مجله علمیپژوهشی مهندسی اکوسیستم بیابان
سال پنجم ،شماره سیزدهم ،زمستان  ،5931صفحه 93ـ1۵

خاک مراتع
اسماعیل شیدای كركج ،*1عیسی جعفری فوتمی ،2حمید نیكنهاد قرماخر

تاریخ دریافت5931/4/93 :
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تاریخ پذیرش5931/51/99 :

چکیده
این مطالعه به بررسی اثرگذاری قرق بر خصوصیات خاک مرتع ،در دو اقلیم متفاوت شامل اقلیم نیمهبیابانی (منطقۀ اینچههبهرون) و
اقلیم سرد نیمهمرطوب (چهارباغ) در استان گلستان میپردازد .بهمنظور انجام نمونهبرداری خاک در هر سهایت ،پهنج نمونهه از ههر
عمق برداشت و ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاک اندازهگیری شدند .برای مقایسۀ ویژگیهای خاکِ عمهقههای متنهارر سهایت
قرق با سایت شاهد آن در هر منطقه ،از آزمون تی مستقل استفاده شد .بهمنظور شناخت نقش اقلیم در تغییرات خصوصیات خاكی
و تعیین مهمترین خصوصیاتی كه تحت تأثیر قرق و اقلیم قرار گرفتهاند ،از آزمهون تجزیهۀ مؤلفههههای اصهلی ( )PCAو محاسهۀۀ
درصد تغییرات نسۀی شاخصها استفاده شد .لذا نتایج روش تحلیل مؤلفههای اصلی نشان داد كه مهمترین خصوصیاتی كه تحهت
تأثیر اقلیم و قرق قرار گرفته و سۀب تفکیك سایتها شدهاند ،كربن آلی ،نیتروژن ،هدایت الکتریکی ،آهك و رس میباشند .نتهایج
نشان داد كه افزایش دما سۀب شده است تا قرق بیشترین تأثیر افزایشی را بر روی كربن آلی و نیتروژن بهترتیهب بها مقهادیر بهردار
ویژۀ  -0/999و  -0/910در منطقۀ اینچهبرون داشته باشد و اقلیم سرد سۀب شده است تا قرق بیشترین تهأثیر افزایشهی را بهر روی
هدایت الکتریکی ،آهك و رس با مقادیر ویژه 0/982 ،0/898 ،و  0/989در منطقۀ چهارباغ داشته باشد .با توجهه بهه نسهۀتاً یکسهان
بودن طول دورۀ قرق بهنظر میرسد كوهستانی بودن منطقه ،سرما و یخۀنهدان نسهۀت بهه بارنهدگی تهأثیر بیشهتری بهر روی تغییهر
خصوصیات خاک گذاشته و درنتیجه ،سۀب كاهش تغییرات خاكی در این منطقه شده است؛ بنابراین منطقۀ چهارباغ به مدت زمهان
قرق بیشتری نیاز دارد.
واژههای کلیدی :اقلیم ،خصوصیات خاک ،قرق ،مراتع ،استان گلستان.
 .1دانشآموختۀ دكتری علوم مرتع ،دانشگاه علوم كشاورزی و منابع طۀیعی گرگان ،نویسنده مسئولEmail: esmaeil_sheidayi@yahoo.com /

 .2دانشجوی دكتری علوم مرتع ،دانشگاه علوم كشاورزی و منابع طۀیعی گرگان
 .3استادیار دانشکده مرتع و آبخیزداری ،دانشگاه علوم كشاورزی و منابع طۀیعی گرگان
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درجۀ تشکیل خاک است كه نحوۀ پراكندگی پوشش گیاهی

مقدمه
بهههعنههوان عامههل ارتۀههاطی بههین اجههزای زنههده و غیرزنههده

طۀقهبندی بسیاری از پدیده های طۀیعی و ازجملهه خهاک را

اكوسیستم های مرتعی می باشد كه كُنش متقابل خصوصهیات

تشکیل می دهد .میزان ههوازدگی و اجهزای اصهلی خهاک و

شیمیایی و فیزیکی آن با اقلهیم و توپهوگرافی ،تعیهینكننهدۀ

تکامل خصوصیات آن به شدت به اقلیم وابسته است؛ حتهی

تیپ و كمیت پوشهش گیهاهی ههر منطقهه اسهت (ارزانهی،
2009؛ مصداقی .)2009 ،تقریۀاً تمام دست انهدركاران منهابع
طۀیعی كشور اتفاق نظر دارند كه منابع طۀیعی ،بهویژه مراتع،

اقلیم در سطوح كوچهك (میکروكلیمها) نیهز در تمهایز بهین
9

خاکها مؤثر است (بول و همکهاران1989 ،؛ میلهز 1981 ،؛
1

میلههر و همکههاران .)1990 ،رامشههنی و ابطحهی ( )1991در

در حال تخری ب و زوال است .بدیهی است كه بها شهناخت

بررسی تأثیر اقلیم در تحول خاکها ،نتیجهه گرفتنهد كهه بها

روابط حاكم بین جوامهع بیولوژیهك و عوامهل اكولهوژیکی،

افزایش بارندگی و كاهش درجهحرارت ،خاک ها از تکامهل

معیارهای پایهای محکهم جههت ارزیهابی تهوان اكولوژیهك

پروفیلی و تنو افقهای بیشتری برخوردار میشوند .مهدت

آن ها ،در راستای جلوگیری از قضاوت ها و برنامهریزیهای

زیادی است ای ن نکته شناخته شده است كهه تکامهل خهاک
9

غلط به دست خواهد آمد (صالحی و لقمان .)2001 ،از پهنج

توسط مجموعهای از فاكتورها كنتهرل مهیشهود (شهیمل و

عامل شامل مواد مادری ،اقلهیم ،موجهودات زنهده ،زمهان و

همکههاران )1999 ،و مههیتوانهه د تحههت كنتههرل عوامههل

پستی و بلندی ،بهعنوان متغیرهای مستقل و مشهخصكننهدۀ

9

سلسهههمراتۀ هی شههناخته شههود (دی هاز و همکههاران2009 ،؛
8

وضعیت سیستم خاک یاد شده و عنوان میگردد كه هریهك

دهوریس و همکاران .)2012 ،این عوامل فرایندهای پایهای

از این عاملها می توانند به فرض ثابت بودن دیگهر عوامهل،

رشد گیاهی و تجزیه و پایداری كربن را تحهت تهأثیر قهرار

به طور مستقل اثرگذار باشهند ،حهالآنکهه چنهین چیهزی در

می دهند .در رأس این سلسلهمراتهب ،اقلهیم قهرار دارد كهه

طۀ یعت وجود نداشته و همۀ عوامل مذكور با همدیگر عمل

متابولیسم گیاهان ،فهون و میکهروب هها را كنتهرل مهیكنهد

كرده و اثرگذارند (بویوسکوس1992 ،1؛ بول 2و همکهاران،
 .)1989با این حال بسته به شرایط و مکانها ،هریك از این
عوامل می تواند اهمیت بیشتری یابد (ویلدینگ 3و همکاران،

9

(كانانت و همکاران )2011 ،و همچنین سهرعت ههوازدگی
سنگ مادر را تعیین میكند (وایت ،)2001 ،10در نهایت ،بها
این فرایندها بر ویژگیهای خاک اثر میگذارد .سطح بعدی

 .)1983به هر حال ،از دیدگاه سلسلهمراتۀی ،گونهاگونی در

سلسله مراتب ویژگهیههای غیرزنهدۀ خهاكی نظیهر بافهت و

خواص خاک در وهلۀ نخست ،تحهت تهأثیر اقلهیم و مهواد

اسیدیته است كه بهصورت عمهده ،ژزولهوژی و فراینهدهای

مادری است كهه بهه مهرور زمهان ،توسهط پوشهش گیهاهی

هوازدگی را كنتهرل مهیكننهد (همهان )2001 ،و در عهوض

توپوگرافی و جانداران تعدیل مهیشهود .در ایهن میهان ،بهه

می زان تکامهل خهاک را توسهط اثرگهذاری رشهد گیاههان و

عقیدۀ بسیاری از دانشمندان ،اقلیم عامل مهمهی در تشهکیل

فعالیهت میکروبهی تحههت تههأثیر قههرار مهیدهنههد (پیتههری و

خاک و تعیین خصوصیات آن محسوب میشود كه بهعلهت
اثرات ویژۀ دو مؤلفۀ تشکیلدهندۀ آن ،یعنی دما و بارندگی،

بروكس2008 ،11؛ اشمیت 12و همکاران.)2011 ،
عوامل اقلیمی به خصوص بارندگی در سطح وسیع عمل

بر اهمیت آن در طول زمانِ تشکیل خاک افهزوده مهیشهود.
اقلیم به طور غیرمستقیم و از طریق تأثیر بر پوشهش گیهاهی
در تشکیل خاک مؤثر بود ه و عامل اصلی حهاكم بهر نهو و
1. Bouyoucos
2. Buol
3. Wilding

4. Miles
5. Miller
6. Schimel
7. Díaz
8. De Vries
9. Conant
10. White
11. Pietri & Brookes
12. Schmidt
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از دیدگاه مرتعداری ،خاک بی نهایت حهازز اهمیهت بهوده و

و نو فرایند های ژزومورفولوژیکی را هم تعیین مهیكنهد و

15

بررسی اهمیت اقلیم در تعیین میزان اثرگذاری قرق بر خصوصیات...

 .) 1992اثر این عامل بهر ویژگهی ههای خهاک در مطالعهات

تجزیه و تحلیل عوامل محیطی مؤثر بر رویشگاه ،مهیتهوان

متعددی به خوبی بررسی شهده اسهت (لهی و چهن2009 ،2؛

به روابط پیچیدۀ مؤثر بر خاک پی برد .از دیگر مطالعاتی كه

ماپفومو 3و همکاران2002 ،؛ ههارمس 9و همکهاران2002 ،؛

با استفاده از این روش بهه بررسهی مههم تهرین پارامترههای

دای و هوانگ2009 ،1؛ آلوارز و الوادو.)1998 ،9

توجیهكنندۀ تفاوت بین مدیریتههای مختله) عرصههههای

بایستی به این امر توجه كرد كهه خهود پوشهش گیهاهی

مرتعهی پرداختههانههد ،مهی تههوان بههه مطالعههات كمرههوس 11و

بهصورت علّی ،ناشی از عوامل باالی هرم یعنی اقلیم است.

همکاران ( ) 2009اشاره كرد كه به بررسی تنهها مؤلفههههای

اثۀات شده است كه پارامترهای اقلیمی ،نقهش مهمهی را در

خاكی پرداخته است.

كنترل تکامل خاک ایفا می كنند (كونانت و همکاران:2008 ،

آلوارز و الوادو ( )1998نشان دادن د كه میزان كهربن بهه

آلوارو-فوینتاس 9و همکاران .)2012 ،پاسخ تکهاملی خهاک

عمق  10سهانتیمتهری خهاک ،رابطهۀ مسهتقیمی بها نسهۀت

به تغییرات اقلیمی ،بهه طهور گسهترده در سهطوح منطقههای

بارندگی به دما دارد .دای و هوانگ ( )2009نیز در مقیهاس

8

كل كشور چین ،رابطۀ مثۀتی بین میزان كربن آلهی خهاک بها

و همکاران ) 2012 ،بررسی شده است .هردو واكنش مثۀهت

نسۀت با رندگی به تۀخیر و تعرق مشاهده كردند .ههارمس و

(همان : 2012 ،فوینتهاس و همکهاران2012 ،اله)) و منفهی

همکاران ( ) 2002مشاهده كردند كه میزان ذخیرۀ كهربن در

(اسمیت 9و همکاران )2001 ،گزارش شده است.

منطقه با بارندگی  900تها  900میلهیمتهر ،تقریۀهاً دو برابهر

(آلوارو-فوینتاس و همکاران )2012 ،و جهانی (گوتسچاک

دانکین و فهی )1993( 10در تحقیقهات انجهامگرفتهه در

مناطق با  900تا  100میلی متر بارندگی است.

منطق هۀ ناتههال جنههوب قههارۀ آفریقهها ،ارتۀههان نزدیک هی ب هین

در این میان ،قرق مرتع یکی از روش های مدیریتی مرتع

خصوص هیات خههاک و وضههعیت اقلیم هی بهههویههژه می هانگین

است كه با جلوگیری از ورود دام به تمام یا قسمتی از مرتع

بارنههدگی مههؤثر سههاالنه یافتنههد .در ایههن میههان ،شناسههایی

بهرای یههك یهها چنهد سههال متههوالی ،توسهط حصاركشههی بهها

مؤلفههای مهم تغییرپذیر بر اثر قرق مرتع و اقلیم مهیتوانهد

هدف های مختلفی ازجمله اصالح خهاک و پوشهش گیهاهی

در شناخت صحیح و سریع عملیات مدیریتی مرتهع ،كمهك

مراتع تخریۀی مهورد اسهتفاده قهرار مهیگیهرد .اثرگهذاری و

اساسی كند .از این سو ،روشهای آنالیز مؤلفههای اصلی در

موفقیت قهرق مرتهع در بهۀهود ویژگهیههای خهاک نیهز تها

زمینۀ علوم مختل) ،به منظور شناسایی پارامترههای مههم در

حدودی بر طۀق گفتۀ هولچکو 12همکاران ( )1989بسهتگی

تفکیك پدیدههای گوناگون از هم ،مورد استفاده قرار گرفته

به مدت قرق و آب وهوای منطقهه دارد كهه گهاهی از عهدم

است؛ از آن جمله ،به شناسایی مهم ترین مؤلفههای اقلیمهی

موفقیت قرق در احیای مراتع ،بهه دلیهل وضهعیت نامناسهب

مؤثر در تفکیك مناطق اقلیمی بهمنظور پهنهبنهدی منهاطق از

اقلیمی یا كم بودن مدت زمان قرق گزارش هایی شده است.

هم می توان اشاره كهرد (رضهایی و عزیهزی .)2009 ،آنهها

در اتخاذ تصمیمهای مدیریتی ،سؤال مطرح این است كه در

همچنین بیان میكنند با اسهتفاده از روش تجزیهه و تحلیهل

كدام شرایط اقلی م قرق اثرگذارتر است .پاسخ به این سهؤال

1. Sparling
2. Li & Chen
3. Mapfumo
4. Harms
5. Dai & Huang
6. Alvarez & Lavado
7. Álvaro-Fuentes
8. Gottschalk
9. Smith
10. Donkin & Fey

میتواند مدی ران مرتع را به اتخاذ تصمیم برای اجرای روش
مدیریتی قرق در مناسبترین مناطق اقلیمهی ههدایت كنهد.
مطالعۀ امکان اثرگذاری قرق نیز بهر خصوصهیات خهاک در
مناطق مختل) می تواند در مشخص كردن اثر قرق در مناطق

11. Campos
12. Holechek
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كرده و بر ویژگی های خهاک تهأثیر مهی كننهد (اسهرارلینگ،1

چندمتغیره و بهدلیل دقت زیاد ایهن روش و توانهایی آن در

مجله علمیپژوهی مهندسی اکوسیستم بیابان ،سال پنجم ،شماره سیزدهم ،زمستان 5931

42

تهها بهها بررسههی تههأثیر اقلههیم هههای مختلهه) بههر روی میههزان

شمال آق قال واقع شده است .دارای عرض شمالی ' 39˚ 9و

تأثیرگذاری قرق بر خاک  ،مدت زمانی كه قرق می توانهد بها

طول شرقی ' 19˚ 29است .آب وهوای اینچههبهرون ،گهرم و

توجه به نو اقلیم بر روی خصوصیات خهاک مهؤثر باشهد،

خشك بوده و از نظر تقسیم بندی اقلیمی بهه روش آمۀهرژه،

تعیین گردد و هدف از انجام این مطالعه ،بررسهی تهأثیر دو

با توجه به حداكثر درجه حرارت در گرم تهرین مهاه سهال و

اقلیم متفاوت بر روی میزان تأثیرگذاری قرق بر خاک است.

حداقل آن در سرد ترین ماه سال و متوسط میهزان بارنهدگی
سالیانه ،جز اقلیم نیمه بیابانی محسوب مهیشهود .میهانگین

مواد و روشها

بارندگی سالیانه در ایستگاه اینچهبرون 291 ،میلیمتر است.

معرفی منطقهها
مراتع كوهستانی منطقۀ چهارباغ با موقعیت جغرافیهایی "99
' 39˚ 31تا " 39˚ 90' 39عرض شهمالی و " 19˚ 28' 39تها

میانگین ساالنۀ درجه حرارت روزانه در ایستگاه هواشناسهی
اینچهبرون 19/09 ،درجۀ سانتیگراد گزارش شده است.
پوشش گیاهی طۀیعی منطقه را بهه طهور عمهده ،گیاههان

" 19˚ 33' 93طول شرقی در  20كیلومتری جنوب گرگان و

مقاوم به شهوری تشهکیل مهیدهنهد .گونهۀ

 91كیلومتری شمال غرب شاهرود و در محهدودۀ ارتفهاعی

( strobilaceumباتالقی شور) تیپ غالب گیهاهی منطقهه را

 2120تا  2320متر از سطح دریا واقع شهده اسهت .ههر دو

تشکیل میدهد .این گونه با پوشش مناسب و تولید بیش از

سههای ت قههرق و خههارق قههرق در مجههاورت هههم ،در مراتههع

 80درصد كل تولید گیاهی ،نقش بسزایی در تولیهد علوفهۀ

چهارباغ قرق دارند .اقلیم منطقه براساس طۀقهبندی اقلیمهی

مورد نیاز در مراتع مذكور دارد .فصل رویش ایهن گونهه از

آمۀرژه ،اقلیم ارتفاعات نیمه مرطوب سرد و متوسط بارندگی

بهمن آغاز شده و تا مهر ادامه می یابد .از دیگهر گونههههای

بلندمدت ساالنۀ آن 301 ،میلیمتر بوده كه بیشترین نزوالت

این منطقه میتوان به ( Halostachys caspicaسنۀلۀ نمکی)،

در فصل زمستان و به شهکل بهرف ،بهارش دارد و میهانگین

( Artemisia siberiدرمنههۀ دشههتی)،

سهاالنۀ درجهه حهرارت روزانهه  10/22درجهۀ سهانتیگههراد،

(چمن شور پاگربهای) و ( Aeluropus littoralisچمن شور

گزارش شده است (بهمنش و همکاران .)2008 ،تیپ گیاهی

سههاحلی) اشههاره كههرد (میرزاعلههی و همکههاران .)2009 ،دام

Festuca Agropyron trichophorum

غالب استفادهكننده از هر دو منطقه ،گوسفند است .قابل ذكر

غالب مراتهع منطقهه

 ovina,و Acanthophyllum sp.اسههت .پوشههش گیههاهی
قسمتههای تخریهبشهده شهامل گونههههای

Halocnemum

Aeluropus lagopoides

است از زمان احداث قرق مناطق مورد مطالعه تها بهه زمهان

commutate

اجرای تحقیق ،حدود 11ه 18سهال مهیگهذرد .شهایان ذكهر

 Cirsium arvence ،Cousiniaو  Gallium verumاست .دام

است طۀیعتاً پوشش گیاهی اثرات هم افزایی همراه با اقلیم بر

غالب چراكننده در مر اتهع منطقهه ،گوسهفند نهژاد زال و بهه

تکامل خهاک دارد ،ولهی بههعلهت اینکهه مههم تهرین عامهل

مقدار كمی ،بز بومی و نهژاد پاكسهتانی اسهت كهه از اوایهل

تأثیرگذار در خاک مناطق خشك و نیمهخشك ،اقلیم اسهت

تابسهتان تهها اواسهط پههاییز در مراتههع منطقهه حضههور دارنههد

(اردكههانی2019 ،؛ دیههاز و همکههاران2009 ،؛ دهوریههس و

(شیدای كركج 1و همکاران.)2011 ،
منطقۀ دوم ،اینچهبرون اسهت كهه جهز مراتهع قشهالقی
استان گلستان بوده و معرف مراتهع شهور اسهتان مهیباشهد.
ایستگاه تحقیقات نۀاتات مرتعی اینچهبرون (منطقۀ قهرق) و
منطقۀ خارق از قرق انتخابی ،هر دو در كنار هم قرار گرفته

1. Sheidai Karkaj

همکاران )2012 ،تمركز اصلی در این تحقیق بر روی اقلهیم
است.
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مختل) اكولوژیکی كمك كننده باشد .بنابراین ضرورت دارد

و در فاصلۀ  90كیلهومتری شهمال گرگهان و  21كیلهومتری

بررسی اهمیت اقلیم در تعیین میزان اثرگذاری قرق بر خصوصیات...
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روش نمونهبرداری خاک و عملیات آزمایشگاهی

سایت قرق با سایت شاهد ،از آزمهون  tمسهتقل و بهرای مقایسهۀ

برای نمونهبرداری از خاک ،پس از انتخهاب مکهانههای مرتعهی

عمق اول و دوم هر سهایت ،از آزمهون تهی جفتهی اسهتفاده شهد

قرق ،اقدام به نمونهبرداری شد .نمونهبهرداری خهاک از دو عمهق

(بیهمتا و زار چهاهوكی .)2008 ،تجزیهۀ تحلیهلههای آمهاری

خاک  20-0و  90-20سانتیمتر در پایهان فصهل چهرای (منطقهۀ

توسط نرمافزار  SPSS 18و  Minitab 15انجهام شهد .عهالوه بهر

چهارباغ در فصل پاییز و در سهایت اینچههبهرون در اردیۀهشهت)

این ،در این مطالعه با استفاده از تجزیه و تحلیل مؤلفههای اصهلی

بوده است .نمونههای خاک در هر سایت ،بها اسهتقرار ترانسهکت

( )PCAبه بررسی مهمترین مؤلفههای خاک كه اقلیم سۀب شهده

بههه روش تصههادفی سیسههتماتیك ،از دو عمههق  20-0و 90-20

است تا قرق بیشترین تأثیر افزایشی یا كاهشهی را بهر روی آنهها

سانتیمتر برداشت شد .بدین ترتیب كه بهطور سیستماتیك ،پهنج

گذاشته باشد ،پرداخته شد (مصداقی و همکاران.)2001 ،

ترانسکت متناسب با مساحت محدودههها بههطهور مهوازی و بها نتایج
فاصلههای معین در عرصهها مستقر شد .سرس بهطهور تصهادفی،

طۀههق نتههایج ب ههدسههتآمههده از آزمههون تههیمسههتقل (جههدول )1

سه نقطه در روی هر ترانسهکت انتخهاب و نمونهه خهاک از ههر

خصوصیات خاک عمهق اول سهایت قهرق و غیرقهرق چهاربهاغ

عمق برداشت شد .سرس با مخلون كردن هر سه نمونه خاک بها

بهجز هدایت الکتریکی ،درصهد رطوبهت اشهۀا و آههك ،سهایر

هم و استخراق یك نمونهه مركهب در نهایهت ،در ههر محهدوده

خصوصیات خاک با هم متفاوت معنیداری ندارند .در عمق اول

(قرق یا مجاور) به تعداد ترانسکتها یعنهی پهنج نمونهه مركهب

داخل و خارق قهرق اینچههبهرون ،رطوبهت خهاک ،كهربن آلهی،

خاک برداشت شد .در گام بعد ،با حمل نمونهها به آزمایشهگاه و

نیتروژن ،اسیدیته ،نسۀت كربن به نیتروژن ،رس و سیلت ،تفهاوت

پس از خشك كردن در سایه و الك كردن ،پارامترههای مختله)

معنیداری در دو عمق دارند .همچنین خاک داخهل قهرق اینچهه

خاک شامل نسۀت كربن به نیتروژن ،درصد كهربن آلهی ،درصهد

دارای مقادیر بیشتری كربن آلی ،نیتروژن ،رطوبت اشهۀا  ،شهن و

نیتروژن ،درصد رطوبت اشۀا  ،رطوبت خاک ،هدایت الکتریکی،

رس نسههۀت بههه خههاک خههارق قههرق اسههت .باتوجههه بههه اینکههه

اسیدیته ،درصد آهك و بافت خاک توسط روشههای مشهخص

عرصههای داخل و خارق قرق قۀل از اجرای قرق ،دارای شرایط

آزمایشگاهی اندازهگیری شد (جعفری حقیقی.)2003 ،

مشابهی از نظر خاک و پوشش گیاهی بودند ،ولی همانطهور كهه

تجزیه و تحلیل دادهها

مشههاهده مههیشههود شههرایط متفههاوتی بههین دو منطقههه از نظههر

قۀل از انجام تجزیه و تحلیل ،نرمال بودن دادههها توسهط آزمهون
آندرسون دارلینگ در سطح احتمال پنج درصد مورد بررسی قرار
گرفت (ولهیزاده و مقهدم .)2009 ،پهس از حصهول اطمینهان از
توزیع نرمال دادهها ،بهمنظور مقایسۀ ویژگیهای خاک ههر عمهق

خصوصیات خاک وجود دارد .هدایت الکتریکی ،رطوبت اشهۀا
و آهك كه در منطقۀ چهارباغ دارای تفاوت معنیداری بین خهاک
داخل قرق و خارق قرقاند ،ولی این پارامترها در منطقهۀ اینچهه،
تفاوت معنیداری با یکدیگر ندارند.
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شکل ( :)5موقعیت مناطق مورد مطالعه در کشور و استان

مجله علمیپژوهی مهندسی اکوسیستم بیابان ،سال پنجم ،شماره سیزدهم ،زمستان 5931
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جدول ( :)5آزمون تیمستقل خاک سطحی سایتهای داخل و خارج قرق
چهارباغ

رطوبت خاک

0-20

0-20

داخل قرق

خارق قرق

29/93a

20/99a

كربن آلی

a

نیتروژن

a

اسیدیته

a

هدایت الکتریکی
رطوبت اشۀا
C/N

2/92
0/19

a

2/29

a

0/19

a

9/99

9/98

0/99a

0/18b

a

91/82

a

19/18

12/81

a

19/31

10/90

a

22/10

شن

a

b

رس

a

سیلت

a

آهك

b

b

20/9
31/1
99/3

t
0/091ns
ns

0/199

ns

0/292

ns

30/3

a

93/1

داخل قرق

خارق قرق

10/99a

9/99b

**2/819

b

2/31

**2/992

0/089

b

0/09

b

a

a

3/19

a

**3/992

0/009

9/91

9/99

**1/922

**0/199

8/09a

10/31a

2/191 ns

a

ns

**0/023
ns

a

99/09

b

19/82

a

2/031

39/09

39/19

**3/31

**0/029

a

a

ns

ns

a

29/2

a

0-20

0-20

t

9/23
0/089

ns

0/219

ns

0/819

19/9

19/1

b

11/2

a

91/3

21/1

a

19/9

a

10/9

b

30/2

ns

3/012
0/20

**9/302
**9/999

 nsغیر معنیدار حروف مشابه نشاندهندۀ عدم تفاوت معنیدار ** معنیداری در سطح یك درصد

همانطهور كهه در جهدول ( )2دیهده مهیشهود ،در منطقهۀ

عمههق سههطحی ،ویژگههیهههای خههاک دو منطقههه دارای شههرایط

چهارباغ بین مقادیر اسیدیته ،نسۀت كربن بهه نیتهروژن ،آههك،

متفاوتی از نظر معنیداری با یکدیگرند ،بهطهوریكهه اسهیدیته،

رس و سیلت تفاوت معنیداری بین خاک داخل و خارق قهرق

نسۀت كربن به نیتروژن ،رس و سیلت كهه در منطقهۀ چهاربهاغ

در عمق دوم به چشم میخورد .در منطقۀ اینچهبرون نیز از نظر

معنیدارند؛ ولی در منطقۀ اینچه تفاوت معنیداری بها یکهدیگر

رطوبت خاک ،كربن آلهی ،نیتهروژن ،رطوبهت اشهۀا و آههك،

ندارند بهجهز شهن و آههك كهه از نظهر تفهاوت آمهاری دارای

تفاوت معنیداری بین خهاک داخهل و خهارق قهرق بهه چشهم

شرایط مشابهی هستند.

میخورد .طۀق نتایج آماری ارازهشهده در جهدول ( ،)2هماننهد
جدول ( :)9آزمون تیمستقل خاک عمقی سایتهای داخل و خارج قرق
چهارباغ
متغیر
رطوبت خاک
كربن آلی
نیتروژن
اسیدیته
هدایت الکتریکی
رطوبت اشۀا
C/N
آهك
شن
رس
سیلت

اینچه برون

20-90

 20-90خارق

داخلقرق

قرق

a

a

10/93

11/91

a

a

1/91

a

0/08

a

9/91

a

0/99

a

11/19
a

21

b

19/8

a

31/8

a

31/1

b

33/1

1/39

a

0/08

b

9/99

a

0/80

a

11/19
b

19

a

32/9

a

29/9

b

t
ns
ns
ns

0/119
1/309
0/829

**9/031
ns
ns

0/193
1/981

**9/32
**2/911
ns

1/009

20-90

20-90

داخل قرق

خارق قرق

b

11/91

19/20

**3/891

a

b

**2/939

2/21

a

0/01

a

9/99

b

19/39

b

0/093

**2/998

a

ns

9/81

a

a

21/91
b

**2/998

10

a

93/19

39/30

b

a

18/9

a

11/9

28/3

99/3

**2/911

a

19/8
99/8

2/998

**1/192

90/19

**9/099

 nsغیر معنیدار حروف مشابه نشاندهندۀ عدم تفاوت معنیدار ** معنیداری در سطح یك درصد

1/99

a

a

a

a

t

32/2

a

11/8

a

28/91

a

19/8

ns

2/12

**9/039
ns
ns
ns

1/899
1/923
1/390
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متغیر

اینچهبرون
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بررسی اهمیت اقلیم در تعیین میزان اثرگذاری قرق بر خصوصیات...

بررسی میزان تغییرات نسبی پارامترها بـر اثـر قـرق در

خاک بر اثر مدیریت قرق در هریهك از منهاطق مهورد مطالعهه،

مناطق چهارباغ و اینچهبرون

شامل منطقۀ چهارباغ و اینچهبرون ارازه شده است.

جدول ( :)9درصد تغییرات نسبی خصوصیات خاک بر اثر قرق در دو منطقۀ چهارباغ و اینچهبرون نسبت به خارج قرق
متغیر

عمق 20-90

عمق 0-20
اینچه برون

چهارباغ

اینچه برون

چهارباغ

رطوبت خاک

-9/39

+19/81

-19/90

-12/30

كربن آلی

+33/29

+29/91

+32/89

+28/19

نیتروژن

+90/88

-3/92

+22/32

-9/91

اسیدیته

-2/98

+13/20

-0/91

-9/09

هدایت الکتریکی

-13/03

+13/20

-32/80

-19/32

رطوبت اشۀا

+11/99

+19/99

+21/19

+9/93

C/N

-2/83

+19/39

+9/99

+39/98

آهك

-22/32

-11/18

-19/82

-91/39

شن

+0/11

-21/39

+30/10

+19/01

رس

-99/89

+11/89

-99/88

+29/02

سیلت

+119/22

+1/83

+19/92

-21/28

عالمت منفی بیانگر كاهش پارامتر در داخل قرق نسۀت به خارق قرق و عالمت مثۀت بیانگر افزایش آن پارامتر در داخل قرق نسۀت به خارق قرق است.

نتایج حاصل از درصد تغییرات نسهۀی خصوصهیات خهاک

هههدایت الکتریکههی ،جهههت تغییههرات در هههر دو عمههق منطقهۀ

برای عمق سطحی منطقۀ چهارباغ در جدول ( )3نشان میدههد

اینچههبهرون منفههی بهوده ،ولهی در منطقههۀ چهاربهاغ ،در خههاک

قرق تأثیر افزایشی بر رطوبت خاک داشته و در عمهق دوم نیهز

سطحی ،روندی افزایشی مشاهده میشهود .رطوبهت اشهۀا در

این تأثیر مشاهده میشود .هرچند ایهن تهأثیر منفهی اسهت ،بهه

هر دو منطقه ،روندی افزایشی دارد ،ولی در عمق سطحی ،ایهن

نسۀت كمتر است و تفاوت تغییرات رطوبت در خاک سهطحی

تغییرات در منطقۀ چهاربهاغ بیشهتر اسهت و در خهاک عمقهی،

و عمقی منطقۀ اینچه ،كمتر از منطقهۀ چهاربهاغ اسهت .دربهارۀ

تغییرات رطوبت اشۀا در منطقۀ اینچهبهرون بیشهتر مهیباشهد.

كربن آلی قرق تأثیر مثۀتی داشهته اسهت ،ولهی همهانطهور كهه

دربارۀ نسۀت كربن به نیتروژن ،تغییهرات در خهاک سهطحی در

مشاهده میشود ،اقلیم بیابانی منطقۀ اینچه سۀب شده اسهت تها

منطقۀ اینچهبرون منفی اسهت ،ولهی در منطقهۀ چهاربهاغ اقلهیم

درصد این تغییرات ،روند افزایشی بیشتری داشته باشد .دربهارۀ

منطقه ،تأثیر مثۀت و افزایشی بر نسۀت كربن به نیتروژن داشهته

نیتروژن همانطور كه نسۀت درصد تغییهرات نشهان مهیدههد،

است و در عمق دوم ،تأثیر افزایشی و مثۀتهی در ههر دو منطقهه

روندی افزایشی در خاک سطحی و عمقی منطقهۀ اینچههبهرون

دیده می شود .روند تغییرات آهك در هر دو منطقه منفی بهوده

وجود دارد ،ولی در منطقۀ چهارباغ ،تغییرات روندی كاهشی بر

و این روند منفی در منطقۀ چهارباغ بیشتر از منطقۀ اینچهبهرون

اثر قرق دارند .تغییرات اسیدیتۀ خهاک هماننهد رطوبهت خهاک

است .تغییرات شن در داخل و خهارق قهرق در منطقهۀ اینچهه

است و روند افزایشی اسیدیتۀ خاک در خهاک سهطحی منطقهه

مثۀت است ،ولهی در منطقهۀ چهاربهاغ ،رونهد منفهی در خهاک

چهارباغ وجود دارد ،ولی در منطقۀ اینچهبهرون ،رونهد منفهی و

سطحی داشته است .تغییرات رس در منطقهۀ اینچهه در ههر دو

كاهشی در اسیدیته دیده میشهود؛ هرچنهد ایهن تغییهرات بهین

عمق منفی است ،ولی در منطقۀ چهارباغ ،رونهد مثۀتهی وجهود

خاک سطحی و عمقی در منطقۀ اینچهبرون كمتر است .از نظهر

دارد و ایههن رونههد در عمههق دوم شههدیدتههر اسههت .در منطقههۀ
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اینچهبرون ،روند تغییهرات سهیلت مثۀهت اسهت و ایهن رونهد

نتایج آن شامل مقادیر ویژه ،درصد واریانس هریك از متغیرهها
1

چهارباغ ،در خاک عمقی ،روند كاهشی به چشم میخورد.

مقایسۀ مقادیر ویهژه اسهتفاده مهیشهود .راه دیگهری نیهز بهرای

تعیین مهمترین خصوصیات تغییرکنندۀ خاک بر اثر قرق
در دو اقلیم متفاوت
در این مطالعه ،با استفاده از تجزیۀ مؤلفههای اصلی ( )PCAبهه
بررسی مهمترین ویژگیهای خاک كه تفاوت نهو مهدیریت را
توجیه میكرده است ،پرداخته شد .بدین منظور این روش برای
تعیین مهمترین عوامل مؤثر بر تفکیك نواحی بهكار برده شهد و

انتخاب مؤلفههای اصلی ،استفاده از مقادیر  BSEمهیباشهد كهه
در این صورت ،مؤلفههای كهه مقهدار ویهژۀ آن از  BSEبیشهتر
باشد ،مد نظر قرار میگیرد (ویلسون و تهیلمن .)2002 ،2بهدین
ترتیب مؤلفههایی انتخاب میشوند كهه مقهادیر ویهژۀ آنهها از
مقدار  BSEبیشتر باشد .نتایج مربون به مقادیر  BSEو مقهادیر
بردار ویژۀ مربون به مؤلفهها در جدول ( )9ارازه شده است.

جدول ( :)4مقادیر بردار ویژۀ هریك از پارامترها ،مقادیر ویژه و درصد واریانس مربوط به هریك از مؤلفهها در روش
متغیر

PCA

مؤلفهها (محور)
1

2

3

مقدار ویژه

9/91

2/29

1/29

درصد واریانس

99/99

20/90

11/91

درصد واریانس تجمعی

99/99

88/30

100

Broken–stick Eigen value
)(BSE

3/20

0/20

1/20

رطوبت خاک

0/908

-1/913

-0/221

كربن آلی

-1/334

0/088

0/010

نیتروژن

-1/351

-0/909

0/0922

اسیدیته

-0/829

0/291

-0/109

هدایت الکتریکی

1/838

-0/118

-0/909

رطوبت اشۀا

-0/111

-0/190

-0/812

C/N

0/819

0/119

0/011

آهك

1/389

0/183

-0/028

شن

-0/911

1/831

-0/019

رس

1/389

0/113

-0/039

سیلت

-0/991

-0/121

0/319

زیر مهمترین پارامترها خط كشیده شده است.

همانطور كه در جدول ( )9مشاهده میشهود ،تنهها مقهادیر

تغییرات را در بهر گرفتهه اسهت و در محهور اول و درجهۀ اول

ویژۀ دو مؤلفۀ اول از مقادیر  BSEبزرگتر اسهت ،لهذا ایهن دو

اهمیت قرار میگیرند .محهور دوم كهه مههمتهرین پارامترههای

مؤلفه نقش معنیداری در تفکیك مکانها دارد .پارامترههای بها

رطوبت خاک و شن را در بهر دارد 20 ،درصهد از تغییهرات را

مقدار بردار ویهژۀ نزدیهك بهه یهك ،نقهش بسهزایی در ایجهاد

شامل شده و در درجۀ بعدی اهمیت قرار میگیرند .شهکل ()2

مؤلفهها دارند .مطابق نتایح جهدول ( ،)9مههمتهرین متغیرههای

نمههودار توزیههع منههاطق مختلهه) در ارتۀههان بهها تغیی هر نسههۀی

تأثیرگذار بهر تفکیهك نهواحی از ههم شهامل كهربن ،نیتهروژن،

خصوصیات خاک تحت قرق را نشان میدهد.

هههدایت الکتریک هی ،آهههك و رس هسههتند كههه  99درصههد از

1. Broken Stick Eigenvalue
2. Wilson & Tilman
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و مقدار  BSEمیباشد .بهرای انتخهاب مؤلفههههای اصهلی ،از
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شکل ( )2نمهودار توزیهع منهاطق مختله) در ارتۀهان بها

چهارباغ بیشتر اسهت .پهای 1و همکهاران ( ،)2008السهیخ 2و

خصوصیات خهاک را نشهان مهیدههد .بها حركهت از منطقهۀ

همکاران ( )2009و كامۀاسهلی 3و همکهاران ( )2010نیهز بهه

چهارباغ و اقلیم سرد بهسمت منطقۀ اینچهبرون و اقلهیم گهرم

نتایج مشابه دست یافتند .در رطوبت خاک بین خاک داخل و

از میزان هدایت الکتریکی ،آههك و رس كاسهته مهیشهود و

خارق قرق چهاربهاغ ،ههم در خهاک عمقهی و ههم سهطحی،

انتظار میرود با افزایش دما بر میهزان كهربن آلهی و نیتهروژن

تفاوت معنیداری وجود ندارد .بهنظر میرسد علت این عهدم

خاک افزوده شود و از میزان هدایت الکتریکی ،آههك و رس

تأثیر ،اقلیم مرطوب این منطقه و نو پوشهش گیهاهی علفهی

كاسته شود .تغییرات شن با افهزایش عمهق همۀسهتگی مثۀهت

منطقههۀ چهاربههاغ و ریشههههههای سههطحی گیاهههان باشههد كههه

نشان میدهد و با افهزایش عمهق خهاک میهزان شهن افهزایش

نتوانستهاند با نفوذ به عمقهای پایینتر و ایجاد خلهل و فهرق

مییابد و در نقطۀ مقابل ،تغییرات رطوبت خهاک بها افهزایش

در خاک ،سۀب نفوذ بیشتر آب بهسمت پایین باشند .رطوبهت

عمق همۀستگی منفی داشته و با افزایش عمق خاک از میهزان

خاک عمق دوم در اینچهبرون ،بیشتر از رطوبت خهاک عمهق

رطوبت كاسته میشود.

اول است كه بهعلت سطح باالی آب زیرزمینی و نو پوشش

بحث و نتیجهگیری
رطوبت خاک
بیشترین مقدار رطوبت خاک مربون به سایت قهرق چهاربهاغ
است .همانطور كه مشاهده میشود ،درصد رس خاک منطقۀ
چهارباغ بیشتر بوده و باالتر بودن رس در این منطقه میتواند
یکی از دالیلهی باشهد كهه رطوبهت نگههداری خهاک منطقهۀ

گیاهی بوتهای ،شرایط نفود آب به عمق بیشتر را فراهم كهرده
است .نتایج حاصل از نسۀت درصد تغییهرات ،تصهدیقكننهدۀ
دالیلی است كه در باال ذكر شدند كه نشان مهیدههد اقلهیم و
قههرق بیشههترین تههأثیر را بههر روی خههاک سههطحی داشههتهانههد،
درحالیكه تغییرات رطوبت خاک در هر دو عمهق در منطقهۀ
اینچهبرون منفی بوده ،ولی میزان تغییهرات در خهاک سهطحی
1. Pei
2. Al-Seekh
3. Kumbasli
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افزایشی بر رطوبت خاک داشته و شاهدیم كهه اقلهیم بیابهانی

میکروارگانیسههمههها نتواننههد فعالیههت كننههد .آلههورز و الوادو

تأثیری كاهشی بر رطوبت خاک داشته است .در عمق دوم نیز

( )1998اقلیم مهمترین عامهل تعیهینكننهدۀ مهادۀ آلهی خهاک

این تأثیر مشاهده میشود .هرچند این تهأثیر منفهی اسهت ،در

است .طۀق نتایج حاصل از نسهۀت درصهد تغییهرات ،نسهۀت

منطقۀ چهارباغ كمتر است .همچنین نتایج این جهدول نشهان

درصد تغییرات كربن آلی در هر دو عمق و در هر دو منطقهه،

میدهد كه با توجه به تفاوت در میزان تغییرات رطوبت خاک

یکسان و مثۀت بوده ،ولی این تغییرات در منطقۀ اینچه بیشهتر

در داخل و خارق قرق در خاک سطحی ،مقهدار تغییهرات در

است و تصدیقكنندۀ دالیلی كهه در خطهون بهاال ذكهر شهد.

منطقۀ اینچه (داخل قرق  ،10/99خارق قهرق  )9/99كمتهر از

دربارۀ كربن آلی ،قرق تأثیر مثۀتی داشته است ،ولی همانطور

منطقۀ چهارباغ (داخل قرق  ،29/93خارق قرق  )20/99بهوده

كه مشاهده میشود ،اقلیم بیابانی بههمراه تغییرات كمتر دمایی

است و نشان میدهد كه تفاوت تأثیر اقلیم بر رطوبهت خهاک

و طول دورۀ بیشتر رویشی سۀب شده تا درصد این تغییهرات

در منطقۀ اینچه ،در خاک سطحی كمتر از تفاوت تهأثیر اقلهیم

منطقۀ اینچه بیشهتر باشهد .در منطقهۀ اینچههبهرون ،بههلحها

در منطقۀ چهارباغ است بهعۀهارتی ،تهأثیر اقلهیم بهر رطوبهت

بارندگی كمتر و دمای بیشتر نسۀتبه منطقۀ چهارباغ ،بههنظهر

خاک ،خاک عمقی منطقۀ اینچه (داخهل قهرق  ،11/91خهارق

عوامل خاکسازی توانسته اند تأثیر بیشتری در تحول و تکامل

 )19/20به نسۀت رطوبت خاک ،خاک عمقی منطقۀ چهاربهاغ

خاک نسۀت به منطقۀ چهارباغ داشته باشند.

(داخل قرق  ،10/93خارق قرق  )11/91بیشتر بوده است كهه
می تواند بهعلت نفوذ بیشتر ریشۀ گیاهان به عمقهای پایینتر
خاک باشد كه شرایط را برای تأثیر رطوبت و دمهای ههوا بهر
عمقهای پایینتر خاک فراهم كرده است.

نیتروژن
از نظر نیتروژن در منطقۀ چهاربهاغ ،تفهاوت معنهیداری بهین
خهاک داخهل و خههارق قهرق وجهود نههدارد ،ولهی در منطقههۀ
اینچهبرون ،این تفاوت دیده میشود ،و نیتروژن خاک منطقهۀ

کربن آلی

چهارباغ بیشتر از منطقۀ اینچهبهرون اسهت .در منطقهه ،علهت

بهرغم دمای باال ،بارش كهم و عهدم وجهود پوشهش گیهاهی

افزایش مواد آلی و ازت خاک در سایت قرقشده ،مهیتوانهد

مناسب ،میزان كربن آلی در سطح خاک بسیار بیشتر است كهه

درنتیجههۀ توسههعۀ پوشههش گیههاهی ،افههزایش الشههۀرگ و

با نتایج امیری جهرمی و همکاران ( )2008كه در تحقیق خود

میکروارگانیسمهای تثۀیتكنندۀ نیتروژن باشد .ایهن نتهایج بها
3

به این نتیجه رسیدند كه بها افهزایش بارنهدگی و كهاهش دمها

نتایج یانهگ ژونهگ و همکهاران ( ،)2001پهای و همکهاران

تکامل خاک بیشتر است ،مطابقت نهدارد .از نظهر مهادۀ آلهی،

1

نتایج این تحقیق با نتایج مهجوری ( ،)1999باقرنژاد (،)1999
نیکههولز )1981( 1و دانگههرن 2و همکههاران ( )1999كههه بیههان

9

( ،)2008اسههتفانس و همکههاران ( ،)2008جههدی و چازههب
9

9

( ،)2010تیههاگو و همکههاران ( ،)2011دورمههار و همکههاران
8

( )1989و فرانك ( )1991مطابقت دارد.

كردند رابطۀ مستقیمی بین میزان رس خاک و بارندگی ساالنه

طۀق نتایج حاصهل از نسهۀت درصهد تغییهرات ،تغییهرات

با كربن آلی خاک وجود دارد ،همخوانی ندارد؛ لذا در منطقهۀ

نیتروژن در منطقۀ اینچهبرون مثۀت بوده و مقدار آن در خهاک

چهارباغ ،میزان بارندگی و رس بیشهتر از منطقهه اینچههبهرون

سطحی بیشتر است ،ولی در منطقهۀ چهاربهاغ ،ایهن تغییهرات

است .احتماالً یکی از عوامل كمتر بودن كربن آلهی در منطقهۀ

منفی بوده و درصد تغییرات در خاک سطحی كمتر است .این

چهارباغ ،پایین بودن درجهحرارت در بیشتر طول سال باشهد
كه باعث شده است تا دورۀ رشد گیاهان كم و پوشش گیاهی
1. Nichols
2. Dahlgren

3. Yong-Zhong
4. Steffens
5. Jeddi & Chaieb
6. Teaguea
7. Dormaar
8. Frank
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و بیشتر بودن تغییرات نشاندهندۀ تأثیر اقلیم گهرم و رطوبهت

یونهای بازی از سطح به عمق ،موجب كاهش اسیدیتۀ خاک

بر سرعت چرخۀ مواد غذایی و بازگشت مواد غذایی به خاک

سطحی شده اسهت و بها نتهایج امیهری جهرمهی و همکهاران

است كه سۀب افزایش نیتروژن در خاک سطحی منطقۀ اینچه

( )2008مطابقت دارد .اسهیدیتۀ خهاک نیهز در منطقهۀ اینچهه،

شده اسهت .دربارۀ نیتهروژن همهانطهور كهه نسهۀت درصهد

متأثر از تغییرات ارتفا آب زیرزمینی و انۀاشت یهونهاسهت.

تغییرات نشان میدهد دمای باالی هوا سهۀب شهده اسهت تها

كاهش اسیدیتۀ خهاک مهیتوانهد مربهون بهه بیومهاس بهاالی

سرعت تجزیه بیشتر باشد و نیتروژن بیشهتری وجهود داشهته

ریشههههای و انۀاشهههت مهههادۀ آلهههی زیهههاد و متابولیسهههم

باشد.

میکروارگانیسمهای بسیار فعال در ریزوسفر در سهایت ههایی
باشد كه عملیات قرق در آن صورت گرفته باشد .این اثهر بهه

نسبت کربن به نیتروژن
در تمام مناطق ،نسۀت كربن به نیتروژن داخل قهرق بیشهتر از
خارق قرق است ،بهجز خاک سطحی خارق قرق اینچهبهرون.
همچنین در تمام موارد ،خاک منطقۀ اینچهبرون دارای میهزان
كمتری نسۀت كهربن بهه نیتهروژن اسهت .دورمهار و ویلمهز

1

( )1988و چانتون و الوادو )1999( 2مشهاهده كردنهد كهه بها
افزایش شدت چرا نسۀت كربن آلی به نیتروژن خاک كهاهش
مییابد و بهجز در خاک سطحی منطقۀ اینچههبهرون در سهایر
مناطق چنهین كاهشهی وجهود دارد .امها در منهاطق چراشهده،
عالوه بر ورودی كمتر بهعلهت بههههمخهوردگی خهاک مهواد
غذایی كمتری روی سطح خاک بهاقی مهیمانهد .مقهادیر كهم
نسۀت كربن آلی به نیتهروژن كهل خهاک در منطقهۀ چهاربهاغ
نشان میدهد كه در این منطقه ،فعالیت میکروارگانیسهمههای
خاک بهعلت اقلیم سرد منطقه و كمۀود كهربن خهاک محهدود
شده است .دربارۀ نسۀت كربن به نیتروژن ،تغییرات در خهاک
سطحی در منطقۀ اینچهبرون منفی میباشهد ،ولهی در منطقهۀ

حدی بوده كه عمق زیرین این سایتها نیز بیتأثیر نمانهده و
متأثر از اثر ریشهها شده و از اسیدیته برخهوردار اسهت .ایهن
نتایج با یافتهههای جلیلونهد و همکهاران ( ،)2009جعفهری و
همکاران ( ،)1388حیدرآقاخانی و همکاران ( ،)1389پهای و
همکاران ( )2008و جدی و چازب ( )2010مطابقت دارد.
نتایج حاصل از نسۀت درصد تغییرات نشان مهیدههد كهه
درصد تغییرات در خاک سهطحی منطقهۀ چهاربهاغ ،بیشهتر و
مثۀت بوده و این در حالی اسهت كهه در منطقهۀ اینچههبهرون،
جهت تغییرات منفی است .در عمق دوم ،جههت تغییهرات در
هر دو منطقه منفهی بهوده ،ولهی درصهد تغییهرات در منطقهۀ
چهارباغ كمتر و نزدیك به صفر است و نشهان مهیدههد كهه
تأثیر اقلیم در خاک عمقی اینچهبرون ،بیشتر از تأثیر اقلهیم بهر
خاک عمقی چهارباغ است .روند كاهشی از خارق بهه داخهل
قرق اینچهبرون نشاندهندۀ آبشهویی بیشهتر امهالح در داخهل
قرق است.

چهارباغ ،اقلیم منطقه تأثیر مثۀت و افزایشی بر نسۀت كربن به

هدایت الکتریکی

نیتروژن داشته است ،و در عمق دوم ،تأثیر افزایشهی و مثۀتهی

در سایت اینچه ،هدایت الکتریکی خاک خارق قرق بیشهتر از

در هر دو منطقه دیده میشود .تفاوت این تغییرات بین خهاک

داخل قرق است و این میتواند عالوه بر تأثیر آب زیرزمینی،

سطحی و عمقی منطقۀ اینچهبرون ،كمتهر از منطقهۀ چهاربهاغ

بهدلیل حضور دام در سهایت خهارق قهرق باشهد كهه ادرار و

است و این نیز نشاندهندۀ تأثیر اقلیم در هر دو عمهق خهاک

فضوالت دام سرشار از یونهاست ،اضهافه شهدن آن در ایهن

میباشد.

عرصه ،عاملی در جهت افهزایش آن نسهۀت بهه سهایت قهرق
میتواند باشد و با توجهه بهه اینکهه در منطقهۀ اینچهه ،میهزان

اسیدیته
در منطقۀ اینچهبرون ،اسیدیتۀ گل اشهۀا در محهدودۀ قلیهایی
1. Dormaar & Willms
2. Chaneton & Lavado

شوری خاک بهعلت باال بودن آب زیرزمینی ،بیشتر از منطقهۀ
چهارباغ است ،چرای دام نیز سۀب افزایش شوری خاک شده
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( )2009نیز به نتیجۀ مشابه در خصهوص افهزایش شهوری در

یافتهاند و دلیل رس كمتر در مناطق تحت چرا و لگدكوبی را

مناطق تحت تجمع فضوالت و ادرار دامی دست یافتهاند.

ناشی از سهرعت هوادیهدگی كمتهر و مناسهب بهودن شهرایط

در سایت چهارباغ ،تغییهرات ههدایت الکتریکهی بهین دو
سایت قرق و مجاور معنیدار نۀوده اسهت .اسهتنۀان بهر ایهن

فرسایش و جریانات سطحی و انتقال ذرات ریهز رس از ایهن
مناطق دانستهاند.

است كه كم بودن تۀخیر و حاكم بودن یك نو اقلهیم واحهد

از نظر شن ،نسۀت درصد تغییرات در منطقۀ اینچه در هر

بر كل منطقه و بر سایتها سۀب شده كه هوازدگی شهیمیایی

دو عمق مثۀت بوده ،ولی در منطقۀ چهارباغ در خاک سهطحی

كانیهای موجود در سنگهای هر دو سایت ،بهطهور یکسهان

جهت تغییرات منفی است و نشان میدهد روندی كاهشهی از

اثر كند .میزان هدایت الکتریکی سایت قهرق بها سهایتههای

خارق قرق به سمت داخل قرق وجهود دارد .دربهارۀ رس در

شاهد تفاوت معنیداری ندارد ،اما به لحها عهددی بهاالتر از

منطقۀ چهارباغ و در هر دو عمق ،جهت تغییرات مثۀت اسهت

بقیه است .نسۀت درصد تغییرات هدایت الکتریکی در منطقهۀ

و نشان دهندۀ تأثیر مثۀت اقلیم در منطقهۀ قهرق اسهت كهه در

چهارباغ دارای جهت مثۀت ،ولی در منطقۀ اینچه ،تغییرات در

سرما و یخۀندان سۀب تولید رس شهدهانهد .جههت تغییهرات

هر دو عمق دارای جهتی منفی است و میزان این تغییرات در

سیلت در هر عمق در منطقۀ اینچه بهسمت مثۀت است ،ولهی

عمق سطحی شدت بیشتری دارد .از نظر ههدایت الکتریکهی،

در منطقۀ چهارباغ ،جهت تغییرات در خاک سطحی ،مثۀهت و

عوامل متعددی از قۀیل بارنهدگی كهه سهۀب آبشهویی امهالح

در خاک عمقی ،منفی است .این تغییر منفی نشاندهنهدۀ ایهن

شده ،تغییرات آب زیرزمینی كه سۀب اضافه شهدن امهالح از

است كه افزایش هوازدگی سۀب كاهش در میزان سیلت شده

عمق خاک به سطح خاک میشود و همچنین نفوذ ریشهه كهه

است .در منطقۀ چهارباغ ،عالوه بر تأثیر اقلیم بر روی خهاک،

سۀب افزایش خلل و فرق در خاک میشود ،سۀب شدهاند تها

چرای دام نیز در تغییرات رس مؤثر است و نقش افزاینهدهای

میزان اسیدیتۀ خاک منطقۀ اینچهبرون بیشتر از منطقۀ چهارباغ

در تغییرات رس دارد.

باشد.

رطوبت اشباع

بافت

رطوبت اشۀا خاک بیانگر توان خاک در نگههداری رطوبهت

همانطور كه مشاهده میشود ،درصهد شهن و رس خهاک در

خاک ،بهمدت طوالنی و در اختیار گیاه گذاشتن آن در مواقهع

هر دو عمق منطقۀ چهارباغ بیشتر از منطقۀ اینچهبرون اسهت.

خشك است و بهطور مستقیم ،بها میهزان ذرات ریهز خهاک و

یکی از دالیل این امر ،یخۀندان است كه سهۀب مهیشهود آب

مادۀ آلی آن در ارتۀان است (پای و همکاران .)2008 ،نتهایج

داخل خاک در اثر یخۀندان منۀسط شده و سۀب شکسته شدن

نشان میدهد عمق اول در مناطق مختل) كهه بیشهترین مهادۀ

خاكدانههها شهود و ایهن اتفهاق سهۀب افهزایش ذرات خهاک

آلی خاک را دارد ،دارای باالترین میزان درصد رطوبت اشهۀا

میشود (امیری جهرمی و همکاران2008 ،؛ ری )1993 ،3ولی

نیز میباشد .مناطق اینچهبرون نیز بههعلهت دارا بهودن مقهدار

در منطقۀ اینچهبرون ،تغییرات دمهایی در طهول سهال چنهدان

بیشتر مادۀ آلی درصد رطوبت اشۀا بیشهتری دارنهد .نسهۀت

زیاد نیست .از نظر بافت خاک منطقۀ چهارباغ ،لهومی -رسهی

درصد تغییرات در هر دو منطقه و هر دو عمق مثۀهت اسهت.

و خاک اینچه لهومی -سهیلتی اسهت .كامۀاسهلی و همکهاران

در عمق سطحی ،میزان تغییرات مثۀت بیشتر بوده و در خهاک

9

عمقههی ،ایههن تغییههرات در منطقههۀ اینچهههبههرون بیشههتر اسههت.

( ،)2010السیخ و همکهاران ( ،)2009بکهت و استرسهنیجدر

ازآنجاییكه دو منطقه مدت زمانی مشهابهی اسهت كهه تحهت
1. Liebig
2. Aarons
3. Ray
4. Bewket & Stroosnijder

قرق قرار دارند ،مهم ترین عاملی كه بر تفاوت درصد رطوبت
5. Martinez-Mena
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بررسی اهمیت اقلیم در تعیین میزان اثرگذاری قرق بر خصوصیات...

تأثیر بر پوشش گیاهی و و مادۀ آلی ،سهۀب افهزایش توانهایی

منطقهۀ اینچههبهرون مهؤثر واقهع شهده ،حهالآنکهه در منطقهۀ

خاک منطقۀ اینچهبرون در نگهداری رطوبت شده است.

چهارباغ ،به زمان بیشتری نیاز است تها شهرایط خهاک بهۀهود

آهك
نتایج این تحقیق با نتایج امیری جهرمهی و همکهاران ()2008
كه بیان كردند با افزایش بارندگی بر تجمهع آههك در خهاک
عمقی افهزوده مهیشهود ،مطابقهت دارد و در ههر دو منطقهه،
افزایش آهك در عمق دوم مشاهده مهیشهود؛ ایهن در حهالی
است كه میزان بارندگی متفاوت است .یکهی از عوامهل مههم
تأثیرگههذار بههر افههزایش آهههك در منطقههۀ اینچههه ،تههأثیر آب
زیرزمینی است كه سهۀب اضهافه شهدن آههك از عمهقههای
پایینتر به سطوح باالتر خاک و رسوب ثانویه آهك میشهود
و پس از تۀخیر ،سۀب افزایش آهك خواههد شهد .در تفسهیر
این امر عنوان شده است كه در پروفیل خاک ،هرچه به طرف
پایین تر برویم ،در اثر پدیدۀ كربناته شدن ،میزان آهك بیشهتر
اسههت (جعفههری حقیقههی )2003 ،در ایههن رابطههه ،آقاسههی و
همکاران ( )2009به نتایج مشهابهی رسهیدند .نسهۀت درصهد
تغییرات آهك در هر دو منطقه و در هر دو عمق ،منفی بوده،
ولی این تغییرات در منطقۀ چهارباغ بیشتر است .تأثیر قرق بر
روی آهك در هر دو منطقه ،تأثیری منفی بهوده و ایهن تهأثیر
منفی در منطقۀ چهارباغ ،بیشتر از منطقۀ اینچهبرون است.

یابد .همچنین نتایج نسۀت درصد تغییرات نشان میدههد كهه
تغییرات خصوصیات خاک بین داخل و خهارق قهرق منطقهۀ
اینچه برون و عمق دوم مورد بررسی ،تفاوت كمتهری نسهۀت
به منطقۀ چهارباغ دارند؛ این تفاوت كم نشاندهندۀ این است
كه اقلیم در منطقۀ اینچهبرون در عمق زیرین خاک نیهز تهأثیر
بیشتری گذاشته است.
به نظر میرسد مهم ترین عامل اقلیمی تأثیرگهذار بهر روی
خصوصیات خاک این مناطق ،دمای هوا باشد ،زیرا بها توجهه
به نو اقلیم منطقۀ چهارباغ و ازآنجاییكه از نظر بارندگی ،در
دو منطقههه تفههاوت چنههدانی بههه چشههم نمههیخههورد ،سههرما و
یخۀندانی كه در بیشتر طول سال حاكم است ،مانع از فعالیهت
مناسههب میکروارگانیسههمههها شههده و سههرعت فراینههدهای
خاكسههازی را كههاهش مههیدهههد .اسههتفاده از روش تجزیههۀ
مؤلفههای اصلی منجر به مشخصشدن و انتخاب مؤلفه ههای
مهم در توجیه تغییرات حاصل در پوشش گیاهی بر اثر قهرق
شد .با داشتن و استفاده از این مؤلفه ،راحتتهر و بها زمهان و
هزینۀ كمتری میتوان در پایشهای بعدی ،به ارزیابی و پایش
اثرگذاری قهرق دسهت یافهت ،زیهرا پارامترههای انتخهابی در
مؤلفهها ،بیشهترین تفهاوت را در تفکیهك دو سهایت توجیهه

نتیجهگیری

میكنند .قابلیت مذكور این روش توسط محققان مختلفهی بهه

اقلیم متفاوت و تغییهر قابهلتوجهه مقهدار پوشهش گیهاهی و

تأیی هد رس هیده اسههت (رضههایی و عزیههزی2009 ،؛ كهنههدل و

مدیریت چرا در مناطق اینچهبرون و چهارباغ ،باعث تغییر در

همکههاران2009 ،؛ كمرههوس و همکههاران .)2009 ،در ایههن

خصوصیات و كیفیت خاک شده اسهت .منطقهۀ چهاربهاغ بها

خصوص ،بهطور كلی میتوان عنوان نمود زمهانی كهه ههدف

وجود بارندگی بیشتر ،خصوصهیات فیزیکهی و شهیمیایی بهه

انتخاب مکانی مناسب برای بهۀهود وضهعیت خهاک از طریهق

نسۀت ضعی)تری نسۀت به منطقۀ اینچهبرون دارد .بها وجهود

قرق بوده و قرار بر شناسایی مناطق با پتانسیل بهاال باشهد ،تها

اقلیم نامناسب در منطقۀ اینچهبرون ،تفاوت قابهل مالحظههای

احیای پوشش گیاهی و فعالیتهای حفارت تنو زیسهتی در

بین منطقۀ قرق و چراشده مشاهده میشهود و قهرق توانسهته

آن اجرا گردد ،بایستی شاخصهایی انتخاب شود و بهوسهیلۀ

تأثیر مطلوبی در بهۀود شرایط خاک داشهته باشهد .در منهاطق

آن ،پتانسیل و قابلیت آن عرصه پیشبینی شود .شاخصههای

اینچهبهرون ،بهه علهت افهزایش مهواد تهازۀ گیهاهی و شهرایط

مورد نظر بایستی در برابر مدیریت آتی ،نسۀتاً پایهدار بهوده و

مناسبتر اقلیمی (دما) نسهۀت بهه منطقهۀ چهاربهاغ ،فعالیهت

تغییههر نکنههد .در ایههن خصههوص ،توجههه بههه رأس هههرم

میکروارگانیسههمهههای خههاک شههدیدتر بههوده و كیفیههت كههربن

سلسلهمراتۀی نظیر اقلیم (دما) و خاک باید معطوف باشد.
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مناسبتر است .در مجمو بهنظر میرسهد عملیهات قهرق در
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The importance of climate in determining the effect of rangeland
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Abstract
This study investigates the effect enclosure on some soil characteristics in two different climates; include
semi-arid climate (Incheh boron region) and Cold climate of semi-humid (Chahar bagh) in Golestan
province. In order to do soil sampling by the systematic-random methods, 5 transect were used in each
areas and Physical and chemical properties were measure. T-test method was used in order to compare
the soil parameters of same depths. Principle component analysis (PCA) and the data ratio percentage
changes were used to understand the role of climate and determine the most important factors that are
affected by enclosure and climate. The result of PCA showed that the most important factors that
affected by enclosure and climate and cause to separate sites are Organic carbon, Nitrogen, EC, Caco3
and clay. Results showed that temperature cause to enclosure have the maximum effect in Incheh boron
on Organic carbon and Nitrogen with aigen value (-0.994) and (-0.910), respectively, and cold climate
cause to enclosure have maximum effect in Chahar bagh on EC, caco3 and clay with aigen value of
(0.989), (0.982) and (0.987), correspondingly. According to same enclosure duration, it seems
Mountainous area and cold and freezing have a greater impact on soil properties rather than Rainfall, and
subsequently cause to reduce soil changes in this region, so Chahar bagh region needs more time for
enclosure.

Keywords: Climate, Enclosure, Soil characteristics, Golestan rangelands.
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