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A B S T R A C T 

Article Type: Research article 
Rangelands not only contribute to forage production, but also play an 

important role in terms of sustaining environment and habitats, by 

production (medicine plants), biodiversity, soil and water conservation, 

curtailing greenhouse gasses as well as enhancement of truisms industry. 

However, rangelands, particularly winter-side ranges are suffering from 

improper utility, converting to other land uses (mainly rain-fed lands) and 

fire burning. The preset study, which was conducted in the Ghasreshirin 

(Kermanshah, Iran), aims to to evaluate the effects of rehabilitation 

measures on vegetation and soil. The measures were selected as the 

experimental treatments including Furrowing-Pitting-Preservation (FPP), 

Pitting, Brush- planting- Preservation (PBP), Grazing Management (GM) 

and Current Utility (CU). The characteristic of vegetation including 

biomass production, capacity, trend, condition were assessed using both 

transect and quadrate performance. Soil sampling also carried out from soil 

surface (0-10 cm) and subjected to soil analysis mainly texture, pH, 

electrical conductivity (EC),  calcite (TNV) and soil organic carbon (SOC). 

The statistical analysis revealed that there were significant differences for 

some variables among treatments. Thus, forage production in PBP was 

significant higher level (551 kgha
-1
) compared to CU treatment (196 kgha

-

1
). Furthermore, the respective values of SOC in the first, second, third and 

fourth treatments were 0.82, 0.90, 0.86 and 0.38 percent, indicating the 

effect of measures on SOC enhancement in the study area, while there was 

higher in PBP treatment. By and large, we can prioritize the effective 

treatments for sustaining rangeland FPP, PBP and GM, respectively. These 

rangelands are being degraded through over utility of these rangelands and 

converting them to other land uses. Moreover, these rangelands are located 

at the geological marls formation (Aghajari Formation) inducing a soil with 

high level of silt content and subsequently susceptible to wind erosion 

where subjected to overgrazing and converting to other land uses. This 

situation may attributes to severe water and wind erosion as well as 

desertification making sources for dust blowing and other environmental 

impacts. 
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 خاك آلی کربن ذخیرة و خصوصیات بهبود بر گرمسیری مراتع های اصالح روش ثربخشیا

 استان کرمانشاه( قصر شیرین جنوبموردی:  ة)مطالع

 3یحیی پرویزی، 8مسیب حشمتی ،*9محمد قیطوری

 تحقیقاات،  ساازما   كرمانشاا،،  اساتا   یطبیعا  مناابع  و كشاورزی آموزش و تحقیقات مركز آبخیزداری، و خاک حفاظت تحقیقات داری، بخشمرتع استادیار 9
 ایرا  كرمانشا،، كشاورزی، ترویج و آموزش

 ساازما   كرمانشاا،،  اساتا   طبیعای  مناابع  و كشااورزی  آماوزش  و تحقیقات مركز آبخیزداری، و خاک حفاظت تحقیقات بخش دانشیار مدیریت منابع زمین، 8
 ایرا  كرمانشا،، كشاورزی، ترویج و آموزش تحقیقات،

 تحقیقاات،  ساازما   كرمانشاا،،  اساتا   طبیعی منابع و كشاورزی آموزش و تحقیقات مركز آبخیزداری، و خاک حفاظت تحقیقات شناسی، بخششیار خاکدان 3
 ایرا  كرمانشا،، كشاورزی، ترویج و آموزش

 چکیده  مشخّصات مقاله

لازو  توجهاه بیشاتر بار اشربخشای تم یاات        ویاژ، منااطگ مرمسایری،   شرایط تخریب روزافزو  مراتع، به پژوهشی نوع مقاله:

 39خاناه در   ط باد  پاژوهش حا ار در مرتاع مرمسایری اغاحماا  ج  ا  نفات        اصالحی مرتاع را مای  

كی ومتری جنوب شهر قصر شیرین انجا  شد، است  هدف از این تحقیاگ، ارزیاابی و اشربخشای تم یاات     

بر این اساس، تم یات اصاالحی در ایان   اصالح مراتع بر بهبود خصوصیات و ذخیرة كربن آلی خاک است  

كااری؛ ::   كاری؛ ب: پیتینگ همارا، باا بوتاه    مرتع شناسایی و به اهار تیمار شامل، الف: فارو همرا، با بوته

برداری متداول، تفکیک شاد  در هار تیماار، هشات نموناه       مدیریت سیستم ارا و د: شاهد با شرایط بهر،

، اسایدیته كال،   آهاک ، بافات رمسیری برداشت و خصوصیات، مرتع م متر( سانتی 90تا  0خاک سطحی )

میری شد  نتایج این پژوهش نشاا  داد كاه كاربن آلای خااک      خاک انداز، كربن آلیو  هدایت الکتریکی

% است كاه در  32/0% و 82/0%، 10/0%، 28/0ترتیب تیمارهای فارو، پیتینگ، سیستم ارایی و شاهد، به

داری )در ساط   تیمار شاهد با حداقل ذخیرة كربن آلی، رابط  معنای  تیمار پیتینگ از همه بیشتر است و

، اسایدیته ، سایر خصوصیات خاک شامل، هدایت الکتریکای  میا ( با سایر تیمارها داشت؛ همچنین 03/0

مشااهد، نشاد  مقادار كاربن      یدار معنای   رابطا سدیم، شن، سی ت و رس در میا  تیمارهاای مخت اف   

ترتیاب  اهار تیمار فارو، پیتینگ، مدیریت سیساتم ارایای و شااهد، باه    در خاک سطحی در  شد، ر،یذخ

كی ااومر  در هکتااار اساات كااه مویااای تاادشیر باایش از دوبرابااری تم یااات   301و  273، 9918، 9011

ویژ، پیتینگ( نسبت به شاهد بر بهبود حاص خیزی خاک و افازایش ذخیارة كاربن خااک     بیومکانیکی )به

 است 

 تاریخچ  مقاله:
 9317 اردیبهشت 03 دریافت

 9317 تیر 89 پذیرش

 9317 آذر 9دسترسی آنالین 

 ها:ك یدواژ،
پیتینااگ، سیسااتم ارایاای، فااارو، قصاار  

 شیرین، مراتع مرمسیری 

حشاامتی،  ؛قیطااوری، محمااد اسااتناد:

(  9317)یحیااای  ،پرویااازی ؛مسااایب

مراتااع  هااای اصااالح  اشربخشاای روش

 و خصوصاایات بهبااود باار مرمساایری

)مطالعاا   خاااک لاایآ كااربن ذخیاارة

موردی: جناوب قصار شایرین اساتا      

، جغرافیا و پایداری محایط   كرمانشا،(

2 (3 ،)9-98  
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 مهمقدّ
حادود   ( 8007، 9ومناساچ درنر و د )ندهزمین را به خود اختصاص می های كرة بیشترین سط  خشکی ،مراتع

باه   توجهاه باا    می یو  هکتار اسات  8/9 معادل ،كه سهم استا  كرمانشا، بر داردمساحت ایرا  را مراتع در 31%

هاای   آ ، آسایب  اصاولی از  بارداری ییار   بود  منابع )آب، خاک و پوشاش میااهی( و مادیریت و بهار،    محدود

ای و جهانی از پیامادهای مهام    ی، منطقهحیات در سط  م ّ خورد  تعادل طبیعی ارخ محیطی و برهم زیست

ایجااد مشاکل فرساایش     ،بارداری و مناابع سارزمین    دل بین بهار، مد تد  تعاپیا ترین مهمرود   آ  به شمار می

فرساایش خااک،    ةاناداز  باه از تاوار  طبیعای    كادا   هیچشاید ی خاک است كه حاص خیزتشدیدی و كاهش 

هاا و   تالیها دلیال فعه  به ،در ایرا  شد، است آ  حادتر از مذشته   دامن ها، تالش با وجودمیر بشر نبود، و  مریبا 

نامناسب انسانی از منابع سارزمین، مساا ل روزافزونای ااو  فرساایش آبای و باادی، شاوری          یاه یبردار بهر،

كنناد،   زیسات بسایار ن ارا    و تخریاب محایط   سدهای بزرگ به پشت رسوبات حمل نیزو  زایی بیابا ها،  خاک

 است  

و  ، )نصارتی می یاارد تان در ساال رساید     دو كننادة  ن ارا   به مارز مقدار فرسایش آبی كشور  ،یطور ك ّبه 

می یو  هکتار از نواحی مركزی ایرا  در معر  فرسایش بادی است كه بخشای   13( و حدود 9327، همکارا 

تاوام ی مانناد    ،(  در ارا ی منابع طبیعی زامرس8008و همکارا ،  8آذربارمردد ) به توامل انسانی برمیاز آ  

ارا ی مرتعی و جن  ی به زراتت و تم یاات   یتغییر كاربرسوزی، ارای مفرط دا ، ارای خار: از فصل، آتش

شایمیایی و   كودهاای  زد  بقایای میاهی، مصارف بایش از حاده   كشت )شخم در جهت شیب، آتش اصولیِ ییر

شادیدی در منطقاه   پوشش میاهی و ایجاد بستر فرسایش ت بیبه تخراستفاد، از خیش خاک برمردا (، منجر 

رفت ، تغییار اق ایم و هادر   زیسات  محایط شرایط را بارای ناابودی    برداری،مدیریت و بهر، شد، است  این شیوة

 در دریااا   ماذاری  رساوب دست و پایین به مناطگها  از مناطگ باالدست رودخانه حاص خیزن خاک ها تُ می یو 

ی سال نقاش مهمها   هایدهد كه فصل( نشا  می8093) همکارا  و مصفایی هایپژوهشد  كن سدها، فراهم می

یش در فرساا   ( است و كمین٪79رویداد فرسایش مربوط به پاییز ) طوری كه بیشین دارد به در میزا  فرسایش

تواند راهکاار مناسابی   در سازندهای مخت ف می ،های بحرانی فرسایش در ساللذا شناخت زما  تابستا  است؛

  ه و حفاظت خاک باشد  های مدیریت حوبرای تعیین برنامه

 یهاا  طارح آبخیز، تادوین و اجارای      برداری پایدار از منابع حو ی  و بهر،یکی از راهکارهای مدیریت صح 
می یاو  هکتاار بارآورد     28كشور كاه حادود    التات موجود، از سط  مراتع كلّاساس اطّیعی است  برمنابع طب

ه شاد، اسات   می یو  هکتار تهیه 83در سط   داری مرتعهزار مورد طرح  ازد،یحدود  8007تا سال  ،شد، است
 1100وامذار شاد، اسات و    بردارا  بهر،به  داری مرتع طرح 3330می یو  هکتار در شکل  91 ،از این مقداركه 

خانوار در سط  كشور وامذار شاد،   919331به  تاكنو سطوح مرتعی  ،درمجموعطرح در دست اجرا است كه 
دهاد فرساایش خااک و     مینشا   ،د در سط  كشورمتعده هایپژوهش(  نتایج 9313است )آریاپور و همکارا ، 

در مراتع تحت تم یات بیولوژیکی و بیومکانیکی، نسبت به مراتع فاقد طرح، كنترل شد، اسات  اجارای    رواناب

كااری،   با تم یات بیولوژیک )مانناد كهاه   ( همرا،1، بانکت و پیتینگ3بارا  )مانند فاروهای سطوح آب یر سیستم
                                                                                                                                                                          
1- Derner & Schuman 
2- Azarbar 

3- Furrowing: آب بارا  با هدف تقویات   میری ازبهر،منظور مراتع به دامن از تمگ روی خطوط منحنی ترهای كمشامل تم یات ایجاد جوی
  خاک پوشش میاهی و كنترل فرسایش

1- Pitting خاک آب بارا  با هدف تقویت پوشش میاهی و كنترل فرسایش میری ازبهر،منظور های كواک در سط  مراتع بهایجاد االه: شامل  



 3 های اصالح مراتع گرمسیری بر بهبود خصوصیات و ذخیرة کربن آلی خاك )مطالعة موردی: جنوب...( اثربخشی روش
 

 

ت و موجب تقویت و بهبود كمیهدارای نتایج مشابهی بود، است كه ه یافتكاری( در مراتع تخریب بذرپاشی و بوته
 اسات افازایش بااروری خااک همارا، باا ترسایب كاربن         ،آ  امدیپشود كه  ت پوشش میاهی و خاک میكیفیه

یازدی و   ؛ طباطبایی8090همکارا ،  و 8ت ی؛ 8091همکارا ،  و 3رحما  ؛9318)جنیدی جعفری و همکارا ، 

  (9321همکارا ، 

بازد، اقتصاادی  نشینا  برای حو ه ،اجرای پروژ،  یهلهای اوهدر سال آبخیزداری تم یات ،اقتصادیدیدما، ز ا 

 ،لهاای اوه  در سالامراه  مهم است؛بسیار اقتصادی و  ،بو سرزمین و زیست ، ولی از ن ا، حفظ منابع پای ندارد

ها آشکار منافع اقتصادی پروژ، تدریج بها ست، امهاقتصادی ا ی ییرهای آبخیزداری برای جوامع مح ّاجرای برنامه

های آبخیزداری از دیادما، بهباود   مذاری در پروژ،لذا سرمایه یابد؛شد، و با مذشت زما  این منافع افزایش می

(؛ از 8092، 7 جمپاور  صال )مصفایی و  استاقتصادی  ،محیطیهای زیستمعیشت، حفاظت آب، خاک و ارزش

نشاا    هاپژوهش نتایج كه طوریبه شود،می رطوبت خاک تیبه تقومنجر  یات مدیریتی تم انجا  ،ی دی رسو

همچناین   ای حداقل رطوبت خاک نسبت به منطق  شااهد اسات؛  دار ،دهد كه مراتع تحت ارای شدید دا  می

 آ   نتیجا روی داد، كاه   خاک ی دركوبیدمی شدید باشد، خاک زما  با رطوبت باالیامر ارای شدید دا  هم

پذیری بیشتر خااک و كااهش تولیاد ت وفاه      كه بازخورد آ  فرسایش و افزایش رواناب استكاهش نفوذپذیری 

 خاوراكی  خاوش های مندمیا  ت فی با  اریب   ی مونهحتّ ،دلیل كمبود رطوبت خواهد بود  در انین مواردی به

   (9323و اسکندری،  فر)سعید باال نیز با كاهش محسوس مواجه خواهند شد

پوشش میااهی، مارایش   مثبتی بر فر  رویشی، افزایش تا: تدشیرات ،یریتدخریت قرق و سیستم ارای مدی 

و  شادید اارای   ،( و در مقابال 9318نیا و همکاارا ،   های كیفی خاک دارد )مقد  مثبت مرتع و بهبود شاخص

ف ذی حه كاهش و حتّهای میاهی، منجر ب نامط وب بر خاک و كاهش شادابی مونه تدشیراتبر  افزو  هن ا ،زود

تغییار   ،مد آ اد و پیشومیا آلی خاک مهیه ةمرتع شد، و شرایط برای كاهش ماده خوراک خوشبرخی مندمیا  

و اساکندری،   فار ساعیدی ؛ 9318، معتمدی و همکاارا  )است ل دكوبی شدید دا   تدشیرخاک تحت ساختما  

مثبتای   تادشیرات های مدیریتی در سط  مراتع نامهبراتمال دهد ها نشا  مینتایج پژوهش ،یطور ك ّه  ب(9323

 هاا  باو   سات یزبهبود شارایط   ،مد این اشراتای و كیفی خاک و پوشش میاهی دارد و پیات كمهمشخّصدر بهبود 

  است 

شاامل  رطوبت خاک از طریگ ایجاد ساطوح آب یار باارا      ذخیرةنقش  ،به بررسی منابع مورد اشار، توجههبا  

هاای  تم یات سامانه تدشیراتبررسی  ،دف از انجا  پژوهش حا ره  بیشتری دارد اهمهیهت تو بانک، پیتینگ فارو

 ةشاد  بیا تخر یریمرمسا مراتاع   كاربن  خصوصیات خااک و ذخیارة   آوری رواناب و مدیریت ارای دا  برجمع

  بود قصر شیرین شهرستا 

 مورد بررسی  منطقة فیمعرّ
 انجاا  یافات  محادودة   نوار مرزی یرب كشاور  در مجاورت  پژوهش حا ر در مراتع مرمسیری استا  كرمانشا،

كاه در   اسات  881خانه( با پالک شبتای   نفت هکتار موصوف به اغاحما  )ج    1128مورد مطالعه با مساحت 

كی اومتری یارب شاهر كرمانشاا، قارار دارد  طاول و تار          933و  قصار شایرین  كی ومتری جنوب شهر  30
 90' 31''تاا   31° 01' 90''شارقی و   درجا   13° 38' 33'' تاا  13° 33' 03''ترتیب  جغرافیای این محدود، به

                                                                                                                                                                          
5- Rehman 

6- Ali 

7- Mosaffaie & Salehpour Jam 
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 %3متر باا شایبی حادود     300پژوهش از سط  دریا   ط منطقارتفاع متوسه(  9شمالی است )شکل  درج  °31
ت ب ندماده  سااالن   بارندمی توسهطم، خشک بیابانی معتدل با كوپنبندی طبقه براساس ،یم این منطقه است  اق
)آیاجااری( قارار   از نوع مچی و نمکی مارنی  سازندهایمراتع مورد بررسی روی همچنین  ؛استمتر ی یم 300

دهد پوشش میاهی مرتع فقیر با مشاهدات نشا  می و دارد كه شاخص فرسایش شدید انحاللی و خندقی است
ایی پاانزدهم آباا  تاا    ار كه تحت ارای شدید دا  در دورة است 1ساله یکو میاها   2شور فهای یالب تمونه

 اواسط اردیبهشت قرار دارد   

 هامواد و روش
  ج  ا  یریمرمسا خااک مراتاع    ذخیرة كاربن خصوصیات و مرتع بر  اصالحاشربخشی تم یات  یابیارزمنظور به

در  قصار شایرین  مناابع طبیعای    توسهاط ادارة شد، امات بیومکانیکی و مدیریتی انجا اقد قصر شیرین خانهنفت

از ساال   خانهنفت ج   ساما  ترفی مرتع شد، در تم یات انجا  مورد بررسی قرار مرفت  داری رتعمقالب طرح 
 :استات تیمارها به شرح زیر مشخّصانجا  یافت   (9)جدول  آیاز شد، كه در اهار تیمار 9322

از هام  متار   3   فاصا و باه   900تاا   30متر و طول سانتی 80 تمگ بهیی فاروها؛ كاریتیمار فارو همرا، با بوته
كشات  از هام   متار  3 در داخل فاروها به فاص  شور و ت ف 90اسفنا: وحشیهای  مونه سهس بوت د و احداث ش

 80 80متار و تماگ   ساانتی  980× 30ابعاد  به مستطی یهای الهابتدا ا ،كاریتیمار پیتینگ همرا، با بوته  شد

( شاور اسفنا: وحشی و ت ف میا،) باال مون  ها دواخل االهدر داز یکدی ر ایجاد شد و متر  8  و فاص متر  سانتی
   در ایان روش مرتاع  استراحتی بود - شامل سیستم ارای تناوبی اراییتیمار مدیریت سیستم   كاری شدبوته

صورت تناوبی در زما  كوتا، )یک هفته( در هر قطعاه اارا   به قطعات كواک دو هکتاری تقسیم شد، و دا  به
مادهت یاک   منظور بهبود پوشش میاهی و خااک باه  ای از مرتع )معادل هشت هکتار( بهقطعه كرد، همچنینمی

 توسهاط  بارداری متاداول  شارایط بهار،  هما   ،نیز شاهدتیمار دورة ارایی استراحت )حفاظت و قرق( داد، شد  

 دامدارا  منطقه بود 

 
 تاننسبت به اس قصر شیرین خانةجلگة نفتمرتع گرمسیری  موقعیّت .1شکل 

                                                                                                                                                                          
8- Salsola Regedula 
9- Annual grasses 
10- Atriplex cansens 
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 قصر شیرین خانةجلگة نفتدر مراتع گرمسیری  اجراشدهبیومکانیکی عملیات مدیریتی و  .1جدول 

 سال ارزیابی سال اجرا وضعیّت پروژه مرتع عرفی شرح پروژه ردیف

 11-13 9322 اجراشد، اغاحما  كاریاحداث فارو همرا، با بوته 9

 11-13 9322 د،اجراش اغاحما  كاریاحداث پیتینگ همرا، با بوته 8

 11-13 9318 اجراشد، اغاحما   استراحتی - سیستم ارایی تناوبی 3

 11-13 9311 برداری متداولشرایط بهر، اغاحما   شاهد 1

 در پیماایش میادانی  انجا  شاد    یمترسانتی 0-90سطحی   الی از ،تیمارها ةبرداری خاک در محدودنمونه 

، 99روش والک ای و باالک  پارامترهای كاربن آلای خااک )باه     و دشت برداشتیمار  1از  نمونه خاک سطحی 38

روش هیدرومتر(، درصد اشباع )در مل با سود یک نرمال(، بافت )به تعین ی ظت مح ولروش (، آهک )به9131

 ؛در خااک  اروری اسات    شاد،  ر،یذخوز  مخصوص ظاهری برای تعیین میزا  كربن  میری شد انداز،اشباع( 

 باا روش  هاایی از آ  خاک، نمونهتعیین وز  مخصوص  منظوربه ،در كنار حفر االهی تیمارها در تمام ،بنابراین

 81 تبه مده ها،آ  شد منظور خشک به ها به آزمایش ا،،ز انتقال نمونهبالفاص ه پس ا  دش یبردارسی ندر نمونه

در منااطگ مخت اف      وز  مخصوص ظااهری خااک  قرار مرفت مراددرج  سانتی 903ساتت در آو  در دمای 

 ؛(9128، 98)باالک و هاارتج   دتعیاین شا   برداری،و حجم سی ندر نمونه آمد، دست بهمبنای وز  خاک خشک بر

مقادار وز    ،9 رابطا  براسااس   ،و تمگ خااک ، كربن آلی ظاهریوز  مخصوص  پارامتر های سهداد،با سهس 

 د  مآ دست  هبخاک در واحد سط   شد، ر،یذخكربن آلی 

Cs= 10000×%SOC×Bd×d                      9  رابط  

تماگ   :d ؛درصاد كاربن آلای خااک     :SOC ؛)هکتار(وز  كربن آلی خاک در واحد سط   :Cs در این رابطه،

  است وز  مخصوص ظاهری :Bd ؛متر برحسبخاک مورد نظر 

آمااری   ه باا روش لیها آوری و بررسای اوه  تیمارهای مخت اف پاس از جماع    در خاک ةشد یآور جمعهای  داد،

   دش پردازش 93 اِس اِی اِسآماری  افزار نر در محیط  طرفه کیواریانس   جدول تجزیها و  میان ین مقایس 

 نتایج
 88تاا   33پوشش میاهی به میزا   منجر به افزایش تا: ،سه تیمار فارو، پیتینگ و ارای تناوبی تم یات اجرایی

همچنین این تیمارها موجب بهبود الشبرگ  ؛(8)جدول  است توجهه( قابل %31كه نسبت به تیمار شاهد )شد، 

 یااد شادند  زشور  و ت ف اسفنا: وحشی هر دو مون  همچنین ؛دو نیز كاهش نسبی سط  خاک لخت شمیاهی 

و ارزشامند مرتعای   كالس یک های كاری شد، مونهدر كنار میاها  بوته، میدانیمشاهدات  براساس  (8)شکل 

ها ناشای از   ع خاک در پشت بوتهآشار فرسایش و تجمهدر این تیمار  ؛دداشتن ترشمس نیز یونجه و شبدر ازجم ه

، تغییرات مثبتای در  استراحتی – تحت مدیریت سیستم ارای تناوبی همچنین در مرتع  نشدهرزآب مشاهد، 

بررسی مرتع تیمار شاهد كاه تحات اارای      و عیت پوشش میاهی و خاک نسبت به تیمار شاهد مشاهد، شد

 باا  ساله یکمیاها   - شورت ف ا  )متداول در منطقه( است نشا  داد كه تیپ پوشش میاهی این مراتعشدید د

آشار فرسایش سطحی، انحاللای و   ،در تیمار شاهد فقیر و مرایش منفی در خاک و پوشش میاهی است  و عیهت

 ای قابل مشاهد، است كوبیدمی خاک )در اشر ارای شدید( در سط  مسترد،

                                                                                                                                                                          
11- Walkley & Black 

12-   Blake & Hartge 

13- Statistical Analysis System (SAS) 
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در ریاز،  ، الشابرگ و سانگ و سانگ   خاک لخات  ،رصد پوشش میاهیدپوشش سط  زمین شامل  مقایس  

طاوری كاه   به ( 8شاهد است )جدول تیمار  تم یات اصالحی نسبت بهمثبت تغییرات  بیان رتیمارهای مخت ف 

دسات  هبا  9/88و  31ترتیب كاری بهپیتینگ همرا، با بوته ماریبه تت درصد پوشش میاهی در تیمار شاهد نسب

تعیین  9/97و  37ترتیب كاری بهپیتینگ همرا، با بوته به تیمارآمد و درصد خاک لخت در تیمار شاهد نسبت 

    شد

در اهاار   شاد،  ر،یا ذخدهد كه مقادار كاربن   ات خاک در تیمارهای مخت ف نشا  میمشخّص نتایج مقایس  

ترتیاب برابار   یت سیستم اارا و تیماار شااهد باه    كاری، مدیر كاری، پیتینگ همرا، بوته تیمار فارو همرا، با بوته

دهاد كاه   نشاا  مای   ،دست آمد  ایان نتاایج  كی ومر  در هکتار به 80/301و  79/271، 80/9913، 19/9013

 تادشیر در خاک تیمار پیتینگ و كمترین مقدار در تیمار شااهد اسات  ایان نتاایج      ذخیرة كربنبیشترین مقدار 

دهد  نشا  می 3جدول   هایداد،دهد   خاک را نشا  می یکی بر مقدار ذخیرةتم یات بیومکانتم یات احیایی یا 

   كند ت خاک به فرسایش را فراهم میاسیهحسه ر تما  تیمارها باال است كه زمین كه درصد سی ت د

 قصر شیرین خانةمین در تیمارهای مختلف مراتع جلگة نفتپوشش سطح ز .2جدول 

 تیمارها
 درصد

 سنگ و سنگریزه خاک لخت رگالشب پوشش گیاهی

 0/97 9/97 1/1 1/80 قرق( + )فارو بیومکانیک

 7/93 9/97 9/3 9/88 قرق( + )االه بیومکانیک

 2/98 0/83 2/1 1/33 سیستم ارایی

 80 37 1 31 شاهد
 

 
کاری؛ ج: وضعیّت پوشش  هکاری؛ ب: تیمار عملیات پیتینگ همراه با بوتالف: وضعیّت تیمار عملیات فارو همراه با بوته .2شکل 

 برداری متداول منطقهاستراحتی؛ د: مرتع شاهد با بهره –گیاهی مرتع تحت سیستم چرایی تناوبی 
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 قصر شیرین چغاحمامات خاک تیمارهای مرتعی مشخّص. 3 جدول
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ت
 

وزن 

 مخصوص

 نسبت ذرات خاک )%(
 بافت خاک

 

هدایت 

 الکتریکی

me/100 

 امالح

 محلول
Ec×10

3
 

 اسیدیته

کربن 

 آلی

)%( 

نسبت 

جذب 

 سدیم

 سدیم

 گرم/میلی

 کیلوگرم
 رس سیلت شن

یب
کان

وم
ی

) ک
رو

فا
 + 

ق(
قر

 

82/9 

0/91  0/12  0/32  
لو  رسی 

 سی تی
83 33/8  37/7  87/0  39/9  81/8  

1/38  8/30 00/8 89 ی تیلو  س 97   33/7  13/0  12/9  38/1  

8/91  1/87  1/93 21/80 ی تیلو  س   10/9  38/7  33/0  17/9  30/3  

0/39  0/17  0/88 1/7 - - لو    13/0  83/9  83/9 

2/30  2/11  1/91 38/7 - - لو    83/9  13/0  18/9  

3/89  3/38  0/88 18/7 - - ی تیلو  س   21/0  93/9  33/8 

8/39  8/11  2/92 8/80 لو    81/9  78/7  82/0  18/0  11/9  

8/33  0/13  2/91 3/89 لو    30/9  83/7  12/0  17/0  28/9  

0/33  0/18  0/83 18/9 - لو    18/7  12/0  89/8  97/3  

یب
کان

وم
ی

) ک
رو

فا
 + 

ق
قر

)
 

82/9
 

8/30  3/38  1/91 11/8 - لو    31/7  19/9  83/9  38/8  

1/82  8/38  0/89 3/9 - ی تیلو  س   3/7  83/0  18/9  20/9  

8/33 8/13  2/80 79/8 - لو    38/7  32/0  91/3  30/8 

8/81 1/39  1/91 33/9 - یت یلو  س   32/7  11/0  93/8  00/3  

0/88 0/38  0/88 80/3 - ی تیلو  س   32/7  93/9  10/0  22/3 

0/89  0/37  0/88 0/80 ی تیلو  س   13/0  32/7  03/9  19/0  38/8  

7/39 8/18  7/89 13/9 - ی تیلو  س   10/7  89/9  12/9  81/9  

0/89  0/37  0/88 0/80 ی تیلو  س   13/0  39/7  38/0  23/0  00/8  

ی
رای

 چ
تم

س
سی

 

30/9
 

8/88  8/38  2/80 80/9 - ی تیلو  س   13/7  21/0  28/0  93/9  

8/33  0/17  2/97 2/9 - لو    3/7  31/0  39/9  93/8  

3/33  0/13  3/83 78/9 - لو    8/7  88/0  83/9  03/3  

0/99  0/37  0/38  
لو  رسی 

 سی تی
- 23/0  39/7  11/0  78/0  20/9  

0/33  0/33  0/98 87/9 - لو  شنی   87/7  79/0  31/0  13/9  

8/91  1/87  1/93 10/9 - ی تیلو  س   38/7  33/0  17/9  30/3  

0/39  0/17  0/88 12/7 - - لو    13/0  83/9  98/8 

هد
شا

 

31/9
 

0/31  0/10  0/88 29/8 - لو    38/7  39/0  23/0  18/3  

0/31  0/13  0/92 1/8 - لومی   3/7  3/0  21/0  83/8  

2/33  0/17  0/89 3/7 8 - لو    3/0  12/0  91/3  

0/32  0/18  0/80 13/0 - لو    30/7  31/0  81/0  10/9  

0/39  0/17  0/88 79/0 - لو    31/7  87/0  17/0  73/9  

8/91  8/33  2/81 8/80 ی تیلو  س   10/8  13/7  38/0  28/8  30/91  

8/39  1/33  1/93 19/9 89 ی تیلو  س   82/7  18/0  11/8  23/1  

پیتیناگ   باه تیماار  ترتیاب مرباوط    باه  متار( سانتی 0-90) مقدار كربن آلی خاک سطحی یشینه و كمین ب 

كاربن  میاا    یدارمعنی دهد كه رابط های خاک نشا  میمیان ین داد،   مقایس است( 32/0و شاهد )( 10/0)

  رابطا ولی میا  ایان تیمارهاا باا تیماار شااهد      ، نیست تیمارهای فارو، پیتینگ و سیستم اراییآلی خاک در 

  (1)جدول  وجود دارد 09/0داری در سط  معنی



 92-9( 9317) 22و همکاران/ جغرافیا و پایداری محیط  قیطوری 2
 

 

 قصر شیرینهای خاک در تیمارهای مراتع گرمسیری میانگین شاخص ة. مقایس4جدول 

 ها شاخص
 تیمارها

 دارسطح معنی
 شاهد مدیریت چرایی پیتینگ فارو

 >28/0 (a)10/0 (a)82/0 (b)32/0 0099/0*(a) كربن آلی

 >11/7 (a)13/7 (a)13/7 (a)17/7 1282/0(a) اسیدیته

 >17/8 (a)39/3 (a)97/8 (a)31/1 8739/0(a) سدیم

 >88/30 (a)31/38 (a)37/11 (a)28/18 313/0(a) سی ت

79/89 (a)18/80 (a)89/80 03/89(a) رس (a) 7193/0< 

83/87 (a)31/87 (a)89/30 37/37(a) شن (a) 1331/0< 

 >21/80 (a)99/88 (b)13/33 (c)00/31 0009/0*(a) پوشش میاهی

 >00/97 (b)70/93 (b)20/98 (a)00/80 0001/0(b) خاک لخت
 هستند %5دار در سطح همسان دارای اختالف معنی اعداد با حروف غیر* 

مشااهد،  ، شان، سای ت و رس   سدیم، اسیدیته، هدایت الکتریکیهای  ویژمی دار میا  معنی  رابطهمچنین  

آلی خااک نسابت باه تیماار      ةیکی و مدیریت ارایی مرتع منجر به تغییر مادهیعنی انجا  تم یات بیومکان، نشد

اجارای تم یاات مخت اف فاارو،      تدشیرتحت  سدیمو  تهیدیاس بافت خاک، خصوصیاتولی در  ،شاهد شد، است

ایجاد تغییر در  ت آ  مربوط به زما  مورد نیاز برایت ّ ؛ كهدشومین ،مشاهد یارایی تغییرپیتینگ و سیستم 

با ساایر تیمارهاا    تیمار شاهداخص خاک لخت میا  داری برای شمعنی ، رابط همچنین ن خصوصیات است؛ای

تم یات بیولوژیکی و سیستم ارایای تغییار مثبات     تدشیرو خاک لخت تحت پوشش میاهی یعنی ؛ دست آمد به

كنترل شد، یمارها در این تفرسایش تون ی و خندقی و كاهش خاک لخت،  دلیل بهبود پوشش میاهیو به دارد

آلای   ة( ناشی از درصد زیاد سی ت در بافت خاک و كمای مااده  ت  ایجاد این شکل فرسایش )خندقی و تون یاس

 است  همرا، با تخریب پوشش میاهی خاک

 بحث
ة آلی خاک مدیریت بیومکانیکی و سیستم ارایی، ماده تدشیردهد كه تیمارهای تحت نتایج این تحقیگ نشا  می

طاوری كاه تم یاات    باه  شااهد دارناد،   پوشش بیشتر و درصد خاک لخت كمتری نسبت باه تیماار  و سط  تا:

در تیماار شااهد باه     %82/0كاربن آلای خااک را از     و اعیهت  قصر شیرینتع مرمسیری اغاحما  ااصالحی مر

ل آلای، ترسایب كاربن و كنتار     ةمنجر باه افازایش مااده    ،این شرایط  داد، است % در تیمار پیتینگ ارتقا10/0

بر روی نقش اقادامات اصاالح مراتاع از طریاگ     مخت ف  هایپژوهشفرسایش انحاللی در این تیمار شد، است  

 تیجاه ندرمیاهاا  مرتعای و    پوشاش  توجهاه بیان ر بهبود قابل  ،احداث سطوح آب یر بارا  و سیالب قرق، پخش

؛ 9321 ،همکاارا   واخاانی  حیادریا  آق افزایش كربن آلی خاک و پایداری آ  در برابر فرساایش باود، اسات )   

از پاژوهش حا ار،    آماد،  دسات  باه نتاایج   براسااس   (9321 ،همکاارا   وجهانتاب ؛ 9313 ،مهدوی و همکارا 

جاب ازدیااد   ومرطوبات خااک    دلیل تقویت ذخیارة  به قصر شیرین در منطق ی جوهنزوالت  های ذخیرةسیستم

 ،ماد آ  اشاد، اسات كاه پی    شاور( شی و ت اف ویژ، اسفنا: وح)بهمیاها  مرتعی بومی منطقه پوشش  تا:سط  

 یجاوه زوالت ن تم یات ذخیرةتحت  توا  مفت مراتعمی ،بنابراین؛ آلی است ذخیرة كربنطریگ  خاک ازاصالح 

آلای   ةافازایش مااده   ،شااخص آ   ترین مهمهستند كه خصوصیات خاک روند مثبت در  دارای فارو و پیتینگ(،)

   (9327حشمتی، و  وز،؛ فر9313، مهدوی و همکارا )خاک است 

ایاوانکی اساتا  سامنا  نشاا  داد كاه       منطقا  در  (9322و همکارا  ) آذرنیوند پژوهش ،در همین زمینه 
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درصادی   37و  38 د پوشاش میااهی، خااک و افازایش ذخیارة     احداث سطوح آب یر بارا  )فارو( منجر به بهبو

را باه خاود    %(31)كشور كلّ ترین سط  ارا ی بیش، مراتع نکهیبه ا توجههبا   ، استذخایر كربن و ازت كل شد

مجااز   ویژ، در مناطگ قشالقی اند برابر حدهو ظرفیت ارای دا  به (9323، كدیوروالیتی و ) اند اختصاص داد،

موجاب افازایش    دتوانا  می 91است، اتمال مدیریت مناسب و اقدامات اصالحی از قبیل ایجاد سطوح آب یر بارا 

 (  8007)درنر و اسچومن، د شوبرابر تا اند رطوبت خاک ظرفیت 

 جاه یدرنتو پوشش میاهی در مراتاع مرمسایری   ی و كیفی كمهبهبود كه  دهدمیحا ر نشا   پژوهشنتایج  

هاای ریزمارد در یارب اساتا      كاانو   كنتارل تولیاد  و  خااک فرسایش كاهش  موجب ،آلی خاک ةادهافزایش م

در هاای تمیاگ و مساترد،    با ریشه( شورا: وحشی و ت فاسفنمیاهی  های مناسب )مون انتخاب مونه  شود می

و  93دبیاتس   اسات خاک و كنترل فرسایش داشاته   ی در بهبود شرایطنقش مهمه ،تم یات بیومکانیکی پیتینگ

كنتارل فرساایش    منظاور باه های میاهی مناساب  مونهطی مطالعاتی نسبت به شناسایی  نیز (8002همکارا  )

جاذب رساوب،   تراكم سااقه، پتانسایل    شاملمیاها  معیار انتخاب  ،تینهادر ند كهكرداقدا  شیاری  خندقی و

سیستم ها، مقاومت بیشتر در مقابل تنش برشی جریا ،  برای ساقه ت ارتجاتی ریب قاب یه تولید الشبرگ زیاد،

 آ ( بود سبت مساحت ریشه و مقاومت كششی ای قوی )ن ریشه

كاانی   همارا، باا  درصد سی ت بااال  مویای  ،قصر شیرین ن خاج    نفتمرمسیری نتایج بررسی خاک مرتع  

دیریت ی اط  مدر مرتع شاهد تحت كه  استدر تما  تیمارها  (8093و همکارا ،  97)حشمتی 98اسمکتیترسی 

را نشاا   فرساایش تشادیدی آبای و باادی در بااالترین درجاه        مساترش برای برداری نامناسب، شرایط  و بهر،

 ،(8093) حشامتی و همکاارا    توسهاط  شناسی سازندهای مارنی زامرس كانیشناسی و  خاکمطالعات   دهد می

بیاان ر مساترش    (9328نیاا و همکاارا  )   فیض( و 8008) و همکارا  91اولیایی(، 8002) و همکارا  92كریمی

نین مناطقی است كه باا تغییار كااربری و    ه انحالل، فرسایش خندقی شدید در ااس بزیاد ارا ی مارنی و حسه

بافت سی تی  مورد اشار،، هایپژوهشنتایج  براساس  یابد ی افزایش میتوجههقابل  طور بهش میاهی تخریب پوش

 اظهار كردند ها آ همچنین  یابد؛ سی ت نسبت به تمگ افزایش میلو  در این مناطگ مارنی یالب بود، و مقدار 

 قصار شایرین    كاانی رسای منطقا    نیتر فراوا سازند آیاجاری( حاصل از  كانی)پذیر اسمکتیت آماس  كانیكه 

ی در منطقاه  انحاللفرسایش  بستر مناسبو ایجاد آب در خاک كاهش نفوذپذیری  منجر به ،است و این ویژمی

   شد، است

ش ك یدی در خزش، لغازش و  نق ،و به همین دلیل یافتهفزایش حجم ا% 30 اسمکتیت با جذب آب تاكانی  

 و 89؛ كرناز 9121، 80)بوراااردت  تاون ی و خنادقی دارد   یها شیفرسا  لین مرح اوه تنوا  بهوامرایی  ةنیز پدید

بساتر  د كاه  ها دمای نشا   پژوهش را و سایر  پژوهش حا ر نتایج ( 8002 ،88سرتو و لوتن ر ؛8000 همکارا ،

و  قصار شایرین  كنترل فرسایش در ساایت مرتعای    و خاک آلی ذخیرة كربنافزایش  و خصوصیات بهبود  لیهاوه

انجا  تم یات بیومکاانیکی و  تحقیگ،  منطق  شرایط خاصه ،بنابراین ؛یت پوشش میاهی استتقومناطگ مشابه، 
                                                                                                                                                                          
14- Micro Catchment 
15- De Beats  
16- Smectite 

17- Heshmati 
18- Karimi 
19- Owliaie 
20- Borchardt 
21- Krenz 
22- Lutengger & Cerato 
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آلای   ةط بد تا شرایط بارای كنتارل فرساایش و افازایش مااده     مدیریتی در راستای تقویت پوشش میاهی را می

 انو  ریزمرد در این مناطگ حذف شود ا شود و بسترهای ایجاد كخاک مهیه

 گیری نتیجه
ی در بهباود  تاوجهه بال  انقاش ق  ،اهمهیهات  ترتیابِ دو تیمار پیتیناگ و فاارو باه   داد كه نشا   پژوهش نتایج این

 - همچناین اتماال تیماار مادیریت )اارای تنااوبی       ؛دارناد بهبود پوشش میااهی   متعاقباًهای خاک و  ویژمی

لیال تقویات پوشاش    دتم یات بیومکانیکی پیتینگ بهدارد   ریمؤشّنقش  ،استراحتی( نیز نسبت به تیمار شاهد

 در خاک، فرسایش تون ی و خنادقی در حاده   شوراسفنا: وحشی و ت فهای قوی میاها  ریشه میاهی و توسع 

ی خااک  حاصا خیز آلای، ترسایب كاربن و     ةمد آ  بهبود شرایط خاک با افزایش مادهامط وبی كنترل شد، و پی

ا ، امها تری نسبت به شاهد داشتهط مط وبامراه شرای ،استراحتی – ارای تناوبی مدیریت سیستم تیمار است 

 منطقا   یعا یطبمناابع   ادارة ازجم اه بیشتر نیاز به پایش و نظارت بیشتر واحدهای اجرایی مسئول  تدشیربرای 

 دارد  هطوبمر

اس به انحاالل و فرساایش شادید    از آنجا كه این منطقه بر روی سازند مارنی آیاجاری با شرایط خاک حسه 

تواند نقاش ك یادی    ، میپژوهشفظ مراتع و انجا  اقدامات بیومکانیکی مورد آزمایش در این تون ی قرار دارد، ح

آلی كه در این تحقیگ باه اشباات    ةدار ماده ت خاک از طریگ افزایش معنیدر حفظ پوشش میاهی و بهبود كیفیه

باود معیشات   بار به  افازو   ،قصار شایرین    پوشش میاهی منطقا  ادیازد  ارزش این حفظ و داشته باشدرسید، 

  آ  است، خواهد بود ریزمردها كه منطقه مستعده ةپدید ازجم های  حو ه دامدارا ، كنترل پیامدهای برو 

 سپاسگزاری

ترتیاب  باه  آبخیازداری  و خااک  حفاظات  پژوهشاکدة  و كرمانشاا،  استا  طبیعی منابع كلّ ةادار از  هیوس نیبد

 قادردانی  و تشاکر اند همکاری داشته 4-55-29-92129بت ش اتتبار پروژ، و تصویب آ  با شمارة نیتدمدلیل  به

  آیدمی به تمل

 منابع
ر اارای  بررسای اشا    (9322) نیکو، شیماااهوكی، محمدت ی؛ جعفری، محمد؛  آذرنیوند، حسین؛ جنیدی جعفری، حامد؛ زارع

 3، مرتاع مای پژوهشای   نشاری  ت   دشتی در استا  سمنا    ندرم دا  بر ترسیب كربن و ذخیرة ازت در مراتع با مون 
(1) ،310-890  

  و مرایش مراتع )مطالعا  و عیهتبر تولید،  داریمرتع یها طرح تدشیر  (9313) ، ت یپه وا  د، ؛در ایحم ،محرابی ، ت ی؛آریاپور

    90-9، (9) 90، مرتعنشری  ت می پژوهشی   خزل شهرستا  نهاوند(  موردی: مراتع منطق

بیومااس انادا  هاوایی و      مطالع  (9318حسین؛ زارع ااهوكی، محمدت ی؛ جعفری، محمد ) جنیدی جعفری، حامد؛ آذرنیوند،

هاای آبخیازداری )پاژوهش و    پاژوهش   ارای متفااوت در اساتا  سامنا     یها تدشتی در شده  درمن  زیرزمینی مون
    33-19(، 11) 88، (سازندمی

 دو در مراتاع  میااهی  پوشاش  تناوهع  مقایس   (9321حنفی، بهار،؛ میردی می، سید، زهر، ) جهانتاب، اسفندیار؛ سههری، تادل؛

 و كه ی ویاه  اساتا   در دیشاموک  منطقا  : ماوردی  مطالعا  )مركازی   زامرس كوهستانی مراتع در ارا و قرق منطق 

  300-818 ،(31) 97، تحقیقات مرتع و بیابا  ایرا   بویراحمد(

بررسی اشر شدهت دا  بار پوشاش میااهی و خااک در       (9321؛ توك ی، حسین )اصغر یت پور بر:، حیدریا  آقاخانی، مریم؛ نقی

  833-813 (،8) 97، تحقیقات مرتع و بیابا  ایرا   مراتع سیساب بجنورد

https://www.sid.ir/fa/journal/JournalList.aspx?ID=4907
https://www.sid.ir/fa/journal/JournalList.aspx?ID=4907


 99 های اصالح مراتع گرمسیری بر بهبود خصوصیات و ذخیرة کربن آلی خاك )مطالعة موردی: جنوب...( اثربخشی روش
 

 

ارا بر فشاردمی خااک ساطحی و تغییارات رطوبات      های مخت ف اشر مدیریت  (9323 )اهللفر، مصطفی؛ اسکندری، ذبی سعید

ی مرتاع و  ساومین هماایش م ّا    ء( خاک در ابتدا و انتهای فصل ارا در ایست ا، تحقیقات مرتع سمیر  )ایست ا، حنا
  كر: ،داریمرتع

استحصال آب بارا  بارای آبیااری     (9321طباطبایی یزدی، جواد؛ حقایقی مقد ، سید ابوالقاسم؛ قدسی، مسعود؛ افشار، هادی )

  807-912(، 8) 81، ک )ت و  و صنایع كشاورزی(وخا آب  نشری  تکمی ی كند  دیم در منطقه مشهد

پوشاش میااهی و    یهاا  یژمیررسی تدشیر تم یات پخش سیالب بر برخی از وب  (9327) یالمع یرحیم، حشمتی، محمد ز،فرو

  80-99، (71) 89، نشریه پژوهش و سازندمی  (دشت مربای ا  فارس: موردی  مطالع)خاک سطحی 

آبکندی ساازند ماارنی آیاجااری    بررسی فرسایش   (9328نیا، سادات؛ حشمتی، مسیب؛ احمدی، حسن؛ قدوسی، جمال ) فیض

  10-38(، 71) 80، پژوهش سازندمی در منابع طبیعی  در منطق  قصر شیرین

 توامال  ارتبااط  بررسای   (9318قریشای، رقیاه )   كركج، اسماتیل؛ كیوا  بهجو، فرشااد؛  معتمدی، جواد؛ ت ی و، فاطمه؛ شیدای

-73(، 3) 9، میاهاا   بو  ستیز حفاظت  ی خویهای مرتعمیاهی در اكوسیستم پوشش با دا  ارای شدهت و محیطی

10  

بررسای اشارات قارق بار برخای پارامترهاای         (9318زاد، كاظم ) نیا، ت یر ا؛ دستورانی، قاسم؛ میرطاهری، محمد؛ تابدین مقد 

  88-37(، 38) 00، زیست محیطة شیراحمد سبزوار، شد حفاظتمیاهی در منطق  

سایالب بار برخای از     بررسای اشارپخش    (9313وادی، محمدر ا؛ محمودی، جاالل ) مهدوی، سید، خدیجه؛ آذریا ، احمد؛ ج

ت مای   نشاری    (خاا  وراماین  بنادت ی   منطقا : ماوردی   )مطالع شیمیایی و حاص خیزی خاک - خصوصیات فیزیکی
  29-82(، 9) 90، پژوهشی مرتع

 یهاا  پیا ت پراكنش بر محیطی توامل شیرتد ارزیابی  (9327نصرتی، كاظم؛ احمدی، حسن؛ شروتی، محمدر ا؛ لشکری، حسن )

  23-79(، 9) 9 ،طبیعی جغرافیای اندمتغیهر،  آماری یها کیتکن از استفاد، با میاهی پوشش

جغرافیا و توساع    آ   پیامدهای و ایرا  مراتع و هاجن ل محیطیزیست هایاالش  (9323) اصغر یت والیتی، سعداله؛ كدیور، 
  78-33(، 7) 1، ایناحیه
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