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 چکیده

شرایط آب و هوایی  ریتأثاگرچه مطالعات زیادی در خصوص اثر رهاسازی اراضی کشاورزی انجام گرفته است ولی اطالعات بسیار کمی در خصوص 
راضی کشاورزی و شرایط اقلیمی برر  منظور در این مطالعه اثر متقابل رهاسازی ا نیبه همها وجود دارد. های کشاورزی بعد از رهاسازی آنبر احیاء زمین

منطقه با شرایط بارندگی  از دو متری در سه تکرارسانتی 0-30خاک از عمق  مرکب یهانمونهذخایر ماده آلی ذرات اولیه خاک مورد بررسی قرار گرفت. 
شده زراعری در   اراضی کشاورزی و اراضی رهاشیدا و خرگوش در استان چهارمحال و بختیاری از چهار کاربری مرتع،  شدهحفاظتمتفاوت شامل مناطق 

گردید. نتایج نشان داد کره کشرت و    تعیین نیتروژن در اجزای مختلف ذرات اولیه خاک و میزان توزیع کربن و تهیه سال، 15-40و  10-15توالی زمانی 
عی داشته باشد. به تبع در منطقره شریدا برا وجرود میرزان      های طبیتواند اثرات مثبت و منفی بر اکوسیستمکار در اراضی بکر بسته به موقعیت اقلیمی می

بارندگی و وضعیت خوب پوشش طبیعی مراتع کشت و کار در اراضی بکر اثرات منفی در جهت کاهش ماده آلی داشرته اسرت. در حرالی کره در منطقره      
هرای مردیریتی مقردار کرربن و     است. در کلیره کراربری   خرگوش با وجود میزان بارندگی اندک و کیفیت پایین مراتع، کشت و کار اثرات سوء ای نداشته

سره  نیتروژن به ترتیب در ذرات رس، سیلت و شن بیشتر بود. رهاسازی اراضی کشاورزی و مراتع در منطقه خرگوش تأثیری بر غلظت کربن و نیترروژن  
را افزایش داد ولی تأثیری بر کربن جزء رس نداشت.  لتیو سجزء شن، سیلت و رس نداشت اما در منطقه شیدا افزایش زمان رهاسازی کربن اجزای شن 

ی و افرزایش ترسریب کرربن خراک     اهیر پوشرش گ هوایی هر منطقه جهت استقرار مجدد ونتایج نشان داد رهاسازی اراضی کشاورزی بسته به شرایط آب
 ای بر احیای کربن مراتع داشته باشد.تواند اثرات متفاوت و بالقوهمی

 
 مراتع بدون کشت و کار ،کربن آلی و نیتروژن کل ،رهاسازی اراضی کشاورزی ،ات اولیه خاکذر :کلیدی هایواژه
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 یمنفر  ریمرتع ترأث  تیبسته به وضع ایو  (35) داردقرن همچنان ادامه 

 )علوم و صنایع كشاورزي( آب و خاكنشریه 

 431-443 .ص ،1398شهریور  –مرداد ، 3شماره ، 33جلد 

Journal of Water and Soil 

Vol. 33, No. 3, Jul-Aug. 2019, p. 431-443 

https://jsw.um.ac.ir/index.php/jsw/user/viewProfile/author/143539
https://jsw.um.ac.ir/index.php/jsw/user/viewProfile/author/143541
https://jsw.um.ac.ir/index.php/jsw/user/viewProfile/author/143541
https://jsw.um.ac.ir/index.php/jsw/user/viewProfile/author/143542
https://jsw.um.ac.ir/index.php/jsw/user/viewProfile/author/143542
mailto:drpajoohesh@gmail.com


 1398ر شهریو -، مرداد 3، شماره 33آب و خاك، جلد نشریه      432

 .(30)ذارد گمی یعو اجتما یسائل اقتصادو م طیبر مح
مختلرف خراک    یدر اجزا ژهیخاک به و یکربن آل تیوضع یبررس

العمرل  عکر   یاراضر  یکاربر رییاز کربن کل به تغ ترعیسر یلیکه خ
جهرت جرزء    یمختلفر  یهرا است. روش یضرور یامر دهدینشان م
 یهرا هرا، روش روش نیر خراک وجرود دارد از جملره ا    یمواد آل بندی

و  (دهنرده خراک   لیانردازه ذرات تشرک   ایر  یبر اساس چگرال ) یکیزیف
و براز،   دیانحرالل در آب، اسر   زانیر برر اسراس م  ) ییایمیش یهاروش
 یماده آل یکیزیف کی. تفک(33) باشدی( مینمک یهاها و محلولحالل

و مطالعره   سره یاست که جهت مقا یو منحصر بفرد ژهیو یهااز روش
ذرات درشرت  )خراک   یدهنده ماده آل لیکتش یساختار و عملکرد اجزا

مرؤثر و   اریبسر  ه(شرد  یو هوموسر  یتا مرواد معردن   یاهیگ یآل یایبقا
گررفتن نقرش مرواد     دهیناد لیراستا، به دل نی. در ا(37)است  یکاربرد
 یهرا اجرزا، روش  فیو مشخص نبودن وظا یمواد آل ییایدر پو یمعدن
 یکر یزیف کیتفک یاهکمتر مورد استفاده قرار گرفته و روش ییایمیش
اسراس   نیر برر ا  (.24)انرد  مورد استقبال قرار گرفته یطور روز افزونبه

خراک )شرامل شرن،     هیبر اساس ذرات اول یمواد آل یکیزیف یجداساز
 اتیو خصوصر  پویاییبرآورد  یبرا یدیابزار مف تواندیو رس( م لتیس

 مختلرف و  یهایمختلف باشد که از کان یهاخاک یماده آل یساختار
( و 10کریستنسرن )  قاتیطبق تحق (.14 و 20)اند شده اختهس یمتفاوت

و رس بره   لتیجزء س یکربن موجود در مواد آل (19لورنز و همکاران )
بوده و نسربت بره    یشتریب آلکیل - Cوی حلقو باتیشامل ترک بیترت
نسبتاً  یاراض یکاربر رییخاک و تغ یتیریمد راتییو تغ یکروبیم هیتجز

موجرود در   ی؛ امرا مرواد آلر   دهنرد یواکنش نشان م رتریو دمقاوم بوده 
شرده   هیر تجز مره یبخش شن اغلب درشت بوده که به صورت تازه و ن

کربن خراک برا    عیکه توز دهدینشان م یاریبس قاتیتحق جیاست. نتا
رس  زانیر برا م  یاهو خاک (13 و 34) کندیم رییاندازه ذرات تغ رییتغ
رس  زانیر برا م  یهانسبت به خاک یشتریب یکربن آل لیپتانس شتریب

شرده   رهیر کربن خراک در بخرش رس ذخ   شتریکمتر دارند و قسمت ب
یشدن کربن خاک در ذرات با اندازه رس رخ م یو غن (17 و 7)است 
 افتره ی شیافزا C/N اندازه ذرات، نسبت شیبا افزا نیهمچن (.25) دهد

در جزء  یلباالتر و کربن آ C/N یدارا لتیدر جزء شن و س یو مواد آل
 و 36 ،12) باشندینسبت به کل خاک برخوردار م یکمتر C/N رس از

 اریبس یکشاورز تیریمد رییبه تغ (جزء شنی )؛ و جزء سبک ماده آل(9
 (.16) است ترحساس
و  یاراضر  یکراربر  رییر در مرورد اثرر تغ   اریبسر  قرات یوجود تحق با
اثرر   هرا، تمسیخاک در انوا  اکوس یماده آل عیبر توز یکشاورز اتیعمل

 یتیریعامل مد کیبه عنوان متقابل رهاسازی اراضی و شرایط اقلیمی 
کرربن   رهیر شرده برر ذخ   بیتخر یکشاورز یاراض میکارآمد جهت ترم

 مختلف کمتر مورد توجه و بحث قرار گرفته اسرت. در مطالعره   یاجزا
مدت با  یتحت کشت طوالن یاراض ریتأث یرو( 39) ژانگ و همکاران
کرل   یخم، کشت کوتاه مدت بدون شخم برر محتروا  شخم و بدون ش

کربن خاک مشاهده نمودند  یخاک و اجزا یآل تروژنیمخزن کربن و ن
خراک از ذرات رس بره سرمت ذرات     یکرربن آلر   یمحتوا شیکه افزا

کرربن خراک در    یو محتروا  کنرد یت مر یدرشت در هر سه کشت تبع
ش درصد( و در بخ 2/37) لتیدرصد( و در بخش س 8/55بخش رس )

کل کربن خاک بود. با توجه به نقش مراتع  یدرصد( از محتوا 7شن )
تحت کشرت   یاراض یکربن، رهاساز بیو ترس یساز رهیذخ زانیدر م
مراترع در   نیخاک ا میترم یبرا مناسبی راهکارتواند میمراتع،  نیدر ا
در مرورد   زیینراچ  یلر یهرحال، عرالوه برر اطالعرات خ   . بهباشد رانیا
تحت کشت  یکل پ  از رهاسازی اراض تروژنیو ن یلکربن آ راتییتغ

 یبررس رسدیوجود دارد. به نظر م رانیا خشکمهیدر مراتع خشک و ن
برا کرربن    سره یخاک در مقا هیمختلف ذرات اول یکربن در اجزا عیتوز

 یکشراورز  یاراض یمدت و رهاساز یکار طوالن وکل خاک اثر کشت 
ممکن اسرت جهرت    یاطالعات نیرا آشکارتر سازد. چن یزمان یدر توال

زمان مناسرب بررای    نییو تع میخاک برای ترم یریپذانعطاف یابیارز
مطالعه با هردف   نیا ن،یواقع شود؛ بنابرا دیبهبود قابل توجه خاک، مف

بره کمرک    ترروژن یکرربن و ن  یااجز عیو توز زانیم سهیو مقا یبررس
ز خراک، پر  ا   هیر خراک برر اسراس انردازه ذرات اول     یکیزیف کیتفک

تحرت   یآن با ذرات خاک اراضر  سهیو مقا یکشاورز یاراض یرهاساز
متفراوت   یمیاقل طیشده با شراکشت و بدون کشت دو منطقه حفاظت

 .رفتیانجام پذ یاریدر استان چهارمحال و بخت

 

 هاروشمواد و 

 منطقه مورد مطالعه

های مرتعی برر  بررسی اثرات مدیریت مختلف اکوسیستم منظوربه
( اراضری تحرت   1کی ماده آلی خاک، سه کراربری شرامل   اجزای فیزی

( اراضری رهاشرده )اراضری    2دائم )کشرت گنردم(،    طوربهکشت و کار 
( 3انرد(،  سال رها شده 40-15و  10-15کشاورزی که در توالی زمانی 

ها در دو منطقه از در مجاور آن مبنا عنوان بهمراتع دائمی بدون کشت 
نطقه شیدا و منطقه ایستگاه مرتعداری و بختیاری )م چهارمحالاستان 
بررداری گردیرد. ایرن    )به نام خرگوش( انتخاب و نمونره  رودندهیزاسد 

منطقره خرگروش    کره یطرور بره مناطق دارای اقلریم متفراوتی بروده    
عرر  جغرافیرایی( برا متوسرط      43°32´طول جغرافیایی و  50°41´)

( C 95/10˚)متر( و متوسط دمرای سراالنه   میلی 330بارندگی ساالنه )
عرر    32°41´طرول جغرافیرایی و    50°45´نسبت به منطقه شریدا ) 

متر( و متوسط دمرای  میلی 462جغرافیایی( با متوسط بارندگی ساالنه )
( از میزان بارندگی کمتر و دمرای بیشرتری برخروردار    C 2/9˚ساالنه )

است. پوشش طبیعی در اراضی بکر مرتعی در منطقه خرگوش از بوته، 
باشد. اراضی زراعری از تغییرر کراربری    ه گراس و فورب میگراس، شب

همین اراضی مرتعی به وجود آمده و کشت و کرار محصروالتی نظیرر    
هرای از  گندم بیش از پنجاه سال در این اراضی قدمت دارد که بخرش 
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سال تحت قرق کامل از هرگونره   40در حدود  شدهبیتخراین اراضی 
راضی بکر مرتعی در منطقه شیدا چرای دام و کشت و کار بوده است. ا

های گیاهی و جرانوری آن، تحرت قررق    چندین سال جهت حفظ گونه
شرده اسرت بنرابراین از پتانسریل      لیتبرد  شدهحفاظتدام و به منطقه 

ای برخروردار اسرت. پوشرش طبیعری در     خوبی در تولید گیاهان علوفه
، 3کی، علف پشم2، شکر تیغال1ای و علفی شامل گونمنطقه شیدا بوته

باشرد. اراضری زراعری حرداقل بره      می 6و آویشن 5، کاسنی4جو وحشی
 دیم قرار داشته است. صورتبهسال تحت کشت گندم  30مدت 

 

 روش انجام کار

رد بررسری، چهرار نرو     نمونه برداری در هر کردام از منراطق مرو   
و بکرر و بردون سرابقه     نخوردهدستاراضی مرتعی  -1مدیریت شامل 

 10-15 شرده  رهرا اراضری   -2، ورزیخراک ات کشت و کاری و عملی
سراله   15-40 شرده  رهرا اراضری   -3، شرده حفاظتساله کشاورزی و 

مرورد   خرورده شرخم اراضری زراعری و    -4و  شدهحفاظتکشاورزی و 
بررداری در هرر کردام از    مطالعه قرار گرفت. نحوه انتخاب مکان نمونه

هری هرای ظرا  مناطق از لحرا  ویژگری   کهمناطق طوری انتخاب شد 
. باشرند ی )توپوگرافی(، مواد مادری و شیب یکسران  وبلندیپستخاک، 
ترانسرکت در هررر   3)هرای مرورد بررسری در طرول ترانسرکت      نمونره 

پرالت در طرول هرر ترانسرکت(      3)مدیریت( و با استقرار پالت های 
ها به نحوی انتخاب گردید کره  برداری انجام گرفت. مکان پالتنمونه

هرا اقردام بره    سان باشد. پ  از اسرتقرار پرالت  کلیه شرایط موجود یک
در نهایرت   ؛ وسانتیمتری گردیرد  0-30نمونه برداری از خاک از عمق 

نمونه مرکب به  24پالت موجود با یکدیگر ترکیب و جمعاً  3خاک هر 
 2از الک  شگاهیها پ  از انتقال به آزمانمونهآزمایشگاه منتقل گردید. 

، (11) درومتریر افرت خراک بره روش ه   عبور داده شردند. ب  یمتریلیم
 –یبه روش والکر  ی، درصد کربن آل(3)روش کجلدال  بهکل  تروژنین

با سرولفات   یبرگشت ونیتراسیو ت کیدسولفوریتر با اس شاکسای بالک
خاک بر اساس اندازه  یهانمونه گیری شدند.( اندازه22) یاکیفرو آمون
 یجداساز (15 و 4) کیونخاک با استفاده از دستگاه اولتراس هیذرات اول

سرازنده خراک بره روش     یاجرزا  ی. در مرحله اول درصد فراواندیگرد
. دیگرد نییدرصد تع 5 میو با استفاده از هگزا متا فسفات سد درومتریه

در مرحله دوم از همان خراک مرحلره اول بردون اضرافه کرردن مرواد       
توسرط   یحرکت چرخش 50شدن با طول  کیساعت ش 16و  ییایمیش

                                                           
1- Astragalus maassoumii 

2- Echinops ritrodes 

3- Bromus tectorum 

4- Hordeum bulbosum 

5- Cichorium intybus 

6- Thymus serpyllum 

 یشرد. پر  از جداسراز    کیتفک یذره اصل 3به  کیاه اولتراسوندستگ
و سرس  جرز    یآورشناور و درشت از سطح خاک جمرع  یمواد آل بتداا

 50 یاجزا جدا و در دما ریاز سا یمتریلیم 053/0شن با عبور از الک 
. دیر گرد نیبه مدت دو روز آون خشک و سرس  تروز   وسیدرجه سلس
 لهیو بره وسر   ختره یر یترر یل 1 ندرلیرا درون س اتیمحتو یسس  مابق

و رس خرراک  لتیکررالگون درصررد سرر زو برردون اسررتفاده ا درومتریرره
 سهیمقا 2و  1محاسبه شد. در مرحله سوم مقدار رس حاصل از مراحل 

دو روش،  نینبودن مقدار رس بدست آمده از ا یشد. در صورت مساو
ر کره مقردا   ی)در صورت افتی رییآن خاک تغ یمدت زمان فراصوت برا

 شیک افرزا یاز مرحله دوم بود. زمان اولتراسرون  شتریرس مرحله اول ب
 باًیکه مقدار رس حاصل از دو مرحله تقر یاو برعک ( تا مرحله افتی

مرحله زمان مناسب فراصوت مورد نظر مشخص  نیبرابر باشد؛ که در ا
هرا  نمونه یتمام یزمان مناسب برا افتنیشد. در مرحله چهارم پ  از 

شناور و جزء شرن توسرط الرک     یرا انجام داده و مواد آل کیناولتراسو
و برا آب   ختهیر یتریل 1 لندریس کیدرون  اتیمحتو یشدند، مابق داج

مقطر به حجم رسرانده و برا اسرتفاده از قرانون اسرتوک  و بره روش       
کره   لندریسر  یرو مترر یسرانت  8ساعت،  8پ  از گذشت  یرسوبگذار

رس حاصله از هر نمونره درون  شدند و  فونیذرات رس است س یحاو
 نیمجدداً به حجم رسانده شد و ا لندریشد. س ختهیر یکیظروف پالست

رس  یمنزله جداسراز که به لندریعمل تا شفاف شدن محلول درون س
هستند کره بره    لتیذرات س لندریدر س ماندهیاست تکرار شد. ذرات باق

 ید آلر حاصل از خاک شرامل مروا   یجداگانه منتقل شدند. اجزا یظرف
 2000-53و شرن )ذرات برا انردازه     کرومترر یم 53ترر از  درشت بزرگ

درجره   55( در آون کرومتریم 53-2)ذرات با اندازه  لتی( و سکرومتریم
( کرومترر یم 2خشک شدند؛ و ذرات رس )با اندازه کمترر از   وسیسلس

در آخر پ  از خشرک شردن    (.6) دندیبا منجمد کردن خشک گرد زین
از ذرات  جرزء کرل در هرر    ترروژن یو ن یکرربن آلر   کامل ذرات، مقدار
؛ و سررانجام  دیر گرد انیب فرکشن )جزء( لوگرمیبر ک رمبرحسب واحد گ
از نسربت   زین تروژنیکربن و ن یغنا بیو ضر تروژنینسبت کربن به ن

بره گررم کرربن و     فرکشرن )جرزء(   لروگرم یدر ک تروژنیکربن و نگرم 
شده بر اسراس   کیتفک یهانمونه یکل خاک رو در کیلوگرم تروژنین

 (.10) جزء( محاسبه شد 72اندازه ذرات )
شده بره صرورت    یآورجمع یهاداده یرو یآمار لیو تحل هیتجز

و دو منطقره   یبا در نظر گرفتن چهار نو  کراربر  یطرح کامالً تصادف
 هیر . تجزدیر دوطرفره انجرام گرد   ان یوار هیمتفاوت با استفاده از تجز

و متقابرل   یاثررات اصرل   هرا نیانگیر م سهیامنابع مستقل و مق ان یوار
افررزار آزمررون دانکررن و بررا اسررتفاده نرررم ایرر 05/0در سررطح  مارهررایت

20.SPSS افرزار  ها با کمک نرمرسم نمودار نیو همچنExcel   انجرام
 .رفتیپذ
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 نتایج و بحث

( نشران داد کره اثرر منطقره برر      1نتایج تجزیه واریران  )جردول   
 001/0دار )ربن بره نیترروژن معنری   های کربن آلی و نسبت کشاخص

>P .متوسط مقدار کربن و نسبت کربن به نیتروژن  کهیطوربه( است
گرم بر کیلوگرم( کمترر از   98/9و  88/4به ترتیب در منطقه خرگوش )

باشرد  گرم بر کیلوگرم( مری  06/26و  5/13میزان آن در منطقه شیدا )
دو منطقه مطالعاتی  میزان نیتروژن کل خاک در کهیدرحال(. 1)جدول 

(. بسته به موقعیت اقلیمی 1، جدول P> 05/0دار نداشت )تفاوت معنی
منطقه شیدا به دلیل میزان بارش بیشتر نسبت به منطقره خرگروش و   

و با تراکم بهتر، از میزان کربن آلی و نسربت   ترمناسبپوشش گیاهی 
C/N .بیشتری برخوردار است 

هرای زراعری در   فعالیرت  تحلیل آماری مشخص نمود کره انجرام  
اراضی بکر، بسته به وضعیت مراتع در منطقه خرگوش سبب افرزایش  

گرم بر گرم خراک(، نیترروژن کرل    میلی 78/6اندک مقدار کربن آلی )
 59/11گرم بر گرم خاک( و نسربت کرربن بره نیترروژن )    میلی 58/0)

گرم بر گرم خاک( کل خاک گردیده است اما میزان افرزایش هرر   میلی
های مذکور )کربن آلی، نیتروژن کل و نسبت کربن به م از شاخصکدا

ی نداشرتند،  توجهقابلها در اراضی بکر اختالف نیتروژن(  با میزان آن
که در منطقه شیدا اراضی مرتعی از بیشترین میزان کربن آلری  درحالی

هرا )کرربن آلری، نیترروژن کرل و      برخوردار بودند و میزان این شاخص
برابرر در نتیجره    3/1و  5/2، 4/3نیتروژن( به ترتیرب  نسبت کربن به 

 های زراعی در اراضی بکر کاهش یافته است. انجام فعالیت

 
 ها در دو منطقه خرگوش و شیدا( برخی خصوصیات اولیه خاک در انواع کاربریn=3) ( و مقایسه میانگینFتجزیه واریانس )آماره  -1جدول 

 دهند.ا نشان میر SEاعداد داخل پرانتز مقادیر  

Table 1- Analysis of variance (F statistical) and comparison of mean (n = 3) some of soil characteristics in different types of 

land uses in two regions of khargosh and sheida 

 The numbers in brackets represent the values of Std.Error (SE). 

 بافت خاک  نوع کاربری

Soil texture 

 کربن آلی

Organic carbon 
 نیتروژن کل

 Total nitrogen 
 نسبت کربن به نیتروژن

C/N 
 

Land use 
(mg/g soil) 

 خرگوش

CR0  
 رسی

Clay 
a(1.16) 6.78 a(0.04) 0.58 a(0.83) 11.59 

AR15  
 لوم رسی شنی 

Sandy clay loam 
b(0.41)2.44 b(0.01)0.31 b(0.7)7.8 

AR40  
 لوم رسی شنی

Sandy clay loam 
a(0.95)5.56 a(0.05)0.55 a(0.48)10.03 

UR  
 لوم رسی شنی

Sandy clay loam 
ab(0.82)4.57 ab(0.06)0.45 a(0.71)10.49  

 شیدا

CR0  
 لومی رسی

Clay loam 
c(0.87)7.32 c(0.01) 0.31 b(1.57)23.54 

AR15  
 لومی رسی

Clay loam 
bc(30.1)9.85 bc(0.02) 0.41 b(0.24)24.03 

AR40  
 لومی رسی

Clay loam 
b(0.92) 11.97 b(0.02) 0.47 b(0.65) 25.22 

UR  
 لومی رسی

Clay loam 
a(1.71)24.86 a(0.09)0.8 a(1.05)31.45 

 Analysis of variance (F statistical)( Fآماره واریان  ) تجزیه نتایج

  منطقه
Area 

  ***155.4 ns730. ***277.25 

 یاراض یکاربر
Land use   

  ***31.8 ***12.1 *4.82 

 کاربری ×منطقه 
 area × Land use 

  ***35.57 ***16.57 *3.7 

 ***001/0 > ρ ** ،01/0 > ρ * ،05/0 > ρ  وns داریمعن ریغ .( اثر اراضی تحت کشت و کارCR0 رهاسازی اراضی کشاورزی در ،)10-15 ( سالAR15 و )15-40 ( سالAR40 و )
 .باشدهای مختلف میآزمون دانکن بین مدیریت بر اساس 05/0دار در سطح احتمال دهنده اختالف معنیها با حروف متفاوت در هر ستون نشانبرای هر منطقه میانگین(. URاراضی مرتع )

*** ρ  >0.001, ** ρ  >0.01, * ρ   > 0.05 and ns Non-significant. The effect of cultivated land (CR0), the release of agricultural land in 15-10 years 

(AR15) and 15-40 years (AR40) and unchanged lands (UR). For each area, averages with different letters in each column indicate a significant 
difference at a probability level of 0.05 based on the Duncan test between different plowing management. 
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( کاهش میزان ماده آلی خاک در اثر عملیرات  26کیو و همکاران )
کشت و شخم در اراضی بکرر گرزارش دادنرد. ایرن محققرین دالیرل       
کاهش ذخایر کربن آلی در اثر عملیات کشت و کار را به کاهش مقدار 

ی ماده آلی کربن ورودی به خاک زراعی بیان کردند، زیرا بخش عمده
از زمرین زراعری خرار      شرده  برداشرت  محصول صورت به شده دیتول
و  خرورده شرخم گردد. عالوه بر این خراک اراضری زراعری مکررراً     می

شرود و ایرن امرر باعرث تهویره بهترر خراک و شکسرتگی         زیرورو می
با افزایش سرعت فرایند اکسیداسیون کربن  جهیدرنتها شده و خاکدانه

میکروبری  ها در معر  حملره  آلی، ماده آلی محبوس شده در خاکدانه
کرربن   دیاکسر یصورت دبهقرار گرفته و میزان کربن خروجی از خاک 

بنابراین یکی از دالیل عمده کاهش کربن و نیتروژن ؛ یابدافزایش می
آلی در اراضی زراعی کاهش کربن ورودی و افرزایش کرربن خروجری    

حاصل از این تحقیق در منطقه شیدا که مراتع آن  جیبا نتاباشد که می
 هماهنگ است. برخوردارندط اقلیمی و پوششی بهتری از شرای

منطقره   خشرک مره یناین پژوهش نیز نشران داد کره در منراطق    
خرگوش به دلیل میزان بارش کمتر و تراکم کرم ترا متوسرط پوشرش     

های مرتع بکر، کشت و کار )بسرته بره   گیاهی و فقر ماده آلی در خاک
ی و ...( ورزاکخی و تناوب عملیات کود دهو  شدهکشتنو  محصول 

تواند باعث افزایش ذخایر کربن آلی و نیترروژن کرل خراک گرردد.     می
( نیز به ترتیب افرزایش مقرادیر   27( و رئیسی )16جعفری و همکاران )

کربن آلی و نیتروژن کل خاک را در اثر تغییر کاربری مرتع به زراعری  
 و بختیاری و اراضی استان خوزسرتان را گرزارش   چهارمحالدر استان 

 .اندنموده
سرال نیرز در منطقره     15-40رهاسازی اراضی زراعری بره مردت    

های مذکور نداشت و از لحا  داری بر میزان شاخصخرگوش اثر معنی
داری با اراضی تحرت کشرت و کرار نشران نرداد.      آماری اختالف معنی

در منطقه شیدا رهاسازی کشاورزی در توالی زمانی مختلف  کهیدرحال
غلظت کربن آلی و نیتروژن کل مراتع گردید و هرر  باعث بهبود اندک 

است کربن آلی و نیترروژن کرل    افتهیشیافزارهاسازی  زمانمدتچه 
سال رهاسرازی اراضری زراعری باعرث افرزایش       40 بیشتر شده است،
گرم بر گرم خاک( و نیتروژن کل خاک میلی 97/11میزان کربن آلی )

همچنرین میرزان کرربن    گرم بر گرم خاک( گردیده است. میلی 47/0)
سرال در   15آلی و نیتروژن کل خراک در اراضری رهاشرده بره مردت      

منطقه شیدا فاقد تفاوت آماری با دو مدیریت اراضی زراعری و اراضری   
در منطقه خرگوش مقدار کربن آلری   کهیدرحالسال رها شده بود.  40
 5/1برابر( و نسبت کربن بره نیترروژن )   9/1برابر(، نیتروژن کل ) 8/2)

سال رهاشده زراعی کمتر از اراضی تحت کشت و  15برابر( در اراضی 
کار بود. از جمله دالیل افزایش این عناصر در خاک پ  از رهاسرازی  

ورزی و بهبود ساختمان خراک و پایرداری   اراضی، توقف عملیات خاک
ی هرا و حفاظرت فیزیکری مراده آلری خراک در برابرر تجزیره        خاکدانه

 جره یدرنتایش میزان بقایای گیاهی به خراک  میکروبی و همچنین افز
طور سالیانه به خراک  های بومی منطقه بوده که بهاستقرار مجدد گونه

سرال رهاسرازی، بررای رسریدن و      15و  40حال شود. باایناضافه می
مقادیر کربن آلی و نیتروژن کل خاک به سرطح مراترع    شدن یمعنهم

و نیتروژن کرل در مراترع    دائمی، زمان کافی نبوده و میزان کربن آلی
پوشش گیاهی از تراکم قوی برخوردار بروده   ازنظردائم این منطقه که 

باشرد. شرواهد و   سرال رهاشرده مری    40برابرر اراضری    2است حردود  
دهرد رهاسرازی اراضری    مطالعات زیرادی وجرود دارد کره نشران مری     

کشاورزی و به دنبال آن اسرتقرار مجردد پوشرش طبیعری، بسرته بره       
را بره   ترروژن ینتع هر منطقه، ممکن است ذخیره کرربن و  وضعیت مرا

 38این نتایج با نتایج تحقیقات ) ؛ کهسطوح قبل از کشاورزی بازگرداند
 ( همخوانی دارد.21و 

بین سره کراربری اراضری تحرت      C/Nدر منطقه خرگوش نسبت 
داری وجرود  سال رهاشرده و مرترع اخرتالف معنری     40کشت، اراضی 

ود در منطقه شیدا این شاخص در کاربری مرتع نداشت. این در حالی ب
بیشرتری در مقایسره برا     C/Nدرصرد از نسربت    30و  بیشترین مقدار

توان اشاره کرد اراضی تحت کشت و اراضی رها شده برخوردار بود. می
این امر ناشی از اضافه کردن کودهای شیمیایی نیتروژنه در گذشرته و  

زراعی و یا کیفیت متفراوت   حال به اراضی رهاشده کشاورزی و اراضی
کره در اثرر عملیرات زراعری فراینرد      طروری پوشش گیراهی باشرد. بره   

اکسیداسیون کربن آلی سرعت یافته و باعث هدر رفرت بیشرتر کرربن    
های مراتع تحت کشرت و شردت ترسریب    نسبت به نیتروژن در خاک

های مراترع رهاشرده و دائمری    بیشتر کربن نسبت به نیتروژن در خاک
بنرابراین رهاسرازی   ؛ را به همراه داشته C/Nه کاهش نسبت دانست ک

 ؛ کره خاک نداشته است C/Nدار بر افزایش نسبت کشاورزی اثر معنی
هرای  در خاک C/Nکه کاهش نسبت  [5]با نتایج کاراواکا و همکاران 

( گرزارش  درصد 4/31نسبت به اراضی کشت نشده و بکر ) شدهکشت
در بررسری   [29]ی و همکراران  کردند همراهنگی دارد. سرالک گیالنر   

پ  از توقف عملیرات کشرت و    شدهمیترمتغییرات ماده آلی در مراتع 
سرال گرزارش    45و  12، 4کار و رهاسرازی اراضری در تروالی زمرانی     

نمودند که ذخایر کربن آلی، نیتروژن کرل خراک و نسربت کرربن بره      
لگراریتمی   صرورت بره نیتروژن در طی توالی زمانی مختلف رهاسرازی  

های گیراهی چروبی   فزایش یافته است. علت آن را نتیجه حضور گونها
ها( که پوشش گیاهی غالب مراتع ها و درختچهبوته همچونچندساله )
سال( را تشرکیل   45مراتع با زمان رهاسازی باال ) خصوصبهرهاشده 

سال رهاسازی اراضی کشاورزی،  4-45که طوریدهند، دانستند. بهمی
 8/2-32و  8/3-46نیتروژن کل خاک را به ترتیب  ذخایر کربن آلی و
سال رهاشده حاوی مقادیر کمترری از   45اما مراتع ؛ درصد افزایش داد

 دهنرده نشران کربن آلی و نیتروژن کل نسبت به مراتع دائم بودند کره  
سال رهاسازی برای رسیدن به مقرادیر موجرود    45ناکافی بودن زمان 
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 در مراتع دائمی است.

 

زی اراضی  کایاورزی  یر منیکاب کیر    لی  و       اثر رهاسا

 ننتروژب کل در اجکای فنکیک  ذرات اولنه خاک

نتایج تجزیه واریان  اثر نو  کاربری و شرایط اقلیمی مختلف برر  
و نترایج   2برخی خصوصیات شریمیایی ذرات اولیره خراک در جردول     

نشران داده   1و شرکل   3این خصوصریات در جردول    مقایسه میانگین
 شده است.

( نشان داد که اثر متقابل منطقه و 2نتایج تجزیه واریان  )جدول 
های تفکیک شده بر مقدار کربن آلری ذرات اولیره خراک اثرر     فرکشن
نیرز نشران داد کره     3جردول   داری ندارد. نتایج مقایسه میانگینمعنی

کشت و کار در اراضی بکر منطقه خرگوش، مقادیر کربن آلی دو جرزء  
برابرر( و   1برابر( و نیتروژن سره جرزء شرن )    1لت )برابر( و سی 5شن )

در  کره یدرحرال برابرر( را افرزایش داد.    3/1برابرر( و رس )  2/1سیلت )
منطقه شیدا عک  منطقره خرگروش بیشرترین میرزان کرربن آلری و       
نیتروژن کل در سه جزء شن، سیلت و رس در کاربری مرتع مشراهده  

 6/3آلی سه جزء شن ) گردید. کشت و کار در اراضی بکر میزان کربن
( و نیتروژن سه جرزء شرن، سریلت و    2برابر( و رس ) 2برابر(، سیلت )

برابر( را کاهش داد اما میزان نیتروژن این سه جزء با میزان  3/1)رس 
ی نداشرت.  تروجه قابلنیتروژن موجود در سه جزء اراضی بکر اختالف 

ل از سرا  40و  15همچنین رهاسازی اراضی زراعری در تروالی زمرانی    
ی بر بهبرود و افرزایش میرزان کرربن آلری و      داریمعنلحا  آماری اثر 

نیتروژن کل ذرات اولیه خاک نشان نداد فقط میزان کربن دو جزء شن 
سال رهاسرازی اراضری زراعری بره      40و سیلت منطقه شیدا در نتیجه 

 برابر افزایش یافته است. 3/1و  3/2ترتیب حدود 

هرای مختلرف   مقایسه برین ذرات خراک در برین کراربری    پ  از 
های هر دو منطقه مطالعاتی به ترتیب مشاهده شد که در کلیه کاربری

های رس، سیلت و شن بیشترین میزان کرربن آلری و نیترروژن    بخش
. طبق نتایج، جزء رس حاوی بیشترین انددادهکل را به خود اختصاص 

، در منطقره خرگروش بره    مقدار کربن است که در اراضی تحت کشت
برابرر و در   99/2و  26/1برابر و در منطقه شریدا   56/2و  39/1ترتیب 

 77/10و  12/2سال، در منطقه خرگروش   15اراضی رهاشده به مدت 
برابر؛ در اراضی رهاشده به مدت  11/2و  11/1برابر و در منطقه شیدا 

یدا برابرر و در منطقره شر    99/3و  47/1سال، در منطقه خرگروش   40
و در  82/14و  77/1، در مراتررع دائررم منطقرره خرگرروش 65/1و  23/1

برابر کربن اجزاء سریلت و شرن    81/1و  28/1مراتع دائم منطقه شیدا 
کلی طبق نتایج این تحقیق در هر دو منطقه مورد مطالعره   طوربهبود. 

بیشترین غلظت کربن و نیتروژن در فرکشرن رس و کمتررین غلظرت    
جزء شن تجمع داشته اسرت. کرربن جرزء سریلت      کربن و نیتروژن در

برا کراهش انردازه ذرات میرزان کرربن       ؛ وباشدتقریباً در حد واسط می
ایرن نشران دهنرده وجرود درجره       ؛ کره (3افزایش یافته است )جردول  

 ترر درشتهوموسی باالتر ماده آلی اجزای ریزتر خاک نسبت به اجزای 
 است.
 

 
( و Ecمقدار کربن و نیتروژن، فاکتور غنی شدن کربن ) تغییر کاربری اراضی بر درصد توزیع وزنی ذرات اولیه خاک،تجزیه واریانس اثر  -2جدول 

 یه خاک در دو منطقه خرگوش و شیداذرات اول C/N( و نسبت Enنیتروژن )

Table 2- Analysis of variance of the effect of land use change on weight distribution of soil particle size, carbon and nitrogen 

content, carbon enrichment factor (Ec) and nitrogen (En) and C / N ratio of soil particle in two khargosh and sheida regions 

 منابع تغییر
درجه 

 آزادی
df 

 Fآماره 

درصد توزیع وزنی 

-Particle ذرات

size 

(%)distribution 

 ن آلیکرب

Organic carbon 
 نیتروژن کل

Total nitrogen 

نسبت 

کربن به 

 نیتروژن
C/N 

غنای 

 کربن

Ec 

غنای 

 نیتروژن

En 

 Area 1 ns0.57 ***330.93 ***15.44 ***72.28 *6.5 ***15.11( Aمنطقه )

 Land use 3 ns1.14 ***47.05 **7.85 **7.84 ns2.75 ***8.66( Lکاربری )

 Fraction  3 ns1.49 ***116.84 ***93.31 *4.49 ***55.56 ***54.7  (Fفرکشن )

L× A 3 ns0.19 ***52.1 ***8.51 ***9.87 *3.82 ***10.26 

F×A 3 ***24.8 ns0.79 *3.57 ***26.35 ***13.92 ns2.06 

L× F 3 ns2.26 *2.53 *2.86 **3.82 *2.49 ns2.11 

F×L×A 3 ***4.9 ns1.67 1.28 ***7.35 **3.9 ns1.47 

 ***001/0 > ρ ** ،01/0 > ρ * ،05/0 > ρ  وns داریمعن ریغ .Ec فاکتور غنی شدن کربن )گرم کربن در کیلوگرم فرکشن / گرم کربن در کیلوگرم کل خاک(؛ :En :شدن  یفاکتور غن
 .کل خاک( لوگرمیدر ک نیتروژنفرکشن / گرم  لوگرمیدر ک نیتروژن)گرم نیتروژن 

*** ρ  >0.001, ** ρ  >0.01, * ρ   > 0.05 and ns Non-significant. Ec: carbon enrichment factor (grams of carbon per gram of carbon / gram of carbon per 
kg of total soil); En: nitrogen enrichment factor (grams of nitrogen per kg of fraction / gram of nitrogen per kilogram of total soil). 
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کاربری اراضری برر مقردار    نتایج تجزیه واریان  نشان داد که اثر 

( ذرات اولیه خاک و اثرات متقابل منطقه Ecکربن ) شدن یغنضریب 
در اجزای ذرات اولیه خاک و اثر متقابل کاربری در اجزای ذرات اولیره  

(. ضرریب  2دار است )جردول  خاک بر ضریب غنای نیتروژن غیر معنی
ده ( اجزاء رس و سیلت در مدیریت اراضی رهاشر Ecکربن ) شدن یغن

درصرد   3/79و  5/195سال منطقه خرگروش بره ترتیرب     15به مدت 
بیشتر از اراضی تحت کشت و کار بود. این در حرالی برود کره میرزان     

سرال   40غنای کربن این اجزاء در دو کاربری اراضی رهاشده به مدت 
دار نداشرتند.  های ذکرر شرده تفراوت معنری    و اراضی مرتعی با کاربری

در منطقه خرگروش در مردیریت اراضری     ضریب غنای کربن جزء شن
 218و  314تحت کشت و اراضی رهاشده کشاورزی به ترتیب حردود  

برین   کره یدرحرال (. 1درصد بیشتر از مرتع دائرم منطقره برود )شرکل     
های اراضی تحت کشت، رهاسازی شده و مرتع ایرن منطقره،   کاربری

( ذرات اولیره خراک )رس و سریلت و    En) تروژنین ضریب غنی شدن
داری نداشت. در منطقه شیدا ضریب غنای نیترروژن  ( تفاوت معنیشن

درصرد بیشرتر از    47جزء رس در اراضی تحت کشت به طور متوسرط  
ساله اراضی کشاورزی و اراضری مرتعری برود و ضرریب      15رهاسازی 

سال رهاشده کشراورزی تفراوت آمراری برا      40غنای نیتروژن اراضی 

لی برود کره ضرریب غنرای     های ذکرشده نداشت. ایرن در حرا  کاربری
نیتروژن جزء سیلت به ترتیب در اراضی تحت کشت و اراضی رهاشده 

هرای  کشاورزی و اراضی مرتعی بیشتر بود و در جزء شن بین کراربری 
داری از لحا  غنای کربن مشراهده نشرد )شرکل    مختلف تفاوت معنی

در منطقه شیدا، غنای نیتروژن ذرات اولیه خراک )رس،   کهیدرحال(. 1
ورزی بودن اراضی سیلت و شن( با افزایش زمان رهاسازی و بی خاک

 دار نسبت به اراضی کشاورزی کاهش یافت.معنی طوربه
مقایسه بین اجزاء نشان داد کره در سره مردیریت اراضری تحرت      

نطقره  کشت، اراضری رهاشرده کشراورزی و اراضری مرتعری هرر دو م      
مطالعاتی، بیشترین غنای کربن و نیتروژن بره ترتیرب در اجرزاء رس،    

کلی رونرد تغییرر ضرریب غنرای      طوربه(. 1سیلت و شن است )شکل 
نیتروژن و کربن بین اجزای مختلف ذرات اولیه خاک تقریباً مشابه بود. 

برود و   1ی که ایرن ضرریب در اجرزاء رس و سریلت بیشرتر از      طوربه
شدن این اجزاء خراک از نیترروژن اسرت. همچنرین     غنی  دهندهنشان

هرای مطالعراتی دو   دهد که در جزء شن همره کراربری  نتایج نشان می
سراله   15ی جزء شن اراضی تحت کشت و رهاسرازی  استثنابهمنطقه 

 کشاورزی منطقه شیدا تهی شدن نیتروژن رخ داده است.   

 

 یه خاک در دو منطقه خرگوش و شیداذرات اول C/Nنیتروژن و نسبت  ( مقدار کربن آلی،n=4های )مقایسه میانگین -3جدول 

 دهند.را نشان می SEاعداد داخل پرانتز مقادیر  

Table 3- Comparison of mean (n = 4) of organic carbon, nitrogen and C / N ratio of soil particle in two khargosh and sheida 

regions 

The numbers in brackets represent the values of Std.Error (SE). 

 نوع کاربری

Land use 

 خرگوش
Khargosh   

   شیدا
Sheida 

 شن

 Sand 

 سیلت

 Silt 
 رس

 Clay 
 شن

 Sand 

 سیلت

 Silt 
 رس

 Clay 
 (Cg/kg fraction)کربن آلی 

CR0 Ac(0.76)3.94 Ab(0.38)7.26 Aa(0.9)10.10 Cb(1.93)4.48 Ca(0.54)10.65 aB(0.81)13.43 

AR15 Bc(0.14)0.95 Bb(0.24)4.82 Aa(1.67)10.24 BCc(0.30)6.38 Cb(0.18)12.07 Ba(0.3)13.5 

AR40 ABc(0.96)2.85 Ab(0.47)7.73 Aa (0.43)11.39 Bc(0.35)10.5 Bb(0.73)14.05 Ba(0.91)17.39 

UR Bc(0.34)0.75 ABb(1.09)6.29 Aa(0.78)11.12 Ac(1.64)16.04 Ab(0.39)2.632 Aa(2.16)29.12 

 (Ng/kg fraction)نیتروژن کل 
CR0 ABc(0.08)0.39 Ab(0.03)0.71 Aa(0.06)1.02 ABc(0.09)0.45 ABb(0.03)0.74 ABa(0.08)1.04 

AR15 Bc(0.01)0.24 Cb(0.03)0.42 Ca(0.06)0.59 ABc(0.04)0.46 Bb(0.02)0.65 Ba(0.07)0.84 

AR40 Ac(0.05)0.54 Ab(0.03)0.67 Ba(.010 )0.82 Bc(0.03)0.31 Bb(0.02)0.59 Ba(0.07)0.85 

UR Bc(0.02)0.34 Bb(0.00)0.57 Ba(0.03)0.79 Ab(0.07)0.59 Aab(0.18)1.02 Aa(0.16)1.32 

 (C/Nنسبت کربن به نیتروژن )

CR0 Aa(0.37)10.19 Aa(0.34)10.31 Ba(1.11)10.01 Ba(2.09)9.22 Ba(0.29)14.37 Ca(1.89)13.29 

AR15 Bb(0.7)3.95 Aab(0.47)11.68 Aa(3.93)18.07 Bb(0.93)14.09 ABa(0.30)18.53 BCab(0.9)16.17 

AR40 Bb(2.1)5.49 Aa(1.19)11.62 Aba (0.78 )14.02 Aa(1.79)34.21 Ab(1.67)23.9 ABb(2.28)20.75 

UR Bb(0.81)2.08 Aa(1.98)11.04 ABa(0.88)14.09 Aa(6.09)28.44 Aa(4.11)23.55 Aa(1.47)22.33 

با حروف متفاوت بزرگ در  هانیانگیهر منطقه م یبرا(. UR( و اراضی مرتع )AR40سال ) 15-40( و AR15سال ) 10-15(، رهاسازی اراضی کشاورزی در CR0اثر اراضی تحت کشت و کار )
 .باشدیمهاسازی اراضی کشاورزی ر یهاتیریمد نیبر اساس آزمون دانکن ب 05/0در سطح احتمال  داریاختالف معن دهندهنشان هر ستون

The effect of cultivated land (CR0), the release of agricultural land in 15-10 years (AR15) and 15-40 years (AR40) and unchanged lands (UR). For 

each region, averages with large different letters in each column indicate a significant difference at a probability level of 0.05 based on the Duncan 

test between agricultural land management departments. 
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( UR( و اراضی مرتع )AR40سال ) 15-40( و AR15سال ) 10-15(، رهاسازی اراضی کشاورزی در CR0اثر اراضی تحت کشت و کار ) -1شکل 

 لت و رس( در مناطق خرگوش و شیداهای مختلف ذرات اولیه خاک )شن، سیبر ضریب غنی شدن کربن و نیتروژن در فرکشن

و  باشدیم انوا  کاربری نین ببر اساس آزمون دانک 05/0در سطح احتمال  داریدهنده اختالف معنبا حروف متفاوت بزرگ نشان هانیانگیمباشد. می SEها به همراه اعداد میانگین
 .باشدیم ایدانهمختلف خاک یهارکشنف نیبر اساس آزمون دانکن ب 05/0در سطح احتمال  داریدهنده اختالف معنبا حروف متفاوت کوچک نشان هانیانگیم

Figure 1- The effect of cultivated land (CR0), agricultural release in 10-15 years (AR15) and 15-40 years (AR40) and 

Uncultivated lands (reference) (UR) on the coefficient of carbon and nitrogen enrichment in different fractions of soil particle 

(sand) , Silt and clay) in rabbit and rice fields 

 The numbers are averages with SE. The meanings with large letters indicate a significant difference at a probability level of 0.05 on 

the basis of Duncan's test between the types of user, and the averages with small small letters indicate a significant difference at the 

probability level of 0.05 based on the Duncan test between the various subsurface factors. 

 

به طور کلی، در منطقه خرگوش رهاسازی اراضری زراعری باعرث    
کربن در دو جزء سیلت و رس برا اخرتالف    شدن یغنافزایش ضریب 

و تأثیر کشت و کار آنقدر زیاد نیست که کربن ذرات ریز را ؛ اندک شده
کند. در منطقه شیدا ها خار  از این بخش تحت تأثیر قرار دهد و آن را

منطقه خرگوش رهاسازی اراضری کشراورزی سربب کراهش      برعک 
ی که انجرام عملیرات کشرت و    طوربهکربن اجزای سیلت و رس شده 

کار نه تنها کربن اجزای تفکیک شده را کاهش نداده بلکه میزان غنی 
ی هرراشردن کرربن هرر سره جررزء در ایرن اراضری بیشرتر از کراربری        

این است که در جرزء رس هرر دو    کنندهانیباست. نتایج  شدهحفاظت
منطقه و هر چهار کاربری اعمال شده و همچنین جرزء سریلت هرر دو    

یغنر منطقه و هر چهار کاربری بجزء تیمار مرتع منطقه شیدا، ضریب 
ی کربن بیشتر از یک بوده که حاکی از غنی شدن کربن این اجزاء ساز
ی با حداقل اختالف سازیغنکه در بعضی جاها این ی طوربهباشد. می

در جزء رس بیشتر از سیلت نیز بروده اسرت و تهری شردن کرربن در      
های مطالعاتی هر دو منطقه بیشتر در جزء شرن نمایران شرده    کاربری
 است.  

( در بررسی توزیرع کرربن آلری خراک روی     39ژانگ و همکاران )
ورزی با خراک  مدتیطوالناجزای شن، سیلت و رس تحت سه کشت 

ورزی گرزارش  بردون خراک   مردت کوتراه ورزی و کشرت  و بدون خاک
نمودند که محتوای کربن آلی خاک در هر سه کشت با کاهش انردازه  

جزء رس از کربن  ؛ وذرات از شن به رس به ترتیب افزایش یافته است
در بررسی کربن اجرزای شرن ریرز و     کهیدرحالبیشتری برخوردار بود. 

ت و رس در سه مدیریت متفاوت شرامل اراضری مرتعری،    درشت، سیل
ی ولری بره همرراه    ورزخراک ورزی و اراضی بردون  اراضی بدون خاک

( مشاهده شد کره رس  19) استفاده از کود آلی توسط لورنز و همکاران
و شن درشت بیشترین غنی شدن کربن را در مقایسره برا کرل خراک     
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  ضریب غنای کربن، جزء سیلت برخالف تهی بودن از لحا ؛ وداشتند
بیشتر از سایر اجزاء برود ایرن جرزء براالترین      در خاکچون مقدار آن 

ذخیره کربن را شامل شده بود. طبق اظهارات کریستنسن و سورنسرن  
کلی بیشترین مقادیر غلظت کربن  طوربه( 36( و استمر و همکاران )7)

ش ار( گرز 8)شود. کریستنسرن  در اجزاء ریز در اندازه رس مشاهده می
نمود که پایداری ماده آلی خاک در اجزای مختلف ذرات به ترتیرب در  
ذرات شن، رس و سیلت کاهش یافت. نترایج مطالعره جاگادامرا و الل    

مقایسه توزیع کربن آلی برین اجرزای مختلرف خراک اراضری       ( در17)
و تناوب  مدتیطوالنورزی در دو بخش خاک مدتیطوالنکشاورزی 

ینکه مقدار سریلت در خراک بیشرتر اسرت، امرا      کشت بیان نمودند با ا
 باشد.مخزن تجمع کربن آلی در جزء رس بیشتر از جزء سیلت می

( طی تحقیقی دریافتند که کربن آلی عجرین  2آندرسون و پائول )
ی بیشرتر از  امالحظره قابل طوربهشده در اجزای سیلت و رس درشت 

 کربن عجین شده در جزء رس ریز دانه داشت.

( 36( و اسرتمر و همکراران )  18تایج کندلر و همکاران )همچنین ن
در بررسی توزیع میزان نیتروژن در اجزای ذرات اولیه این بود که مقدار 
نیتروژن اجرزای ذرات اولیره خراک برا کراهش انردازه ذرات افرزایش        

رس مشراهده   انردازه هرم بیشترین غلظت نیتروژن در اجزاء  ؛ ویابدمی
 شده است.

 

اض  کااورزی  ر نسبت کر    ه ننتروژب اثر رهاسازی ار

 در اجکای فنکیک  ذرات اولنه خاک

ها حراکی اسرت کره در منطقره خرگروش برا       مقایسه بین کاربری
هررای افررزایش زمرران رهاسررازی اراضرری کشرراورزی و توقررف فعالیررت

دار نسربت بره اراضری    معنری  طرور بهجزء شن  C/Nکشاورزی نسبت 
نطقره شریدا عکر  منطقره     در م کره یدرحرال کشاورزی کاهش یافت 

ورزی سال و بی خاک 40خرگوش با افزایش زمان رهاسازی به مدت 
(. نسربت  4بودن مرتع این نسبت در جزء شن افزایش یافرت )جردول   

C/N   هرای مطالعراتی منطقره    برین کراربری   کره یدرحرال جزء سریلت
داری نشان نداد در منطقه شیدا با افزایش زمران  خرگوش تفاوت معنی

ی کره نسربت   طوربهین نسب در جزء سیلت افزایش یافت. رهاسازی ا
C/N  درصرد بیشرتر از    65سال و مرترع   40اراضی با زمان رهاسازی

اراضری برا زمران     C/Nاراضی تحرت کشرت برود. همچنرین نسربت      
هرا نداشرت. نسربت    آماری با دیگر کراربری  تفاوتسال  15رهاسازی 

C/N حت کشت و کار جزء رس در هر دو منطقه مطالعاتی در اراضی ت
ی کره در منطقره خرگروش ایرن نسربت در      طوربهکمترین مقدار بود. 

درصد بیشتر از اراضری تحرت    5/80سال  15اراضی رهاشده به مدت 
سرال و مرترع ایرن منطقره      40کشت بود و اراضی رهاشده بره مردت   

های دیگر نداشتند. در منطقه شیدا نیرز ایرن   دار با کاربریتفاوت معنی
یش زمان رهاسازی اراضی کشاورزی برا اخرتالف انردک    نسبت با افزا

 نسبت به هم افزایش یافت.
ذرات اولیره خراک در منطقره خرگروش، در      C/Nمقایسه نسربت  

اجزای رس  C/Nداری نداشت. نسبت اراضی تحت کشت تفاوت معنی
و  577سرال و   40درصد در رهاسازی  112و  155و سیلت به ترتیب 

 ؛ ودار( بیشتر از جزء شن بودنداوت معنیدرصد در مرتع )بدون تف 431
در جرزء   C/Nسال کشاورزی بیشترین میزان نسربت   15در رهاسازی 

ایرن نسربت در جرزء     کره یدرحرال رس و کمترین آن در جزء شن بود 
داری با دو جرزء دیگرر نداشرت. در منطقره شریدا،      سیلت تفاوت معنی

شرت و  بین اجزای ذرات اولیه خراک در اراضری تحرت ک    C/Nنسبت 
سرال   15اراضی رهاشرده   C/Nدار نداشت. نسبت مرتعی تفاوت معنی

نسربت   کره یدرحرال درصد بیشتر از جزء شن برود   5/31در جزء سیلت 
C/N داری با دو جزء دیگر نداشت. در رهاسازی جزء رس تفاوت معنی
ی و به ترتیرب  معنهمسال نیز این نسبت در دو جزء سیلت و رس  40

 (.4کمتر از جزء شن بودند )جدول درصد  65و  43حدود 
شرده   یرهاساز یاست که در اراض نیاز ا یحاک جینتا یطور کلبه
 لتیدر اجرزاء رس و سر   C/Nنسربت   نیمنطقه خرگوش باالتر یمرتع

در  دایکره در منطقره شر    یآن در جزء شن بود در حال نیترنییبود و پا
و  لتیسنسبت در جزء  نیسال ا 15به مدت  یرهاشده کشاورز یاراض

ژانررگ و مقردار برود.    نیشرتر یسرال در جرزء شررن ب   40 یدر رهاسراز 
شرن،   یاجرزا  یخراک رو  یکربن آلر  عیتوز یدر بررس (39همکاران )

و بردون   یورزبرا خراک   مردت یو رس تحت سه کشت طروالن  لتیس
گرزارش نمودنرد کره     یورزمدت بدون خاکو کشت کوتاه یورزخاک

 داریکشت با هم تفاوت معنر خاک در هر سه  تروژنینسبت کربن به ن
 شیافرزا  زیر ن تروژنیذرات نسبت کربن به ن ازهاند شینداشت و با افزا

و  یمعنر هرم  لتینسبت در دو جرزء شرن و سر    نیا کهیطور. بهافتی
شردن و   یمعردن  یهرا دهنده حالرت نشان نیاز جزء رس بود و ا شتریب

 نیز احاصل ا جیکه با نتا باشدیخاک م یشدن ماده آل یدرجه هوموس
 .دندار یخوانهم هایاز کاربر یدر برخ قیتحق

 

   گیرینتیجه

کشت و کار در اراضی بکر بسرته بره موقعیرت اقلیمری و کیفیرت      
هرای طبیعری   تواند اثرات مثبت و منفی برر اکوسیسرتم  خاک مرتع می

داشته باشد. به تبع در منطقه شیدا با وجود میزان بارندگی و وضرعیت  
این منطقه کشرت و کرار در اراضری بکرر      خوب پوشش طبیعی مراتع

اثرات منفی در جهت کاهش کیفیت خاک و ماده آلی آن داشته است. 
در حالی که در منطقه خرگوش که از میزان بارندگی انردک و کیفیرت   

 پایین مراتع آن، کشت و کار اثرات سوء ای بر آن نداشته  است. 
یز بسته بره  همچنین نتایج نشان داد که زیر کشت بردن اراضی، ن

شرایط اقلیمی و مدیریتی هر منطقه نیز سبب افزایش یا کاهش قابرل  
توجهی در میزان کربن آلی اجزای شرن و سریلت و رس شرد. میرزان     
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کربن آلی در هر سه جزء نسبت به کل کربن آلی خاک در اثر کشت و 
کار در منطقه خرگوش تغییرات چندانی نشان نداد. در حالی که کشت 

طقه شیدا سبب کاهش میزان کربن آلری اجرزای مختلرف    و کار در من
 ذرات اولیه خاک گردید. 

تغییر کاربری اراضی مرتعری بره زراعری اثرر چنردانی برر میرزان        
نیتروژن خاک نداشت. بیشترین میزان نیتروژن در منطقه خرگروش در  

سرال رهاشرده و در بخرش رس و     40اراضی کشرت شرده و اراضری    

سال رهاشده و در بخش شن مشاهده  15کمترین مقدار آن در اراضی 
شد. در حالی که در منطقه شیدا بیشترین میزان نیتروژن هر سه جرزء  
شن، سیلت و رس در اراضی بکرر و کمتررین آن در اراضری رهاشرده     
مشاهده گردید. همچنرین زیرر کشرت برردن اراضری بکرر در منطقره        

 جزء شن گردید. در حرالی کره در   C/Nخرگوش سبب افزایش میزان 
ماده آلری هرر سره جرزء ذرات اولیره خراک        C/Nمنطقه شیدا میزان 

 کاهش یافت.
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Introduction: Although many studies have been done on the effects of agricultural land abandonment, there 

is very little information about the impact of climate conditions on the restoration of abandoned agricultural 
lands. Human has changed most of rangelands to agricultural lands causing a decrease in carbon sequestration, 
depending on land management and tillage operations. One of the methods for rebuilding the land cover is the 
land abandonment, which results in enhanced organic carbon and decreased CO2 emission. Understanding the 
storage and dynamics of soil organic matter, especially in relation to changing land use, is fundamental to 
evaluate the role of soil as a carbon source or sink. After land use change from rangeland to cropland, 
agricultural practices decrease the C stored in soils and cause a net release of C into the atmosphere, which has 
strongly influenced the atmospheric CO2 levels and global C balance over the last centuries. For this purpose, 
this study aimed to assess the effect of interaction between agricultural land abandonment and climatic 
conditions on organic material reserves of primary soil particles.  

Materials and Methods: The study area was located in semi-steppe rangelands of Sheida and Khargosh in 
about 60 km northwest of Shahrekord city, Chaharmahal-va-Bakhtiari province, central Iran. In this study, four 
treatments including rangeland, agricultural and cultivated land abandoned in the time series of 10-15 and 15-40 
Year were selected. The sample plots were placed in the distance of transects, and the soil samples were 
collected from 0-30 cm depths with different rainfall conditions from two above-mentioned regions in three 
replications. For each region, the soil samples were transferred to the laboratory and then analyzed. The selected 
locations had same soil shape, topography, parent material, and slope. The soil samples of three plots were then 
combined and 24 samples were prepared. The distribution of carbon and nitrogen concentrations was determined 
at different soil particle components. 

Results and Discussion: The results showed that the rangeland change to cultivated land did not have a 
significant effect on the amount of organic carbon, total nitrogen, and total carbon to total nitrogen ratio. 
However, the values of these indicators decreased significantly in the Sheida region. Under all land management, 
the amount of carbon and nitrogen of soil particles increased with decreasing the particle size from sand to clay. 
Hence, the abandoned agricultural land and rangelands did not significantly affect the amount of carbon and 
nitrogen concentration in sand, silt and clay particles. The amount of carbon, however, increased with the 
abandonment time and non-agronomic activity of carbon in sand and silt particles, although the carbon content 
of clay particle was not influenced. Agricultural practices may negatively or positively impact natural ecosystem 
depending on climatic condition and soil quality in unchanged lands. However, despite suitable climatic 
conditions (in terms of precipitation) and land cover in the rangelands over Sheida, the cultivation adversely 
influenced the soil quality and organic matter of the unchanged land. Although, the precipitation and soil quality 
were relatively lower in Khargosh region, the agricultural activities seem not to negatively affect the land 
quality. Moreover, rangelands change to cultivated lands did not have a significant effect on the amount of soil 
nitrogen in this region. The greatest nitrogen amount was measured in clay fractions of cultivated and abandoned 
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lands for 40 years, and the minimum nitrogen content was detected in sand particles of lands abandoned for 15 
years. The highest and lowest amount of nitrogen over all three fractions was, respectively, found for unchanged 
and abandoned lands in Sheida region. Therefore, the cultivated land depending on climate condition and 
management may considerably increase or decrease the organic carbon content in sand, silt and clay particles. 

Conclusion: The results indicated that the agricultural land abandonment may differently affect the 
rangelands restoration measures such as the vegetation reclamation and soil carbon sequestration depending on 
climatic condition.   
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