، هاي گیاهی در حالت گونه

هاي مرتعی ها در هر یک از اکوسیستمپراکنش خاکدانه
 کلید حفظ پایداري ساختمان خاك ؛هاخاکدانه. است
 باشند و از جهت کنترل فرسایش حائز اهمیت هستند می

)Angers, 1992; Cambardella & Elliott, 1992( . از
اي خاك از  اینرو عالوه بر بررسی اثر پذیري مواد آلی ذره

هاي گیاهی بر هاي گیاهی، ضرورت دارد که تاثیر گونهگونه
هاي مرتعی نیز مشخص  ها در اکوسیستمپراکنش خاکدانه

   .باشد که از اهداف اصلی این پژوهش میگردد
 

  هامواد و روش
  هاي منطقه ویژگی

 خانقاه سرخ که با مساحتی در این پژوهش، مراتع 
 تا 44 57ْ' 4" هکتار و موقعیت جغرافیایی 2000بالغ بر 

 37 50ْ' 42 تا 37 46ْ' 18" طول شرقی و 45 00ْ' 32"
 متر از 2400 تا 1400عرض شمالی، در محدوده ارتفاعی 

به عنوان عرصه مطالعاتی و سطح دریا واقع شده است، 
 اقلیم رویشی تورانی و و معرف ناحیه رویشی ایران

 آذربایجانی در استان آذربایجان غربی انتخاب شد



 1392، بهار 1، شماره 1      جلد                                                                                       تحقیقات کاربردي خاك             

 ٨۶

 متر و کمترین 2379منطقه باالترین ارتفاع . )1شکل(
هاي سازند. باشد متر از سطح دریا می1483ارتفاع آن 

شناسی از نوع رسوبی و متعلق به دوران پالئوزوئیک زمین
ه باشد که در این میان، سازندهاي دورتا سنوزوئیک می

شناسی هاي زمینژوراسیک و نئوژن بخش اعظم سازند
ارتفاعات منطقه را . اندحوزه را به خود اختصاص داده

عمدتا سازندهاي آهکی ژوراسیک و مناطق تپه ماهوري را 
هاي دوران نهشته. دهندهاي نئوژن تشکیل میمارن

هاي آبرفتی اي و پادگانهکواترنر به صورت رسوبات کوهپایه
بافت خاك حوزه تغییرات بسیار کمی دارد . شوند دیده می

در .  شنی است-  رسی-و بطور متوسط بافت خاك لومی
اي پاي دامنه کوه، خاك داراي بافت سبک مناطق واریزه

بوده و در نواحی دیگر خاك رسی و شیلی مارنی و با بافت 
اي و میزان ساختمان خاك حالت دانه. تر استسنگین

میزان مناسب مواد آلی موجود . چگالی ظاهري کم است
 و هدایت 5/7و نیز اسیدیته حدود )  درصد6/1( در خاك

 دسی زیمنس بر متر است و 37/0 -34/0الکتریکی 
اي هستند که محدودیتی براي مقادیر پارامترها در دامنه

تغییرات . کنندتناسب استفاده از اراضی مرتعی ایجاد نمی
طالعه نسبت به ارتفاع مورد ممراتع بارش متوسط ساالنه 

 می ) z ×142/0 +4/85 = p  ،)85/0 = Rبه شکل رابطه  

  ارتفاع به zمتر،   بارندگی ساالنه به میلیpباشد که در آن 
گرادیان .   ضریب تبیین رگرسیون می باشد Rمتر و 

 -z 002/0متوسط دماي ساالنه با ارتفاع به شکل رابطه  
22/14 = t  ،)18/0 = R (که در آن می باشد t  متوسط

   R  ارتفاع به متر و zگراد، دماي ساالنه به حسب سانتی
بر اساس گرادیان بارش و . باشدضریب تبیین رگرسیون می

مورد مطالعه به مراتع دما، متوسط بارندگی و دماي ساالنه 
 درجه سانتیگراد برآورد 87/9 میلیمتر و 9/393ترتیب 
با استفاده از روش اقلیم اقلیم حوزه مورد مطالعه . گردید

نماي آمبرژه، شامل اقلیم خشک سرد، نیمه خشک سرد و 
  ).1385معتمدي، (اقلیم ارتفاعات می باشد 

 
  روش تحقیق

 Pteropyrumهاي گونه به منظور ارزیابی تاثیر پایه  

aucheri ها در اي و پراکنش خاکدانه بر مواد آلی ذره
 Pteropyrum aucheriگیاهی  ابتدا در تیپ  مراتع منطقه،

- Astragalus microcephalus زیادي از مراتع سطح  که
مکان دو ، )1شکل (دهدمنطقه را به خود اختصاص می

که از نظر خصوصیات فیزیکی هکتار  25 مرتعی با مساحت
 گیاهی ، نماینده تیپ)1جدول (مرتع و پوشش گیاهی

ا سه بهاي خاك در هر مکان، نمونهو مذکور باشد، انتخاب 
هاي پروفیل سانتیمتري 15 -30 و 0- 15 از عمقتکرار 

برداشت   هاترانسکتي انتها وسط و ابتدا،حفر شده در 
براي این منظور در هر مکان، با توجه به پراکنش . شد

 6پوشش گیاهی و خصوصیات فیزیکی مراتع مورد بررسی، 
 عدد از آنها موازي با جهت 4 متري که 100عدد ترانسکت 

 بطور   عدد از آنها عمود بر جهت شیب بودند،2شیب و 
ها در سپس نمونه. سیستماتیک در مرتع پیاده گردید

، جدا هاو بعد از خرد نمودن کلوخههواي آزاد خشک 
ها، آسیاب و از الک  ها، سنگ و سایر ناخالصیکردن ریشه

در آزمایشگاه مواد  عبور داده شد و) 20مش( میلیمتري 2
.  به وسیله تجزیه فیزیکی تعیین شد)POM(اي آلی ذره

 میلی 100 گرم از خاك خشک شده با 25بدین ترتیب که 
 سپس خاك ، درصد آمیخته5فسفات  متا لیتر سدیم هگزا

شیکر تکان داده شد توسط آمیخته شده بمدت یک ساعت 
و چندین بار با آب داده  میلیمتري عبور 053/0و از الک 

 به یک ظرف خاك باقیمانده. مقطر شستشو شد
 درجه سانتیگراد 60آلومینیومی انتقال یافته و تحت دماي 

 ساعت خشک و سپس آنالیز کربن و نیتروژن بر 24بمدت 
. )Handayani et al., 2010(روي این خاك صورت گرفت 

هاي آن به روش الک مرطوب و با ها و اندازهتوزیع خاکدانه
 نجام گردید میلیمتري ا50/0 و 25/0هاي استفاده از الک

)Elliot & Cambardella, 1991 .( تعیین ازت کل خاك با
 ماده و )Bremner & Mulvaney, 1982(دستگاه کجلدال 

 بر مبناي وآلی و کربن آلی با استفاده از روش سرد 
اکسیداسیون کربن آلی به کمک بیکربنات پتاسیم 

)K2Cr2O7( در محیط کامال اسیدي )H2SO4( 
)Allison,1975( ،اطالعات . گیري گردید سه تکرار اندازهبا

هاي انتخابی نیز در داخل مربوط به پوشش گیاهی مکان
 10که با فواصل )  عدد پالت60(هاي یک متر مربعی پالت

ها مستقر شده بودند، متر از همدیگر در امتداد ترانسکت
هاي عددي تنوع و یکنواختی ثبت و بر مبناي آنها، شاخص

 Ecologicalر با استفاده از  نرم افزار هاي مذکوندر مکا

Methodology به منظور تجزیه و .  محاسبه شد0/6 نسخه
ها و تجزیه واریانس مقادیر شاخص هاي تحلیل آماري داده

 .استفاده  شد 19 نسخه SPSSخاك نیز از  نرم افزار 
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  )1385ي، منبع؛ معتمد(هاي گیاهی مراتع خانقاه سرخ ارومیه نقشه تیپ) 1شکل الف

Fig. 1) Khanghah-Sorkh rangelands Vegetation types map (Motamedi, 2006) 
Pt-Ro= Pteropyrum aucheri- Rosa canina Pteropyrum aucheri - Astragalus microcephalus=Pt-As 
Pteropyrum aucheri - Prangus uloptera=Pt-
Pr 

Astragalus microcephalus - Acanthophyllum 
microcephalum=As-Ac 

  
 

 
  هاي نمونه برداريها در هر یک از مکانها در امتداد ترانسکت تصویر شماتیک نحوه استقرار پالت) 2شکل ب 

Fig. 2) Experimental Layout showing the plot arrangement along transects in the selected areas  
 

  سرخ ارومیهخانقاه سی در مراتع هاي مورد برر مشخصات مکان)1جدول
Table 1) Selected areas characteristics in Khanghah-e-Sorkh rangelands of Urmia 

  هايمکان
 نمونه برداري

درصد پوشش 
تاجی مکان 
  مورد بررسی

درصد پوشش 
تاجی گونه پرند 

 در هر مکان

درصد 
خاك 
 لخت

درصد 
 الشبرگ

درصد 
  سنگریزه

وضعیت 
  مرتع

گرایش 
عیت وض

  مرتع

  شیب
  ارتفاع  جهت  )درصد(

  )متر(

 1755 شمالی 45 ثابت متوسط  32.74 8.51 2.94 34.51  55.81  1مرتع شماره
 1800 شمالی 40 ثابت متوسط 30.95 5.17 4.57 28.08 59.31  2 مرتع شماره

 
  

  نتایج
هاي مکانمقادیر شاخص تنوع گیاهی و یکنواختی  

 بر اساس نتایج .است ارائه شده 2در جدولمورد بررسی، 
 1مکان مرتعی شماره ها در مذکور؛ مقادیر شاخص

  . باشدمی 2 مکان مرتعی شماره بیشتر از

دهد که اختالف  نشان می3جدولارائه شده در نتایج 
هاي   مکاناي کل و کربن آلی ذرهنسبتا زیادي بین کربن 

با دارا بودن مکان اول طوریکه ه  ب.وجود داردمورد بررسی 
-دارا می کربن بیشتري را نیز ،خص تنوع گیاهی باالترشا

 0-15(سطحی خاك عمق کربن کل موجود در . باشد
 درصد در 39/1به دوم  درصد در مکان 57/0از ) سانتیمتر
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همچنین . دهد تغییر نشان میمکان اول  تیپ گیاهی
هاي مکان)  سانتیمتر15 -30(عمق دوم تغییرات کربن 
 51/0کربن از مقدار که د ده مینشان مورد بررسی 

تغییر مکان اول  درصد در 48/1به مکان دوم درصد در 
باشد  بیانگر این می4نتایج ارائه شده در جدول  . یابدمی

 26که نیتروژن کل در الیه سطحی مکان اول افزایش 

درصدي نسبت به الیه سطحی مکان دوم دارد ولی نیتروژن 
در مکان ) انتی متر س15 -30عمق دوم (الیه پائینی خاك 

 درصدي نسبت به مکان دوم در عمق مشابه 23 افزایش  اول،
رسد که تنوع گیاهی باالي از همین حیث به نظر می. داشت

نیتروژن موجود در خاك را کامال تحت تاثیر قرار  مکان اول، 
  .  داده است

  
  اتع خانقاه سرخ ارومیههاي مورد بررسی در مرهاي تنوع گیاهی و  یکنواختی مکانشاخص) 2جدول

Table 2) Numerical indices of diversity and evenness in the selected areas in Khanghah-e-Sorkh rangelands of Urmia  
 سیمپسون  یکنواختیشاخص  وینر- شانون تنوعشاخص هاي نمونه برداريمکان

 0.55±0.02  2.280±0.12  1مکان مرتعی شماره 

 0.35±0.01 1.667±0.002  2شماره مکان مرتعی 

  
  سرخ ارومیهخانقاه  در مراتع Pteropyrum aucheri  تحت شرایط غالبیت گونه  ، جداسازي فیزیکی کربن)3جدول

Table 3) Physical fractionation of soil organic matter for C under Pteropyrum aucheri stands  in Khanghah-e-
Sorkh rangelands of Urmia.  

  وینر-شاخص تنوع گیاهی شانون ايذره آلی کربن کربن هاي نمونه برداريمکان

    سانتیمتري 0-15   عمق

 0.2a 0.20±0.003a  0.12±2.280 ± 1.39  1مکان مرتعی شماره 
  0.05b 0.15±0.001b 0.02±1.667±0.57  2مکان مرتعی شماره 

     سانتیمتري15 -30عمق 
 --- 0.15a 0.16±0.009a± 1.48  1ه مکان مرتعی شمار

 --- 0.02b 0.04±0.003b± 0.51  2مکان مرتعی شماره 

 
  سرخ ارومیهخانقاه  در مراتع Pteropyrum aucheri تحت شرایط غالبیت گونه ، جداسازي فیزیکی نیتروژن)4جدول

Table 4) Physical fractionation of soil organic matter for N under Pteropyrum aucheri stands  in Khanghah-e-
Sorkh rangelands of Urmia 

  وینر-شاخص تنوع گیاهی شانون ايذره آلی نیتروژن نیتروژن هاي نمونه برداريمکان

    سانتیمتري 0-15   عمق

 0.02a 0.038±0.002a 0.12±2.280±0.1126  1مکان مرتعی شماره 
 0.006a 0.034±0.002a 0.02±1.667±0.0872  2مکان مرتعی شماره 

     سانتیمتري15 -30عمق 
 --- 0.01a 0.03±0.003a±0.1119  1مکان مرتعی شماره 
 --- 0.003b 0.02±0.001a±0.0859  2مکان مرتعی شماره 

 .باشند اشتباه از معیار می±اعداد داخل جدول، میانگین 
 
  

هاي مورد بررسی، اي خاك مکانکربن آلی ذره
نیتروژن آلی از نظر د ولی نداربا هم ري اختالف معنی دا

هاي  قادیر شاخصم. اي، اختالف معنی داري نداردذره
 مقدار .باشد میمکان دوم بیشتر از مکان اول  در  نیزمذکور

 درصد 25، در هر دو عمقمکان اول اي در کربن آلی ذره
 ،عالوه بر این. باشدمیمکان دوم  بیشتر از مقدار موجود در

 درصدي و 11 اختالف ،اي در عمق اوللی ذرهنیتروژن آ
هاي مورد مکان درصدي را بین 33 اختالف ،در عمق دوم
هاي داري بین عمقمعنیگرچه اختالف . بررسی دارد

اي مشاهده شد، براي کربن آلی ذرههاي مورد بررسی  مکان
مصداق اي اما این خصوصیت براي نیتروژن آلی ذره

  . نداشت



   ... اي بر مواد آلی ذره Pteropyrum aucheriونه ـ گـه هـايایپارزیابی تاثیر 

 ٨٩

هد د مینشان ) 5جدول(ها دانهتجزیه فیزیکی خاک
داري از معنیهاي مورد بررسی، اختالف  بین مکانکه

. هاي درشت و ریز وجود داردلحاظ درصد خاکدانه
بیشتري نسبت به  مقدار  ،مکان اولهاي درشت در خاکدانه

هاي ریز در حالتی عکس دارد و خاکدانهمکان دوم 
، مقدار دوممکان هاي درشت، در هر دو عمق در خاکدانه

رسد با به نظر می .دهند میبیشتري را به خود اختصاص 
 نسبت به مکان اولتوجه به درصد پوشش تاجی باالي 

گونه هاي درشت با درصد پوشش تاجی خاکدانه؛ مکان دوم
Pteropyrum aucheri  که بر اساس نمود ظاهري و 

مورد هاي مکانمطالعات فلورستیک، به عنوان گونه غالب 

، هاي ریزارتباط مستقیم و درصد خاکدانه  باشد،ی میبررس
  نظیر؛ مذکورهاي مکانهاي همراه بیشتر با فراوانی گونه

Astragalus microcephalus و Prangus uloptera،  
هاي درشت درصد کربن موجود در خاکدانه. همسویی دارد

، در هر دو عمق در مکان اول )6جدول(هاي ریز و خاکدانه
باشد ولی اختالف معنی داري بین  از مکان دوم میبیشتر

-هاي درشت و ریز در عمقدرصد کربن موجود در خاکدانه
  . هاي مورد بررسی وجود نداردهاي مشابه در مکان

 
 

  
  در مراتع خانقاه سرخ ارومیه Pteropyrum aucheriها، تحت شرایط غالبیت گونه  اي خاکدانهتوزیع اندازه) 5جدول

Table 5) Aggregate size distribution under Pteropyrum aucheri stands in Khanghah-e-Sorkh rangelands of Urmia 
  وینر-شاخص تنوع گیاهی شانون هاي ریزخاکدانه هاي درشتخاکدانه هاي نمونه برداريمکان

  سانتیمتري0-15عمق   

 1.39a 13.71±0.86b 0.12±2.280±38.69  1مکان مرتعی شماره 
 0.22b 26.98±0.56a 0.02±1.667±30.56  2مکان مرتعی شماره 

  سانتیمتري15 -30عمق 
  --- 0.54a 13.83±0.29b±40.28  1مکان مرتعی شماره 
 --- 0.18b 21.51±0.16a±31.07  2مکان مرتعی شماره 

 .باشند اشتباه از معیار می±اعداد داخل جدول، میانگین 

 
 

  سرخ ارومیهخانقاه  در مراتع Pteropyrum aucheri  تحت تحت شرایط غالبیت گونه ،هاي مختلفها در اندازها خاکدانه کربن همراه ب)6جدول
Table 6) Soil C fraction associated with aggregate size under Pteropyrum aucheri stands in Khanghah-e-Sorkh 

rangelands of Urmia 

 هاي نمونه برداريمکان
درصد کربن موجود در 

 خاکدانه هاي درشت

درصد کربن موجود در 
  خاکدانه هاي ریز

شاخص تنوع گیاهی 
 وینر-شانون

  سانتیمتري0-15عمق   

 0.05a 2.06±0.04a 0.12±2.280±1.76  1مکان مرتعی شماره 
 0.007b 1.46±0.05b 0.02±1.667±0.52  2مکان مرتعی شماره 

  سانتیمتري15 -30عمق 
 --- 0.01a 1.56±0.07a±0.98  1مرتعی شماره مکان 

 --- 0.01b 1.19±0.05b±0.56  2مکان مرتعی شماره 
 .باشند اشتباه از معیار می±اعداد داخل جدول، میانگین 

 
  بحث و نتیجه گیري

اي و دامنه تغییرات کربن آلی ذرهدر پژوهش حاضر؛  
به هاي مورد بررسی، خاك مکاناي نیتروژن آلی ذره

 گرم 38/0 تا 20/0 گرم بر کیلوگرم و 1 تا 4/0تیب بین تر
که ) 2006( ادراگو و همکاران با نتایج که ،بر کیلوگرم بود

  گرم بر کیلوگرم27/0 تا 11/0 خاك را اينیتروژن آلی ذره
 اما کمتر از مشاهدات، ، همخوانی دارداندگزارش کرده

 تا 15  راايربن آلی ذره که ک)2001(کوتیکا و همکاران 
 همچنین پائین تر از  واند بیان کرده گرم بر کیلوگرم22

که  )1999(فرانزلوئبرز و همکاران مقادیر ارائه شده توسط 
، گزارش  گرم بر کیلوگرم12 تا 3 را ايکربن آلی ذره

 8، حدود مورد بررسیهاي در بین مکان. باشدمیاند، کرده
یتروژن ندرصد  34 تا 23کربن کل خاك و  درصد 14تا 

مقادیر  .استاي مربوط به مواد آلی ذره، کل خاك
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 فللر و در مقایسه با نتایجدر این پژوهش مشاهداتی 
 تا 47( هاي شنی غرب آفریقا  در خاك)1997(همکاران 

 گاروود و همکاران در این راستا؛ .کمتر بود)  درصد51
اي تحت شرایط مواد آلی ذرهدهند که  گزارش می)1997(

کربن آلی کل خاك را  درصد 10حدود ، گندمیانغالبیت 
این تغییرات مربوط به حجم زیتوده که شوند شامل می

در مراتع تحت چراي طوالنی . باشدمیزمینی گیاهان 
 درصد کربن آلی مربوط به 57مدت دام در شرق آمریکا، 

 فرانزلوئبرز و توسطباشد که این نتایج اي میکربن آلی ذره
هاي گیاهی گونه. گزارش شده است )2002(استئودمان 

ها، ايبوتهگندمیان و نسبت به بقوالت که و بویژه همراه 
نیتروژن تثبیت یشتري در زادآوري ریشه به واسطه نقش ب

اي ممکن است سهم ریشه در مواد آلی ذرهدر خاك دارند، 
وجود تنوع ). Barrios, et al., 1996(د نرا افزایش ده

آن نیز به که زایش گیاهان آلی شده  باعث اف،گیاهی باال
مطالعات . دلیل تراکم گیاهان و حجم ریشه باالتر است

کشت  (که ترکیبی از گیاهان مختلفدهند میاولیه نشان 
کشت  ( برابر بیشتر از گیاهان منفرد5 الی 3 ،)مخلوط
 ,.Handayani, et al (کنندتولید بیوماس می، )خالص

نسبت به تیپ  1ی شماره مکان مرتعتنوع باالي ). 2002
اعث ایجاد اختالف معنی ب 2 مکان مرتعی شماره گیاهی

- از حیث مقادیر اکثر شاخصهاي مورد بررسیمکاندار 
که است این در حالی . شده استهاي مورد بررسی 

اي گیاهان هاي ریز نسبت به افزایش تنوع گونهخاکدانه
شان  رابطه عکس نPteropyrum aucheriگونه همراه با 

هاي میکروبی از هاي گیاهان و پلی ساکاریدریشه .دادند
 از طرفی؛ .هاي درشت هستنداجزاء اصلی ترکیبات خاکدانه

تنوع جمعیت میکروبی و زمان نیز از عوامل اصلی تشکیل 
همچنین باید اضافه . روندهاي ریز به شمار میخاکدانه

 هاي ریز زمانی شروع به غالبیت درخاکدانهنمود که 
کنند که گیاهان و جمعیت میهاي مرتعی اکوسیستم

  شروع به تولید کمتر و تنوع بیشتر نمایند،میکروبی
)Handayani, et al., 2008 .( در این مطالعه، اختالف

هاي ریز در هاي درشت با خاکدانهمعنی دار خاکدانه
مقدار متفاوت بیوماس مناطق مورد بررسی شاید بواسطه 

. هاي گیاهی باشدها در تیپ متفاوت ریشهزمینی یا انبوهی 
در این خصوص باید ذکر شود که درصد بقوالت در ترکیب 

باشد و همین امر میمکان دوم بیشتر از مکان اول گیاهی 
هاي پایدار در آب در مکان تواند باعث افزایش خاکدانهمی

 هاي ریزکاهش خاکدانه. اول نسبت به مکان دوم باشد
در مطالعات ها، ی و فراوانی متفاوت گونهتحت تاثیر انبوه

؛ Tisdall, 1991 (قبلی مورد تفسیر قرار گرفته است
Cambardella & Elliott, 1992 .(هاي طوالنی مدت دوره

هاي و ماده ریشه حجم  باعث کاهش،چراشدت شخم و 
هاي کاهش خاکدانهو به تبع آن باعث آلی خاك شده 

 گزارش) 1980(س  تیسدال و اود.شود خاك میدرشت 
هاي بیشتر و علفزارها بعد از مدت کمی، ریشهکه کنند می

هاي درشت بیشتري تولید ماده آلی بیشتر و خاکدانه
دهد نشان مینیز هاي حاصل از این تحقیق داده. کنند می

هاي درشت و ریز تحت تاثیر که کربن موجود در خاکدانه
 Pteropyrum aucheri گونه هاي همراهگونه ايتنوع گونه

دهد که  مدل ساختمان خاك نشان می. اندقرار گرفته
هاي ریز  ترکیبی از اجتماع خاکدانه،هاي درشتخاکدانه
در پژوهش حاضر، ). Tisdall & Oades, 1982 (هستند

هاي درشت و ریز با افزایش تنوع کربن موجود در خاکدانه
تیسدال و اودس   در این راستا؛.گیاهی افزایش یافت

مقدار ماده آلی موجود در دهند که گزارش می )1982(
 بطور قابل ، میلیمتري250/0 تا 020/0هاي خاکدانه
 250/0هاي درشت تر از اي کمتر از خاکدانهمالحظه

هایی با تاریخچه طوالنی مدت میلیمتري در خاك
کشاورزي که در برگیرنده علفزارهاي طبیعی نیز بودند، 

 ،که ممکن استدهد مین مطالعات قبلی نشا. است
هاي درشت باشند ها عهده دار ساختن خاکدانه ریشه

)Tisdall & Oades, 1982 ؛Oades, 1984 .( کربن آلی به
 از اهمیت فراوانی برخوردار ،دلیل کنترل پایداري خاك

گزارش  )1984( درومار ).Chaney & Swift, 1984(است 
 به سهولت ،تهاي درشداد که مواد آلی موجود در خاکدانه

 معدنی ،هاي ریزنسبت به ماده آلی موجود در خاکدانه
 ،هاي درشتبنابراین کربن موجود در خاکدانه. شوندمی

هاي بسیار ناپایدار بوده و کمتر از کربن موجود در خاکدانه
 ,Tisdall & Oades (گیرند مورد پردازش قرار می،ریز

زایش ماده آلی نشان دادند که افنیز مطالعات قبلی ). 1982
باعث بهتر شدن ، کل پس از سه سال استقرار علوفه

ساختمان خاك گردید، به این دلیل که ماده آلی مانند 
 ,.Canqui, et al(باشد هاي خاك میچسبی براي خاکدانه

 ,.Handayani, et al ؛  Chaney & Swift, 1984؛ 2005

نتایج تحقیقات ). Clement & Williams, 1967؛ 2008
هاي درشت بیشتر، باعث بلی نشان داد که خاکدانهق
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 گردند افزایش نسبت بهبود ساختمان خاك می
)Handayani, et al., 2008 .( نتایج حاصل از این مطالعه

 تغییرات ،ه اجزاء فیزیکی ماده آلی خاكدهد کمینشان 
 Pteropyrum  گونههايبوجود آمده حاصل از پایه

aucheriت ماده آلی خاك توجیه   را بر کمیت و کیفی
دار معنیعث افزایش مکان اول بااي تنوع گونه. کنند می

هاي درشت و اي، خاکدانه نیتروژن، کربن، کربن آلی ذره
هاي ریز و درشت ریز و درصد کربن موجود در خاکدانه

 ،هاي درشتهمچنین کربن موجود در خاکدانه. گردید
 به تغییرات ،هاي ریزبیشتر از کربن موجود در خاکدانه

 Pteropyrum  گونههاي گیاهی همراه بااي پایهتنوع گونه

aucheri بنابراین داشتن اطالعات . ، واکنش نشان دادند
 ،هااي و پراکنش خاکدانهپیرامون تغییرات مواد آلی ذره

هاي مرتعی مناطق خشک و  براي روند مدیریتی اکوسیتم
  .نیمه خشک مفید خواهد بود
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Abstract 
 
 In order to assess the impact of Pteropyrum aucheri on soil organic matter components and the 
soil aggregate dispersion, as the sensitive index of grassland management changes, soil samples were 
taken from two locations in area rangelands representing the Pteropyrum aucheri - Astragalus 
microcephalus vegetation types with similar physical properties (Slope, Aspect, Elevation) and 
dominance of Pteropyrum aucheri species but with different coexisting species in the species 
composition. For this purpose, in each location regarding the vegetation distribution and physical 
characteristics of the ranges under study, 6 transects that were 100 meters long were placed 
systematically in vegetation types while 4 of them were parallel to slope and 2 of them were 
perpendicular to the slope. Soil samples were taken with three replicates from surface horizons (depth 
of 0-15 cm) and lower horizons (depth of 15-30 cm) of drilled profiles at the beginning, middle, and 
end of transects. Then, the values of soil characteristics, including carbon, particulate organic matter 
carbon (POM-C), nitrogen, particulate organic matter nitrogen (POM-N), micro-aggregate, macro-
aggregate, and the Carbon in the aggregate, were measured. The information related to the vegetation 
of selected areas inside one-squared meter plots (60 plots) with 10 meters long intervals deployed 
along the transects were recorded, and based on this information, numerical indices of diversity and 
evenness in the selected areas were calculated. The results of the ANOVA test of soil samples 
revealed that there is a significant difference between index values at different soil horizons of studied 
areas, and in all of the cases, excluding the amount of the micro-aggregate, the indices values 
(Including; C, N, POM-C, POM-N, Macro-aggregate, C-associated with macro and micro- aggregates) 
are more in surface horizons than the lower ones. Moreover, the values of each of the indices in 
number 1 grassland location was more than number 2 location since number 1 location has a better 
species diversity. This suggests that the physical components of soil organic matter justifies the 
changes resulted from the Pteropyrum aucheri species impact on the quantity and quality of soil 
organic matter. Furthermore, the above results confirm the hypothesis suggesting the rapid emergence 
of management changes in the components of nitrogen and unstable carbon. The results also prove the 
sensitivity of soil particulate organic matter to the pasture management changes. Therefore, having 
information regarding the changes of particulate organic matter and soil aggregate dispersion would be 
beneficial for the pasture ecosystem management.  
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