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  چکیده
ثیر أبه منظور بررسی ت .است تغییر در مستقر در آن دائماً گیاهی نوع پوشش و گیاهی ایايبق ورود نظیر ايچرخه یندهايآفر اثر در کربن آلی خاك

-درمنـه و گـون  -جارو، گـون -بروموس، گون-هاي کربن آلی خاك، پنج تیپ گیاهی مرتعی شامل گندمیان، گونهاي گیاهی مختلف بر بخشپوشش
، در شرایط محیطی مشابه از نظر اقلیم کالن، مواد مادري و )گندم دیم(تیپ زراعی  ي حوضه گنبد، و یکهاي شاهد و حفاظت شدهفرفیون در زیرحوضه

کربن آلی کل، ذخیره کربن، ذخیره کربن اصالح شده با شن، کـربن فعـال، کـربن فعـال اصـالح شـده بـا کـربن،         . جهت شیب در همدان مطالعه شد
 0-15(پایه اصالح شده با کربن در دو فصل پاییز و بهار در الیـه خـاك سـطحی    کربوهیدرات، کربوهیدرات اصالح شده با کربن، تنفس پایه و تنفس 

داري بیشتر از دیگر درمنه به طور معنی-بروموس و گون-هاي گونکربن آلی، ذخیره کربن، کربوهیدرات و تنفس پایه در تیپ. گیري شداندازه) مترسانتی
-بیشترین و کمترین مقدار کربن فعال به ترتیب در تیپ گون. گندمیان و گندم دیم مشاهده شد هايها در تیپها بودند و کمترین مقدار این شاخصتیپ

فرفیـون بـه طـور    -کربوهیدرات اصالح شـده در تیـپ گـون   . مشاهده شد) کیلوگرم بر گرممیلی 6/262 و 7/711 ترتیب به(بروموس و تیپ گندم دیم 
مقـدار  . دار بـود ها، به غیر از کربن فعال اصالح شده، کربوهیـدرات و تـنفس پایـه معنـی    م شاخصاثر فصل بر تما. ها بودداري کمتر از همه تیپ معنی

 زمین مدیریت و گیاهی پوشش نوع کل، در. داري در فصل پاییز بیشتر از فصل بهار بودها، به طور معنیکربوهیدرات اصالح شده بر خالف دیگر شاخص
  .داد نشان کربوهیدرات و فعال کربن ،کربن ذخیره هايشاخص بر را تأثیر بیشترین
  

  تنفس پایه، تیپ گیاهی، کربن فعال، کربوهیدرات، کیفیت خاك :هاي کلیديواژه
   

  مقدمه
منـابع   و کشاورزي هايعرصه در خاك کیفیت چگونگی از آگاهی

وري بهـره  حـداکثر  بـه  رسـیدن  و هازمین بهینه مدیریت براي طبیعی
 علـت  بـه  توسـعه  حـال  در هايکشـور  در .اسـت  ضـروري  اقتصادي

 به توجه محیطی، زیست دیدگاه از کشاورزي هايخاك پذیري آسیب
  .)55(اقتصادي است  اهمیت داراي کیفیت خاك

 از هـر دو  کـه  ارزیـابی  و آموزش امر دو بر خاك کیفیت مفهوم 1
 ارزیابی براي .تأکید دارد است نوین شناسی خاك علم اساسی مسائل
 گیـري بهـره  "شـاخص "عنـوان   تحـت  تیاز خصوصـیا  خاك کیفیت

-ویژگـی  و هافرآیند خاك در واقع شامل کیفیت هايشاخص. شود می
 و 6(باشند خاك حساس می کاربري تغییر به که هستند خاك از هایی
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19.(  
 کیفیت بر مؤثر عوامل ترینو کلیدي ترینمهم از خاك آلی کربن

 نشـان  واکنش کشاورزي مختلف هايمدیریت به نسبت و بوده خاك
-مواد آلی خاك یک دامنه گسترده از مـواد بـا تجزیـه    ).30( دهدمی

 بـین  وابسـتگی . شودپایدار را شامل می بسیارآلی  پذیري باال تا مواد
 پژوهشـگران  نیز توسط خاك آلی کربن مقدار با محصول تولید میزان

 ندتوانمی تنهایی به آلی وجود کربن این با). 25(است  رسیده اثبات به
سریع در برابر عملیـات مـدیریتی   ي پذیرواکنش ی باشاخص عنوان به

  ). 47(شود  مطرح
منبـع   است که بیـانگر آلی خاك  کربن فعال یک شاخص از مواد

کـربن فعـال   . کربن و انرژي قابل فراهم براي جامعه میکروبی اسـت 
ی زیستدانه و فعالیت همبستگی مثبت با درصد ماده آلی، پایداري خاك

 .)54( ن میزان تنفس داردهمچو
شـود و  درصد مواد آلی خاك را شـامل مـی   5-25ها کربوهیدرات
 50-70حـدود  . پویاي مواد آلی خاك هسـتند  بخشبخش مهمی از 

تشـکیل  کربوهیـدرات  از هاي گیـاهی  درصد وزن خشک بیشتر بافت

  )و صنایع کشاورزيعلوم ( آب و خاك نشریه
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گیـاهی بـه    هايماندهبنابراین این ترکیبات بیشتر از طریق  شود،می
ها اجزاء مهم ریزجانـداران هسـتند   کربوهیدرات. شوندمی هفزودخاك ا

که هم در جزء ساختاري و هم به عنوان ترکیبات داخل و خارج سلولی 
خاك بـه عنـوان منبـع     ریزجاندارانها براي کربوهیدرات. حضور دارند

و نقش کلیدي در تشکیل ) 18 و 2( روندریزمغذي به کار می انرژي و
 خاك میکروبی فعالیت ).51 و 18(اي خاك دارند هدانهو پایداري خاك

 و بـومی  آلـی  مـواد  تجزیـه  در کلیـدي  نقشـی نیز  )میکروبیتنفس (
 سـوي  از ).42(دارد  خـاك  سـطح  به شده افزوده هايمانده همچنین

و  اقلـیم  جهـانی  تغییـرات  در مـؤثر  عوامل یکی از خاك تنفس دیگر،
 ).31(دد گراتمسفر تلقی می به کربن اکسید دي ددابرون

هاي پویايِ فیزیکـی،  تفاوت در عملیات مدیریتی اغلب بر ویژگی
هاي مدیریتی سیستم). 8(گذارد شیمیایی و بیولوژیکی خاك تأثیر می

هاي نامناسب سبب فرسایش، از دسـت رفـتن مـواد آلـی و     و کاربري
-عناصر غذایی و نهایتاً تخریب و از دست رفتن حاصلخیزي خاك می

 کشـاورزي  هـاي زمین به هاي مرتعیزمین کاربري رتغیی ).43(شود 
 .)52( گرددمی خاك تخریب نتیجه در و خاك آلی مواد کاهش باعث

ــر      ــاکم ب ــاکی ح ــی و خ ــرایط محیط ــز ش ــدیریت و نی ــوع م ن
هاي مرتعی باعث استقرار گونه ها و جوامع مختلف گیـاهی   اکوسیستم

بر کـربن آلـی   این جوامع گیاهی به نوبه خود اثرات متفاوتی  .شود می
بـه همـین دلیـل در    . کننـد  هاي مختلف آن اعمال میخاك و بخش

ـ     ثیر پوششأبررسی حاضر، ت ثیر أهاي گیـاهی مختلـف، کـه تحـت ت
 یا و) شامل چراي کنترل شده و چراي آزاد(هاي مختلف چرا مدیریت

در هاي کربن آلی خاك اند، بر بخشیافته استقرار زمین کاربري تغییر
 .مورد مطالعه قرار گرفتدر شهر همدان  زوجی گنبد حوضه مطالعاتی

بعالوه، بررسی تغییرات فصلی این ویژگی ها نیز از اهداف دیگر ایـن  
  . تحقیق بوده است

  
  هامواد و روش

 290حوضه آبخیز دوگانه گنبد با مجموع مسـاحتی نزدیـک بـه    
درجـه   48° 42’ 17"تـا   48° 41′ 5"هکتار، میان طـول جغرافیـایی   

شـمالی در   34° 42’ 31"تـا  34° 41’ 16"عرض جغرافیایی  شرقی و
ایـن حوضـه آبخیـز    . کیلومتري جنوب شـرقی همـدان قـرار دارد    28

پژوهشی بوده و داراي دو زیرحوضه شاهد و حفاظت شده است که در 
زیرحوضه شاهد، ورود و خروج دام در سراسر فصل چرا آزاد بوده و در 

اي از مـدیریت چـراي   ونـه ، گ1381زیرحوضه حفاظت شـده از سـال   
به طوري که از میانـه مهرمـاه یعنـی پـس از     . شوددیررس انجام می

در پایان فصل رشد و تنها بـراي زمـان    رسیدن و پخش شدن بذرها،
میانگین . روندها براي چرا به حوضه میکوتاهی نزدیک یک ماه، دام

نطقه متر و میانگین ساالنه دماي ممیلی 42/304ساالنه منطقه  بارش
 هـاي زیرگـروه خاك ایـن حوضـه در   ). 5(گراد است درجه سانتی 5/9

Typic Calcixerepts ،Typic Haploxerepts و Lithic 
Xerorthents 9(بندي شده است طبقه.(  

تیـپ   5ثیر نوع پوشش گیاهی بر کیفیـت، خـاك   أبراي بررسی ت
تیپ در زیرحوضه حفاظـت شـده    4مرتعی انتخاب شد که از این بین 

شـامل  ): G(تیـپ گنـدمیان    -1: هـاي مرتعـی شـامل   تیپ. ار داردقر
 -Agropyron elongatum ،2و  Agropyron desertrumگیاهان 

تیـپ   -A-A( ،4( درمنـه -تیپ گون -3، )A-B( بروموس-تیپ گون
، که تیپ اخیر در )A-E( فرفیون-تیپ گون -5، و )A-L( جارو-گون

صه مرتعی خـارج از حوضـه   عالوه در عربه. زیرحوضه شاهد قرار دارد
تیپ مرتعـی   5تحقیقاتی گنبد، که از نظر کلیه شرایط محیطی مشابه 

. انتخاب شـد ) RW(یاد شده بود، یک مزرعه تحت کشت گندم دیم 
هـاي گیـاهی   ویژگـی . شمال شرقی قرار داشتند ها در جهتهمه تیپ

  .ارائه شده است 1هاي گیاهی منتخب در جدول تیپ
 .شـد  انجـام  )s( بهـار  و )a( پـاییز  فصـل  دو در خاك از بردارينمونه
اوایـل   در بهاره بردارينمونه و 1391آبان ماه  در پاییزه بردارينمونه

 متـر  1×1 ابعـاد  در هر تیپ، سه قاب بـا  .شد انجام 1392خرداد ماه 
ابتدا درصد پوشش . شد متر از یکدیگر مطالعه 40-50به فاصله  مربع

، پوشش گیاهی، )متر سانتی 2قطر بزرگتر از ذرات با (سنگ و سنگریزه 
الشبرگ و خاك لخت در هر قاب تعیین و سپس تاج پوشـش سـطح   

متري سـطح زمـین، گیاهـان    ساله از یک سانتیگیاهان یک(برداشت 
متري سطح زمین، و براي برگ و گندمیان چندساله از پنج سانتیپهن

قل، خشک شده، و ، به آزمایشگاه منت)اي رشد سال جاريگیاهان بوته
اي از گیري تنـوع گونـه  براي اندازه. براي تعیین تولید ساالنه وزن شد

   .استفاده شد) 1949(وینر -و شانون) 1949(هاي سیمپسون شاخص
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  وینر-شاخص شانون  
نسبتی از  piها و عداد کل گونهت  sمقدار شاخص، ΄Hو  γها که در آن

  .باشد i کل افراد موجود در نمونه است که متعلق به گونه
 يالیه از خاك نمونه تصادفی، صورت به نقطه سه از قاب در هر

 آزمایشـگاه  بـه  خاك هاينمونه ابتدا. شد برداشت متريسانتی 15-0
 2 الـک  از شـدن،  و کوبیـده  شـدن  خشـک  هـوا  از پس و شد منتقل
   .شد داده عبور متري میلی

گیري اندازه) 53(مقدار کل کربن آلی خاك به روش اکسایش تر 
و کربن ذخیره شده  )CS( مقادیر کربن ذخیره شده در واحد خاك. شد

هاي زیر محاسبه با استفاده از فرمول )CS/Sa( در واحد رس و سیلت
  .شد

CS (Mg/ha)= C(%)×bulk density(Mg/m3)×depth(m)   
CS/Sa (Mg/ha)= C(%)×bulk density(Mg/m3)×depth (m) 
× sand correction factor 

ــه روش آیزرمــایر  ــه بــر پای بــراي . تعیــین شــد) 28(تــنفس پای
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) 54(موالر پرمنگنات پتاسیم  02/0گیري کربن فعال از محلول  اندازه
ــدازهو  ــراي ان ــدرات از روشب ــري کربوهی ــام گی ــل حم -بخــار و فن

این پژوهش در قالب طرح فاکتوریل . تفاده شداس) 20(اسیدسولفوریک 
در سـه واحـد   ) سـطح  2(و زمـان  ) سطح 6(با دو فاکتور تیپ گیاهی 

قبـل از انجـام   . آزمایشی و با سه نمونه در واحد آزمایشی انجـام شـد  
آزمـون میـانگین هـر یـک از     . هـا نرمـال شـدند   تجزیه آمـاري، داده 

  .رصد انجام شدد 5هاي یاد شده به روش دانکن در سطح  ویژگی
  

  نتایج و بحث
و  هـا در تیمارو خـاك  پوشش سطحی  ،هاي گیاهیویژگیبرخی 

مقـدار پوشـش   . آمده اسـت  2و  1هاي گیاهی مختلف در جدول تیپ
داري در سـطح آمـاري   گیاهی در بین تیمارهاي مختلف تفاوت معنی

داري بـه طـور معنـی    A-Bsو  A-Asو در تیمارهـاي  . داشت 001/0
بروموس در -درمنه و گون-هاي گونتیپ. گر تیمارها بودبیشتر از دی

 و تـأخیري  چـراي  اعمال دلیل بهقرار دارند و  زیرحوضه حفاظت شده
هـا در  مقدار پوشش گیاهی این تیـپ نقاط،  این به دام کمتر دسترسی

و  A-Ea ،A-Es  ،A-La ،Ga ،Gsتیمارهـاي  . فصل بهار بیشتر اسـت 
A-Ls  داري بـا هـم   وت آمـاري معنـی  از نظر تاج پوشش گیاهی تفـا

  ).1جدول (نداشتند 
بروموس بیشـتر از   -اي و الشبرگ در تیپ گونمقدار تنوع گونه

فرفیون بیشترین مقـدار  -تیپ گون). 2و  1جدول (ها است دیگر تیپ
هـاي  بافت خاك در بـین تیـپ  . ها داشترس را نسبت به دیگر تیپ

 79/7اچ خاك از قدار پیم. گیاهی از رسی تا لوم تغییر پیدا کرده است
جـدول  (باشد در تیپ گندم دیم متغیر می 2/8درمنه تا -در تیپ گون

1.( 
 
 
 

 هاي کربن خاكبررسی پیامد تیپ گیاهی و فصل بر بخش
هاي مـورد مطالعـه در بـین تیمارهـا تفـاوت      مقادیر همه شاخص

 کـربن  ذخیـره  مقدار کل کربن آلی، نگهداشت کربن،. دار داشتمعنی
و  A-Bsشن، کربن فعال و کربوهیدرات در تیمارهـاي   با شده اصالح
A-As تیمار ). 3 جدول(داري بیشتر از دیگر تیمارها بود به طور معنی
RWa جـدول (ها داشـت  ها را در بین تیمارکمترین مقدار این شاخص 

مقدار پوشـش گیـاهی، الشـبرگ و     A-Bsو A-As  در تیمارهاي). 3
بیشـتر بـودن   ). 30(ظاهري کم است  ماده آلی باال و وزن مخصوص

 و 44(علت وجود بقایا و تجزیه کمتر ها در این تیمارها به این شاخص
کمتـرین مقـدار   ). 3(باشـد  کمتر بـه اتمسـفر مـی    CO2و انتشار ) 45

جدول (مشاهده شد  A-Eaکربوهیدرات اصالح شده با کربن در تیمار 
کربن آلی بـاالیی   در حالی که این تیپ به علت بافت ریز، ذخیره) 3

یادآور شود که کربوهیدرات جزء بخش ناپایدار مواد آلی است، در . دارد
  .حالی که بخش ذخیره شده جزء بخش پایدار است

مقدار کربن فعال اصالح شده با کربن و کربوهیدرات اصالح شده 
ــا کــربن در تیمــار  A-Bsو  A-La ،A-Ba ،Gs ،A-Ls ،A-Aaهــاي ب

داري بیشـتر از دیگـر   م نداشتند و به طور معنیداري با هتفاوت معنی
برومـوس و  -جـارو، گـون  -هـاي گـون  تیپ). 3جدول (ها بودند تیمار

گندمیان داراي پوشش گیاهی علفی با کیفیت باال هستند، بنابراین در 
هر دو فصل مقدار کربن فعال اصالح شده و کربوهیدرات اصالح شده 

به علت الشبرگ  A-Aa تیمار بیشتري نسبت به سایر تیمارها دارند و
و ذخیره ماده آلی باال و از طرف دیگر تجزیه پـذیري کـم در فصـل    
پاییز، داراي کربن فعال اصالح شده و کربوهیدرات اصالح شده زیادي 

مقدار کربن فعال اصالح شده با کربن و تنفس پایه اصالح شده . است
هـا بـود و   کمتـر از همـه تیمـار    RWaو  A-Eaهاي با کربن در تیمار

نداشـت   Gaو  A-As ،A-Es ،RWsهـاي  داري با تیمـار تفاوت معنی
 ). 3جدول (

  گیاهی  هاي خاك و پوشش سطحی در شش تیپمقایسه برخی ویژگی - 1 جدول
Table 1- Comparison of selected soil properties and surface cover in six vegetation types 

هاي تیپ
  گیاهی

Vegetation 
types 

 مواد مادري
Parent 

material 
 

 اچپی
pH  

  جهت شیب
Aspect  

  شیب 
Slope  

  سنگریزه 
Gravel  

  رس
Clay  

  سیلت
Silt  

  شن
Sand  

  الشبرگ
Litter  

  هاي گیاهیتنوع گونه 
Species Diversity 

         (%)   Shannon
-Wiener 

Simpson 

RW هاي شیست
سیاه و 

 خاکستري
 Black 

and grey 
 schists  

8.2a 58.3NE  15.3 34.4 b 26.7c 36.4 a 36.9 a 3.3 bc  - - 
G 8abc 45.0NE  13 34.7 b 32.7 bc 24.9 a 4.03 a 9.1 ab  0.598 0.242 

A-E 8.1 ab 241.0 N  32 49.4 a 51.5 a 18.7 a 29.9 a 1.8 c  2.246 0.75 
A-L 7.97 abc 53.3NE  17.3 31.4 b 42.5 ab 24.1 a 33.4 a 2.5 c  2.241 0.752 
A-B 7.86 bc 355.7N  29.8 36.7 b 30.9 bc 39.7 a 31.6 a 14.2 a  2.645 0.769 
A-A 7.79 c 2.0N  43.3 35.7 b 31.9 bc 22.0 a 46.1 a 4.0 bc  1.922 0.586 

 باشند نمی) P<0.05(دار  اعداد با حروف مشترك در هر ستون داراي اختالف معنی
Numbers followed by the same letter are not significantly different (P<0.05) 
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  انتخابی در تیمارهاي مختلف پوشش سطحیهاي گیاهی و مقایسه ویژگی - 2جدول 
Table 2- Comparison of selected vegetation characteristics and surface cover in different treatments  

 تولید ساالنه
Production 

)g/m2(  

Canopy (%)  

  

  (%)    

  کل
Total   

  ايبوته
Shrub  

گندمیان 
  سالهیک

Annual 
Grass  

گندمیان 
  چندساله

Perennial 
Grass  

پهن 
برگان 

  سالهیک
Annual 

Forb  

پهن برگان 
  سالهچند

Perennial 
Forb  

  الشبرگ
Litter  

سنگریزه 
 سطحی
Surface 
stones 

 خاك لخت
Bare soil 

- - - - - - -  0 0.5a 95.5a RWs 
- - - - - - -  6.7bc 0.4a 92.6ab RWa  
- 30d 10.7bcde 5bcde 0.6b 3.3ab 10.3a  2.8c 8.3a 58.8cd Gs 

17.76c 28d 0.9e 0.2de 0.3b 0 11.9a  15.3a 5.4a 51.3cde Ga 
- 22.8de 5.3de 6bcde 4.7b 1.3bc 3.3a  1.5c 9.7a 65.5bc A-Es 

49.4bc 22.7de 9.4cde 1de 7.3b 0 5a  2.2c 10a 65.8bc A-Ea 
- 32d 10.7bcde 14.7a 1.7b 0 3.7a  1.8c 12a 54.2cd A-Ls 

45bc 24.5d 13abcde 5.8bcde 0 0 5.3a  3.2c 20.2a 52.2cd A-La 
- 66.7ab 24abc 11.3ab 28.3a 0 7a  12.3ab 1.3a 19.7ef A-Bs 

81.8ab 56.2bc 18.3abcd 10.8abc 13b 0.7bc 14a  16a 1.8a 26.1edf A-Ba 
- 81.3a 29.3a 8.7abcd 39a 0 0  3c 2.7a 13f A-As  

106.3a 41.3cd 27.7ab 2.7cde 9.3b 4.3a 3.7a  5bc 16a 35.7cdef A-Aa 
RWs= گندم دیم، بهار؛RWa = ،گندم دیم، پاییز؛Gs = گندمیان، بهار؛Ga = گندمیان، پاییز؛A-Es =فرفیون، بهار؛ -گونA-Ea =فرفیون، پاییز؛ -گونA-Ls =جارو، بهار؛ - گون

A-La =جارو، پاییز؛ -گونA-Bs =بروموس، بهار؛ -گونA-Ba =بروموس، پاییز؛ -گونA-As =درمنه، بهار؛ - گونA-Aa =اعداد با حروف مشترك در هر . رمنه، پاییزد- گون
 باشند نمی) P<0.05(دار  ستون داراي اختالف معنی

RWs= Rainfed Wheat, spring; RWa=Rainfed Wheat, autumn Gs=Grasses, spring; Ga=Grasses, autumn;  A-Es= Astragallus–
Euphorbia, spring; A-Ea=Astragallus–Euphorbia, autumn; A-Ls= Astragallus–lactuca, sprin ; A-La=Astragallus–lactuca, autumn; A-

Bs= Astragallus–Bromus, spring; A-Ba= Astragallus–Bromus, autumn; A-As= Astragallus–Artemisi, spring;  A-Aa= Astragallus–
Artemisi, autumn. Numbers followed by the same letter are not significantly different (P<0.05) 

 
 A-Asو  A-Aa ،A-Ba ،A-Bsهـاي  مقدار تنفس پایـه در تیمـار  

 A-Baو  A-Aaهـاي  این شاخص در تیمار. داري نداشتتفاوت معنی
در فصل پاییز ). 3جدول (ها بود داري بیشتر از دیگر تیماربه طور معنی

به علت دماي کم، تجزیه ماده آلی کم است در نتیجه مواد با تجزیـه  
، RWs ،RWaهـاي  مقدار تنفس پایه در تیمار. ستپذیري باال، زیاد ا

A-Es ،A-Ea  وGs هـا بـود   داري کمتـر از دیگـر تیمـار   به طور معنی
؛ در این تیمارها مقدار الشبرگ و مـاده آلـی کـم اسـت از     )3جدول (

فرفیون ریز است و -طرف دیگر بافت خاك در تیپ گندم دیم و گون
هـاي بـا بافـت ریـز     خاكباز چرخش مواد آلی و فعالیت میکروبی در 

 ). 33 و 36(هاي با بافت درشت است کمتر از خاك
برومـوس و  -هـاي گـون  مقدار کربن آلی و نگهداشت کربن تیپ

داري بـا هـم نداشـتند و کـربن آلـی      درمنه تفاوت آماري معنی-گون
هـاي گنـدم دیـم و    تیـپ . ها دارا بودنـد بیشتري نسبت به دیگر تیپ
داري با یکدیگر نداشتند و مقدار کربن آلی گندمیان تفاوت آماري معنی
هـاي  تیـپ ). 1شکل (هاي گیاهی داشتند کمتري نسبت به دیگر تیپ

درمنه داراي پوشش گیاهی، الشبرگ و تنـوع  -بروموس و گون-گون
؛ )2 و 1جدول (هاي گیاهی بودند اي بیشتري نسبت به دیگر تیپگونه

کـربن آلـی خـاك    لوفه و اي مرتع، مقدار تولید عبا افزایش تنوع گونه

هـا در زیرحوضـه   از طرف دیگر این تیـپ ). 22 و 21(یابد افزایش می
ـ  خیري و مـدیریت شـده   أحفاظت شده قرار داشتند که در آن چراي ت

توده در واکـنش بـه   ها، تولید زيدر بسیاري از چراگاه. شودانجام می
د شده به چراي تناوبی با مدیریت شایسته افزایش یافته و مواد آلی وار

در حقیقت چراي کنترل شـده از راه  ). 35(شود خاك چراگاه بیشتر می
تحریک رشد گیاه، و مخلوط شدن گیاهان خشک شده با خاك براي 

و کربن اندوزي خـاك را افـزایش   ) 14(باشد تولید گیاهی سودمند می
ذخیره کربن آلی باالتر بستگی به ماندگاري مواد آلـی   ).46(دهد می

تفاوت . هاي گندمیان استاي بیشتر از گونههاي بوتهر گونهدارد که د
در مقدار کربن آلی به علت تفاوت در مواد آلـی مقـاوم بـه تجزیـه و     

). 39(باشـد  هاي گیاهی مختلف میتفاوت در جامعه میکروبی پوشش
مقادیر کربن آلی خاك بیشتر براي کهور و کرئوزوت وابسته به مقدار 

هاي گیـاهی دارد کـه    خاك و نیز کیفیت مانده مواد آلی وارد شده به
 27(اي دارد نه بوتهچوبی و خشبی بودن مواد گیاهی گوخود وابسته به 

در تیپ گندم دیم به علـت عـدم دریافـت کـود آلـی، اعمـال       ). 34 و
محصولی براي طوالنی مدت و چراي بقایا بعد از  مدیریت زراعی تک

ا به عبارتی کربن آلی، کم بقایاي گیاهی و ی برداشت محصول، ورودي
و از طرف دیگر به علت عملیات خاکورزي و شخم خروج کربن آلی از 
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اسـپان و  ). 17(باشـد  خاك زیاد، در نتیجه داراي کربن آلی کـم مـی  
اي مشاهده کردند که مقدار کربن آلی کـل بـا   در مطالعه) 49(جیانی 

کاهش ) g/kg( 7/14به  3/95 سال، از 110تغییر مرتع به زراعت طی 

دریافتند که کربن آلی کل به ترتیب در ) 23(گرندي و همکاران . یافت
 .جنگل و مرتع بیشترین و در زمین کشاورزي کمترین است

  
 هاي تبدیل شدهبر اساس داده  هاي کیفیت خاك برگزیده بین تیمارها مقایسه میانگین شاخص - 3جدول 

Table 3- Comparison of soil quality indicators between treatments according to normalized data  
تنفس پایه 
  اصالح شده

Normalized 
basal 

respiration  

  تنفس پایه
Basal 

respiration  

کربوهیدرات 
  اصالح شده

Normalized 
carbohydrate  

  کربوهیدرات
Carbohydrate  

کربن فعال 
  اصالح شده

Normalized 
active 

Carbon  

 کربن فعال
Active 
carbon  

ذخیره کربن اصالح 
  شده

Normalized 
carbon 
Stock 

  ذخیره کربن
Carbon 

stock  

کربن آلی 
  کل

Total 
organic 
carbon 

  تیمار
Treatment  

(mg/d. gC)  (mg/d.gsoil)  (mg/ gC)  (mg/kgsoil)  (mg/gC)  (mg/kgsoil)  (Mg/ha× d15cm)  (Mg/ha× 
d15cm) (%)   

0.69a 0.74c 2.27e 3.2f 1.5cd 16.16e 6.61def 1.20bcd 0.27cdef RWs 
0.06d 0.73c 2.57abc 3.34ef 1.48d 16.22e 5.82f 1.04d 0.22f RWa  
0.698a 0.74c 2.49abcd 3.35ef 1.72ab 19.55d 6.10ef 1.15cd 0.24ef Gs 
0.12cd 0.75bc 2.34de 3.28ef 1.61bcd 19d 6.68cdef 1.23bcd 0.27cdef  Ga 
0.53b 0.74c 2.1f 3.2f 1.35cd 20.82cd 9.31ab 1.40ab 0.36bc  A-Es 
0.07d 0.73c 2.4bcde 3.38de 1.47d 18.7d 7.90bcde 1.23bcd 0.29cdef  A-Ea 
0.7a 0.75bc 2.6b 3.6bc 1.68ab 22.99bc 8.13abcd 1.33abc 0.32cde  A-Ls 

0.13cd 0.75bc 2.5bcde 3.5cd 1.76a 22.6bc 7.38bcdef 1.24bc 0.28cdef  A-La 
0.74a 0.78ab 2.5bcde 3.8a 1.62abc 28.3a 10.16a 1.50a 0.47a  A-Bs 
0.22c 0.79a 2.4bcde 3.6bc  1.76a 24.8b 7.78bcdef 1.25bc 0.33cd  A-Ba 
0.75a 0.78ab 2.4bcde 3.65bc 1.5cd 23.2bc 8.66abc 1.52a 0.44ab A-As  
0.22c 0.79a 2.7a 3.75ab 1.63abc 23.9b 7.22cdef 1.36ab 0.35cd  A-Aa 

RWs= گندم دیم، بهار؛RWa = ،گندم دیم، پاییز؛Gs = گندمیان، بهار؛Ga = گندمیان، پاییز؛A-Es =فرفیون، بهار؛ -گونA-Ea =فرفیون، پاییز؛ -گونA-Ls =جارو، بهار؛ - گونA-
La =جارو، پاییز؛ -گونA-Bs =بروموس، بهار؛ - گونA-Ba =بروموس، پاییز؛ -گونA-As =درمنه، بهار؛ -گونA-Aa =اعداد با حروف مشترك در هر ستون داراي . رمنه، پاییزد-گون

 باشند نمی) P<0.05(دار  اختالف معنی
RWs= Rainfed Wheat, spring; RWa=Rainfed Wheat, autumn Gs=Grasses, spring; Ga=Grasses, autumn;  A-Es= Astragallus–Euphorbia, 

spring; A-Ea=Astragallus–Euphorbia, autumn; A-Ls= Astragallus–lactuca, sprin ; A-La=Astragallus–lactuca, autumn; A-Bs= Astragallus–
Bromus, spring; A-Ba= Astragallus–Bromus, autumn; A-As= Astragallus–Artemisi, spring;  A-Aa= Astragallus–Artemisi, autumn. 

Numbers followed by the same letter are not significantly different (P<0.05) 
 

 

  
 )B(و ذخیره کربن ) A(ثیر تیپ گیاهی بر کربن آلی کل تأ - 1شکل 

Figure 1- The effect of vegetation type on total organic carbon (A) and carbon stock (B) 
 

هاي گیاهی ي اصالح شده با شن در تیپمقدار کربن ذخیره شده
-اي گـون هتیپ. نشان داد 001/0داري در سطح تفاوت آماري معنی

جـارو تفـاوت آمـاري    -درمنه و گـون -فرفیون، گون-بروموس، گون
داري در مقدار کربن ذخیره شده با هم نداشـتند ولـی بـه طـور     معنی
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). 2شـکل  (هاي گندمیان و گندم دیم بودنـد  داري بیشتر از تیپمعنی
است، این محقـق نشـان داد   ) 1(هاي عبدي این نتایج همسو با یافته

زار با افزایش درصد سنگ و سنگریزه و شن در بافت که در مراتع گون
اندوزي افزایش یافت و این موضوع را به سازگاري باالي خاك، کربن

) 10(بالـداك و ادز  . اي و سبک نسبت دادهاي واریزهها در خاكگون
معتقدند، تجمع کربن آلی خاك به مقدار هوموس، سطح تاج پوشش و 

  .هاي موجود بستگی داردنوع گونه

  
 ثیر تیپ گیاهی بر ذخیره کربن اصالح شده أت - 2شکل 

Figure 2- The effect of vegetation type on normalized 
carbon stock  

  
داري بیشتر بروموس به طور معنی-مقدار کربن فعال در تیپ گون

شـکل  (است  هاها و در تیپ گندم دیم کمتر از دیگر تیپاز سایر تیپ
هاي علفی بسیار قابـل توجـه   بروموس حضور گونه-در تیپ گون). 3

د به این معنی نها، کیفیت باالیی داراست و بقایاي حاصل از این گونه

از طـرف دیگـر، مقـدار    . ها باالستکه ترکیبات آلی پویا و ناپایدار آن
در  مواد آلی در این تیپ گیاهی باال است، در نتیجه مقدار کربن فعال

تحقیقات نشان داده است که مقدار کربن فعـال  . این پوشش باالست
در تیپ گندم دیم ). 38(در مناطق با ذخیره کربن آلی باال، بیشتر است 

باال، کربن  C/Nبه علت ماده آلی کم و از طرف دیگر وجود بقایاي با 
کـربن فعـال در دو   . ها مشاهده شدفعال کمتري نسبت به دیگر تیپ

داري بیشـتر از دو تیـپ   جارو به طور معنـی -درمنه و گون-تیپ گون
این نتـایج بـا نظـر ویـل و     ). 3شکل (فرفیون و گندمیان است -گون

هماهنگی دارد، کسی کـه کـربن فعـال را بـه عنـوان      ) 54(همکاران 
شاخصی از تخریب اولیه خاك و تغییر در عملیات مـدیریتی پیشـنهاد   

ترکیبات تحت عنوان بخش پویا این محققین بیان کردند که این . کرد
یندهاي مختلـف  آهستند و تا حد زیادي ماهیت متغیري دارند و به فر

شـود تفسـیر تغییـرات    دهند که سبب میبدون دلیل روشن پاسخ می
  .مشکل باشد

جـارو،  -هـاي گـون  کربن فعال اصالح شده با کربن کل در تیپ
هـا  ر تیـپ داري بیشتر از دیگبروموس و گندمیان به طور معنی-گون
. ها داراي پوشش گیاهی علفی بـا کیفیـت بـاال هسـتند    این تیپ. بود

 -درمنـه و گـون  -هاي گنـدم دیـم، گـون   داري بین تیپتفاوت معنی
فرفیون به -در تیپ گندم دیم و گون). 3شکل (فرفیون مشاهده نشد 

درمنـه  -گـون  در تیپ. علت ماده آلی کم مقدار این شاخص کم است
اي است که کیفیت پایینی داشته و با وجود بوتهپوشش گیاهی بیشتر 

  .مقدار ماده آلی باال، کربن فعال اصالح شده کمی دارد

  

  
 )B(کربن فعال اصالح شده با کربن و ) A( ثیر تیپ گیاهی بر کربن فعالأت - 3 شکل

Figure 3- The effect of vegetation type on active carbon (A) and normalized active carbon (B) 
  

درمنه بـه  -بروموس و گون-هاي گونمقدار کربوهیدرات در تیپ
کمترین مقدار کربوهیدرات . ها بودداري بیشتر از دیگر تیپطور معنی

-داري با تیـپ گـون  در تیپ گندم دیم مشاهده شد ولی تفاوت معنی
برومـوس و  -هـاي گـون  تیـپ ). 4شـکل  (فرفیون و گندمیان نداشت 

ر پوشش گیاهی و مواد آلی باالتري نسبت به دیگـر  درمنه مقدا-گون
گون جزء گیاهان لگوم است و این دو تیپ ). 1جدول (ها داشتند تیپ

) 4(و مهیـز   آنجـرز . ها دارندپوشش گون باالیی نسبت به دیگر تیپ
هاي کشت یونجه، جـو،  کربوهیدرات بیشتري را به ترتیب در سیستم
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درمنه به دلیل -ر در تیپ گوناز طرف دیگ. ذرت و خاك لخت یافتند
پذیري هاي گیاهی پایین و تجزیههاي خشبی، کیفیت ماندهغلبه گونه

یاد آور شود که با . ها کمتر است، در نتیجه هوموسی شدن کم استآن
هاي خـاك افـزایش   یند هوموسی شدن، مقدار کربوهیدراتآکاهش فر

دهد که شان میهاي آلی جنگلی ننتایج به دست آمده از افق. یابدمی
یابـد  و قندها کاهش می با افزایش هوموسی شدن مقدار کربوهیدرات

)24 .(  
همانطور که مشخص است مقدار کربوهیدرات تیپ زراعی گنـدم  

هـاي  هاي مرتعی است که این نتیجه همسو با یافتهدیم کمتر از تیپ
مشاهده کردند کـه غلظـت   ) 49(اسپان و جیانی . محققان دیگر است

درصد کاهش  62سال  110درات  با تغییر مرتع به زراعت طی کربوهی
نشان داد که ) 40( اودز). کیلوگرم بر مولمیلی 2/12 به 6/32 از(یافت 
هایی که به مدت چهار سال تحت پوشش مرتعی بودند نسبت به خاك

خاك مشابه تحت سیستم پیوسته گندم تقریباّ دو برابـر کربوهیـدرات   
  . داشتند

. دار بودمعنی 01/0کربوهیدرات اصالح شده در سطح اثر تیپ بر 
-جـارو، گـون  -درمنه، گون-هاي گونمقدار این شاخص در بین تیپ

مقـدار  . داري نداشـت بروموس، گندم دیـم و گنـدمیان تفـاوت معنـی    
داري فرفیون به طـور معنـی   -کربوهیدرات اصالح شده در تیپ گون

نها تیپ گیاهی است که این تیپ ت). 4شکل (ها بود کمتر از همه تیپ
تحت عمل چراي آزاد قرار دارد، از طرف دیگر مقدار رس خاك در این 

هاي همانطور که مشخص است تیپ. ها استتیپ بیشتر از دیگر تیپ
رغم داشـتن پوشـش گیـاهی و مـاده آلـی بـاال، تفـاوت        مرتعی علی

 داري در مقدار کربوهیدرات اصالح شده با تیپ گندم دیم ندارند معنی
 C/Nپذیري کمتر بقایاي گندم به علـت  که این شاید به علت تجزیه

باال باشد، چرا که مقدار کربوهیدرات با افزایش هوموسی شـدن مـاده   
؛ )3جدول (دار بود معنی 05/0اثر فصل در سطح . یابدآلی کاهش می

داري بیشتر مقدار کربوهیدرات اصالح شده در فصل پاییز به طور معنی
یابد مقدار کربوهیدرات با هوموسی شدن کاهش می. بود از فصل بهار

. و در فصل بهار به علت افزایش دما فرآیند هوموسی شدن باال است
فرفیون و گندم دیم مقدار کربوهیدرات -درمنه، گون-هاي گوندر تیپ

داري در فصل پاییز بیشتر از فصل بهار بود اصالح شده به طور معنی
یش، مقدار مواد آلی و بـه دنبـال آن مقـدار    هاي آدر دوره). 3جدول (

  ). 17(ها ممکن است به طور قابل توجهی کاهش یابد کربوهیدرات
  

  
 )B(و کربوهیدرات اصالح شده با کربن ) A(ثیر تیپ گیاهی بر کربوهیدرات کل أت - 4شکل 

Figure 4- The effect of vegetation type on Total carbohydrate (A) and Normalized carbohydrate (B) 
  

هـاي  تیـپ . دار بـود معنی 001/0اثر تیپ بر تنفس پایه در سطح 
داري داراي بیشترین مقدار درمنه به طور معنی-بروموس و گون-گون

). 5شـکل  (داري نداشتند تنفس پایه بودند اما با یکدیگر تفاوت معنی
باال هستند  اياین دو تیپ داراي پوشش گیاهی، ماده آلی و تنوع گونه

ها دیگر تیپ. ، در نتیجه فعالیت میکروبی باالیی دارند)2و  1جداول (
داري با هم نداشتند و تیپ گندم دیم داراي کمترین مقدار تفاوت معنی

فرفیـون و  -جارو، گـون -هاي گوندر تیپ). 5شکل (تنفس پایه بود 
ـ     ر گندمیان به علت تمرکز زیاد دام مقدار ماده آلی کـم اسـت؛ چـرا ب

، مواد دفعی )56(گذارد ترکیب شیمیایی بقایاي ورودي به خاك اثر می
، سبب افزایش یـا کـاهش نشـر ریشـه     )7(کند را به خاك اضافه می

کلی چراي  به طور). 12(گذارد ثیر میأشود و روي خرداقلیم خاك ت می

توده ریشه و فراهمی کربن پویا ، زي)50 و 41(بی رویه، تنفس خاك 
یک بخش مهم از ). 50(دهد ها را کاهش میا و میکروبهبراي ریشه

شـود، بنـابراین   تنفس خاك به تجزیه بقایاي گیاهی نسبت داده مـی 
فزایش بقایا افزایش تنفس خاك معموال با برداشت بقایا کاهش و با ا

تیپ گندم دیـم بـه علـت عملیـات خـاکورزي و      ). 32و  15(یابد می
باالي بقایاي گنـدم، برداشـت و چـراي بقایـا، داراي      C/Nهمچنین 

  .فعالیت میکروبی کمی است
بروموس داراي بیشترین مقـدار تـنفس   -درمنه و گون-تیپ گون

جـارو و گنـدمیان   -هـاي گـون  داري با تیپپایه بودند و تفاوت معنی
اي در مقدار الشبرگ، پوشش گیاهی و تنوع گونـه ). 5شکل (نداشتند 

همچنـین در  . درمنـه زیـاد اسـت   -ومـوس و گـون  بر-هاي گونتیپ
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جارو و گندمیان به علت حضور قابـل  -بروموس، گون-هاي گون تیپ
مقـدار  . هاي گیاهی علفی، کیفیت بقایاي گیاهی باال استتوجه گونه

-فرفیون و تیپ گندم دیم تفاوت معنی-این شاخص در دو تیپ گون
داري ر معنـی فرفیون بـه طـو  -داري نداشت و این مقدار در تیپ گون

فرفیـون بـه علـت    -در تیپ گون). 5شکل (ها بود کمتر از دیگر تیپ
اعمال چراي آزاد، پوشش گیاهی و الشبرگ توسط دام مصرف شده و 
از طرف دیگر بافت خاك این تیپ رسی اسـت؛ همـانطور کـه بیـان     

هاي ریز بافت به علت محافظت کردیم باز چرخش مواد آلی در خاك

در نتیجه  .میکروبی، باز چرخش مواد آلی کم است مواد آلی از تجزیه
این نتایج با . ها استمقدار این شاخص در این تیپ کمتر از دیگر تیپ

هاي این محققان بخش. باشدهمسو می) 37(هاي لی و همکاران یافته
هاي مختلف مورد مطالعه قرار مختلف کربن آلی را در مراتع با مدیریت

روزه در مرتـع طبیعـی در    10ه مقدار تنفس دادند و مشاهده کردند ک
این به علت نسبت بـاالي  . متر بیشترین مقدار بودسانتی 0-10عمق 

  .باشدمواد آلی تازه و به آسانی تجزیه شونده می

 
 

  
 )B(و تنفس پایه اصالح شده با کربن ) A(ثیر تیپ گیاهی بر تنفس پایه أت - 5شکل 

Figure 5- The effect of vegetation type on Basal respiration (A) and Normalized Basal respiration (B) 
 

ثیر فصل بر کربن آلی کل، ذخیره کربن، ذخیره کـربن اصـالح   أت
دار شده با شن، کربن فعال و تنفس پایه اصالح شده با کـربن معنـی  

داري بیشـتر از  ها در فصل بهار به طـور معنـی  مقدار این شاخص. بود
ها در فصـل  میزان تنفس پایه در همه تیپ). 6شکل (ز بود فصل پایی

با توجه به اینکـه در  . داري بیشتر از فصل پاییز بودبهار به طور معنی
شود در نتیجـه  هاي گیاهی چراي تأخیري پاییزه انجام میبیشتر تیپ

میزان پوشش گیاهی و الشبرگ کم است؛ همچنین در فصل بهار بـا  
عالیت میکروبی افزایش و از طرف دیگر مقدار افزایش دما و رطوبت، ف

پوشش گیاهی و همچنین مقدار مواد آلی وارد شده به خاك از طریق 
-یابد، در نتیجه مقدار  تنفس میکروبی نیز بیشتر میریشه افزایش می

از طرف دیگر در فصل پاییز با کاهش دما بسیاري از ریزجانداران . شود
نـوع  . یابـد میکروبی کـاهش مـی  به صورت کیست درآمده و فعالیت 

). 25(باشـد  پوشش گیاهی کنترل کننده تنفس خاك طی فصول مـی 
درصـد کـاهش و    25برداشت کامل بقایاي روزمینی تنفس خـاك را  

در ). 26(دهد درصد تنفس را افزایش می 20افزایش دو برابري بقایا، 
ش فصل بهار با بهبود وضعیت دمایی و رطوبتی مقدار رشد گیاه افزای

اي و میکروبـی افـزایش   در نتیجه تاج پوشش گیاه و نشر مواد ریشـه 
اثر فصل بر کربن فعـال اصـالح شـده، کربوهیـدرات کـل و      . یابدمی

مقدار کربوهیـدرات  ). 6شکل ) (p=2978/0(دار نبود تنفس پایه معنی

داري بیشتر از فصل بهار بود اصالح شده در فصل پاییز به طور معنی
یابـد و در  کربوهیدرات با هوموسی شدن کاهش مـی مقدار ). 6شکل (

  .فصل بهار به علت افزایش دما فرآیند هوموسی شدن باال است
الزم به ذکر است که در این پژوهش تأثیر نوع پوشش گیاهی بر 
ذخیـره کــربن و بخــش پویـاي کــربن مطالعــه شـد و تــأثیر برخــی    

ـ . هاي ذاتی خاك مانند بافت بررسی گردید ویژگی ال دیگـر،  با این ح
و اکسیدهاي  )11(هاي ذاتی خاك همچون کانی شناسی رسی ویژگی
 .ها نقش دارنـد نیز در پویایی و ذخیره کربن آلی در خاك) 13( فلزي
هاي رسی مختلف ظرفیت متفاوتی در پایداري مواد آلی در خاك کانی
شناسی رس و اکسیدهاي آهن و آلومینیوم بیشـتر از  کانی). 16( دارند

معـدنی شـدن کـربن در    ). 16( س بر تنفس پایه مؤثر هستندمقدار ر
سطح ویژه رس وابسته به  هاي با سطح ویژه کمتر بیشتر است وخاك

هاي ثیر نوع و فراوانی کانیأبا توجه به ت). 45(کانی شناسی رس است 
رسی و اکسیدهاي فلزي در پایداري مواد آلی در خاك الزم است کـه  

پویـایی و ذخیـره   ها بـر  ثیر این ویژگیأتمطالعات تکمیلی در بررسی 
  .هاي مورد بررسی انجام شودکربن در خاك
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، کربن فعال اصالح )D(، کربن فعال )C(، ذخیره کربن اصالح شده با شن )B(، ذخیره کربن )A(هاي کربن آلی کل ثیر فصل بر شاخصأت - 6شکل 

  )I(و تنفس پایه اصالح شده با کربن ) H(، تنفس پایه )G(رات اصالح شده با کربن ، کربوهید)F(، کربوهیدرات )E(شده با کربن 
Figure 6- The effect of season on total organic carbon (A), carbon stock (B), normalized carbon stock (C), active carbon (D), 

normalized active carbon (E), total carbohydrate (F), normalized carbohydrate(G), basal respiration (H) and normalized 
Basal respiration (I) 

 
  گیرينتیجه

ــپ ــی  تی ــر معن ــده اث ــاهی شناســایی ش ــاي گی ــر روي ه داري ب
برومـوس و گـون   -هاي گـون تیپهاي کیفیت خاك داشتند؛  شاخص

لی درمنه به دلیل داشتن پوشش گیاهی و الشبرگ باال، مقدار کربن آ
کل، ذخیره کربن،کربن فعال، کربن فعال اصالح شده، کربوهیـدرات،  
کربوهیدرات اصالح شده، تـنفس پایـه و تـنفس پایـه اصـالح شـده       

هـا  ها دارند و کمترین مقدار این شاخصبیشتري نسبت به دیگر تیپ
در تیپ گندم دیم مشاهده شد که علت آن عملیات خاکورزي و کمبود 

 . ج ماده آلی استورود و بیشتر بودن خرو
در فصل بهار، با افزایش دما و رطوبت مقـدار پوشـش گیـاهی و    

یابد، در نتیجه مقدار کربن آلـی افـزایش   فعالیت میکروبی افزایش می

در فصل پاییز، به علت کم بودن دما فرایند هوموسـی شـدن   . یابدمی
کم است، در نتیجه مقدار کربوهیدرات در فصل پاییز بیشـتر از فصـل   

 .ر استبها
هـاي کـربن فعـال، ذخیـره کـربن،      با توجه بـه نتـایج، شـاخص   

کربوهیدرات کل و پس از آن کربن آلی کل، حساسیت بیشـتري بـه   
  . تغییرات پوشش گیاهی داشتند

هاي گیـاهی بـا ترکیـب گیـاهی     با توجه به هدف پژوهش، تیپ
گندمیان با تاج پوشش باال بیشترین تاثیر مثبت را بـر تمـام   -اي بوته
هاي کیفیت خاك داشتند و تیپ گیـاهی بـا ترکیـب گیـاهی     خصشا

ثیر زیادي در مقدار ذخیره کربن داشت در حـالی کـه تیـپ    اي تأ بوته
  .گیاهی با ترکیب گیاهی علفی، زیست فراهمی مواد آلی باالیی داشت
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Introduction: Soil organic matter is influenced strongly by vegetation cover and management, therefore it is 

proposed as the main indicator of soil quality and health. The changes in soil organic matter status occur much 
more rapidly in the labile pools than in organic C. Thus, labile pools can be used as early indicators of changes in 
total organic matter that will become more obvious in the longer term here. In addition, the labile fraction has a 
disproportionately large effect on nutrient-supplying capacity and structural stability of soils. Land management 
as well as soil and environmental conditions lead to the deployment of different plant communities in rangeland 
ecosystems, which in turn may have different effects on soil quality indicators. The main objective of this 
research was to investigate the influence of different vegetation covers on the quantity and quality of soil organic 
carbon fractions in Gonbad experimental watershed, Hamadan. Moreover, the seasonal changes of selected soil 
carbon fractions were investigated. 

Materials and Methods: Paired Gonbad watershed in Hamedan consists of two sub-basins: in control sub-
basin no grazing management is applied, while in protected sub-basin, grazing has been restricted to a very short 
period in late autumn since 2002. Average annual precipitation and average annual temperature in the area are 
304.4 mm and 9.5 °C, respectively (5). The soil cover of the watershed consists of TypicCalcixerepts, 
TypicHaploxerepts and Lithic Xerorthents (9). Five different vegetation typesof which, grasses (G), Astragalus-
Bromus (A-B), Astragalus-Artemisia (A-A), Astragalus-Lactuca (A-L) in protected sub-basin, and Astragalus-
Euphorbia (A-E) in control sub-basin, were selected. In addition, a formerly cultivated hilly land outside the 
watershed, now under rainfed wheat farming (RW) was selected as a non-pasture vegetation type. All of the six 
vegetation types were similar in terms of soil parent materials and slope aspect.. Soil and plant sampling were 
conducted in mid-autumn 2012 (a), and late spring 2013 (s). Three plots (1*1 m2) were studied in each 
vegetation type. Total organic carbon (TOC), carbon stock (CS), carbon stock normalized with sand(CS/Sa), 
active carbon (AC), normalized active carbon (AC/TOC), soil carbohydrates (Ch), normalized carbohydrates 
(Ch/TOC), basal respiration (BR) and normalized basal respiration (BR/TOC) were measured in surface soils (0-
15 cm).  A factorial experimental design with two factors, vegetation type (6 levels) and time (2 levels), was 
conducted. Prior to statistical analysis, data were normalized, if required. 

Results and Discussion: TOC and CS contentswere significantly different between vegetation types. A-B 
and A-A had highest canopy cover, litter cover and species diversity. Species diversity in the rangeland 
ecosystems has direct effect on fodder production and soil organic carbon content. A-E site, despite its low TOC 
content, hadhigher CS/Sa (51.9 Mg/ha) due to higher amount of clay content, compared to A-A (43.1Mg/ha) 
with higher TOC content.  The amount of AC andAC/TOC in different vegetation types is proportional to the 
amount of TOC, CS, total canopy, and the canopy and production of herbaceous species. AC content was 
significantly highest in A-B (711.7 mg/kg), and lowest  in RW site(262.6 mg/kg). A-B site is rich in grass 
species with high amounts of readily decomposable root residues and exudates. The variation of carbohydrate 
contents in different vegetation types wasvery similar to that of total organic carbon, in that A-B and A-A 
exhibited the highest (5843 and 5258 mg/kg, respectively) and RW showed the lowest (1937 mg/kg) 
carbohydrate contents. The woody, not easily decomposible litters in A-A explainedthe high content of Ch/TOC 
(38.12%) in this site; low rate of humification entails increased soil carbohydrates. Ch/TOC was significantly 
lower in A-E than other covers. The highest BR andBR/TOC, were observed in A-B and A-A sites, mainly due 
to the high canopy cover, species richness,and soil organic matter. The lowest BR andBR/TOC were observed in 
A-E.Thesoil texture in this site was clay.The recirculation of organic matter in fine-textured soils is low because 
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of organic materials protection from microbial decomposition. Total organic matter and labile organic carbon 
inputs werelower in A-L, A-E and G sites; this may explain the reduction of microbial activity in these 
vegetation types. Except for AC/TOC, Ch, and BR, seasonal changes of all other indicators were significant. 
Unlike other indicators, the content of Ch/TOC was significantly higher in autumn than spring. 

Conclusion: Vegetation types had significant effects on selected soil quality indicators, so that A-A and A-B 
sites exhibited the highest soil quality, mainly because of higher vegetation cover, litter, and plant diversity. RW, 
followed by A-E site, demonstrated the lowest soil quality due to the tillage practices and low plant residue 
inputs in the first case, and overgrazing of vegetation cover and litter in the second. Total soil organic carbon and 
active carbon were significantly higher in spring compared to autumn. Seasonal changes of basal microbial 
respiration and carbohydrates were not statistically significant.   
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