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مقدمه
مراتع در عرضه محصوالت و خدمات به جوامع انسانی از
اهمیت ویژهای برخوردارند ( .)17کاربری عمومی این اراضی
استفاده بهعنوان چراگاه بوده و چرای بیش از ظرفیت مرتع در
این نواحی اغلب منجر به تغییر در کمیت و کیفیت پوشش
گیاهی و خاک ،افزایش زمینهای بایر و توسعه بیابانزایی شده
است .چرای شدید و مداوم همچنین میتواند از طریق کاهش
تجمع کربن در سیستمهای خاک بر پتانسیلهای جذب کربن
در این عرصه ها تأثیر بگذارد ( )27،47 ،4،10همچنین افزایش
نگرانیها در زمینه آثار منفی گازهای گلخانهای موجب شده
است که به خاک و توانایی آن در ترسیب پایدار کربن توجه
ویژهای شود ( .)53متأسفانه در قرن اخیر فعالیتهای توسعه
اقتصادی ،کشاورزی ،زیستی و غیره بشر موجب تخریب این
عرصه شده است .دلیل اصلی از بین رفتن پوشش گیاهی و
تخریب خاک در مراتع ،فشار بیش از حد دام میباشد .چرای
دام بر روی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک نیز تأثیر
میگذارد بهطوریکه در بسیاری از مواقع باعث کاهش مواد آلی
و به دنبال آن باعث کاهش ذخیره کربن در خاک میشود.
درصورتیکه احیای اراضی با گونههای مرتعی سبب افزایش
کربن آلی خاک و کاهش فرسایش سطحی خاک میشود

( .)5،6،44جهت کاهش و یا از بین بردن قسمتی از مشکالت
ایجاد شده ،سازمانهای مسئول از سالیان پیش ،طرحهایی را
برای احیاء و اصالح این مراتع شروع نمودهاند .از جملهی این
برنامهها میتوان به مدیریت قرق اشاره کرد که با تأثیرات
مستقیم و یا غیرمستقیم بر میزان درصد پوشش گیاهی و
زیستتوده و ترسیب کربن گونههای مرتعی مؤثر است
( .)23،51همانطور که گبرگرز و همکاران ( )13نشان دادند که
قرق مرتع تأثیر مثبتی در احیای زمینهای مرتعی تخریبشده
دارد ،بنابراین پتانسیل ترسیب کربن و عناصر غذایی خاک را
بهبود میبخشد .به گفته مکوریا و همکاران ( )29خاک در
مناطقی که قرق شدهاند دارای محتوای ماده آلی خاک باالتر
( )SOMدر مقایسه با مناطقی که چرا صورت میگرفت ،بود.
بهطور مشابه ،کونانت و همکاران ( )9در یک سنتز جدید اظهار
داشتند که بهبود مدیریت چرا باعث افزایش کربن خاک میشود.
برای بررسی موفقیت اقدامات احیایی اجرا شده الزم است
مشخصههای اکوسیستم در طول زمان ارزیابی و با مناطق شاهد
مقایسه شود ( .)28خاک و گیاه جزئی از اکوسیستم بوده که در
ارتباط متقابل با یکدیگر هستند .بهطوریکه گونههای گیاهی
بر روی خواص فیزیکی و شیمیایی خاک تأثیر میگذارند و در
جهت مقابل گیاه نیز از خاک تأثیر میپذیرد؛ بنابراین ،آگاهی و
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اکوسیستم های مرتعی سطح وسیعی از اراضی جهان را تشکیل میدهند و از لحاظ اقتصادی و زیستمحیطی دارای اهمیت
ویژهای هستند ،بنابراین با توجه به گسترش کاربرد قرق به منظور اصالح مراتع و ترسیب کربن ،بررسی اثرات آن بر خصوصیات
خاک و محاسبه ارزش اقتصادی کربن ترسیبیافته اهمیت دارد .این مطالعه با بررسی اثر قرق بر برخی از خصوصیات خاک و
ترسیب کربن در مراتع خشک دوزالوم استان گلستان انجام گردید .در این تحقیق نمونهبرداری خاک با استفاده از روش
سیستماتیک-تصادفی و استقرار سه ترانسکت به طول  100متر که در امتداد هر ترانسکت  10نقطه مشخص گردیده است ،صورت
گرفت .در هر نقطه اقدام به اخذ نمونه خاک گردید .در مجموع  30نمونه خاک سطحی (از عمق  0-15سانتیمتری) در هر منطقه
اخذ شده است .سپس در آزمایشگاه ،ویژگیهای خاک ،وزن مخصوص ظاهری ،تخلخل خاک ،رطوبت خاک ،اسیدیته ،هدایت
الکتریکی ،سدیم ،پتاسیم ،کلسیم ،منیزیم ،آهک ،نیتروژن ،نسبت جذب سدیم و کربن خاک اندازهگیری شدند .برای مقایسه منطقه
شاهد و قرق در مورد دادههای همگن از آزمون  tمستقل و برای متغیر کربن از آزمون غیر پارامتری من ویتنی استفاده شد .دادههای
حاصل از نتایج آزمایشها با استفاده از نرمافزار  SPSSمورد تجزیهوتحلیل قرار گرفتند .برای ارزشگذاری کارکرد ترسیب کربن از
سیاست مالیات بر کربن و مخارج انتشار کربن به عنوان ارزش سایه ای کربن استفاده شد .بررسی نتایج حاصل از تجزیهوتحلیل
تغییرات پارامترهای خاک در دو سایت نشان میدهد که قرق مرتع به مدت  15سال در مناطق مورد مطالعه تأثیر کمی بر خصوصیات
خاک گذاشته و از نظر آماری فقط نسبت جذب سدیم معنیدار بوده است .همچنین نتایج نشان داد که عملیات قرق مرتع در مقایسه
با منطقه شاهد ،تأثیر معنیداری بر کمیت کربن ترسیب شده نداشته است و عرصه قرق شده از نظر کارکرد ترسیب کربن از ارزش
اقتصادی برابر  255909/5تومان برخوردار است.
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مواد و روشها
موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه

محل اجرای تحقیق منطقه دوزالوم از مراتع قشالقی استان
گلستان است که بین عرض جغرافیایی " 37° 25' 42و طول
جغرافیایی " 54°52'57قرار دارد .دوزالوم جزء مراتع شور استان
گلستان است .مراتع خشک دوزالوم حدود  1000هکتار وسعت
دارد و از لحاظ تقسیمات سیاسی جزء شهرستان گنبدکاووس،
استان گلستان به شمار میرود .این منطقه از سال  1385توسط
مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان تحت
حفاظت و قرق قرار گرفته است .ارتفاع این منطقه از سطح دریا
 22متر است .آب و هوای منطقه بر اساس آمار ایستگاه
هواشناسی سد وشمگیر و اینچه برون گرم و خشک بوده و از
نظر تقسیمبندی اقلیمی آمبرژه به ترتیب جزء اقلیم خشک و
معتدل و نیمه بیابانی محسوب میگردد .میانگین بارندگی
ساالنه آن  304میلیمتر است که در فاصله ماههای آبان تا
اردیبهشت نازل میشود .شکل ( )1موقعیت و محدوده منطقه مورد
مطالعه را بر روی نقشه استان گلستان نشان میدهد .به علت اینکه
خاکهای منطقه اغلب شور می باشند ،لذا پوشش نباتی طبیعی منطقه
را به طور عمده گیاهان مقاوم به شورروی ،و شور پسند و گراسهای
یکساله تشکیل می دهند .عالوه بر آتریپلکس لنتوفورمیس گونه
 Halocnemunm strobilaceumتیپ غالب گیاهی منطقه را
تشکیل می دهد ،رویش این گونه از بهمن ماه شروع شده و در مهرماه
خاتمه می یابد .از دیگر گونههای این منطقه میتوان به
( Halostachys caspicaمارونگ)( Salsola ،علف شور)،
( Aeluropuslagopoidesچمن شور پا گربهای) اشاره کرد.
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دانش در مورد مکانیسمهای خاک و گیاه در مدیریت این
اراضی دارای اهمیت است .اصالح و احیاء مراتع با رعایت شرایط
اکولوژیکی میتواند موجب بهبود کمی و کیفی پوشش گیاهی
و ویژگیهای خاک گردد ( )30خاکهای تحت قرق بهوسیله
پوشش گیاهی حفاظت میشوند و در طی زمان باعث افزایش
ماده آلی خاک و فعالیت گیاهان شده ،ساختمان خاک بهبود
یافته ،ظرفیت نفوذپذیری خاک زیاد شده و در نتیجه فرسایش
خاک کاهش مییابد ( .)21طی تحقیقی مدینارولدن و همکاران
( )26با بررسی تأثیر قرق  7ساله بر میزان کربن آلی در شمال
انگلستان اذعان داشتند که قرق باعث کاهش الشبرگ و در
نتیجه کاهش چرخه کربن در یک اکوسیستم احیاء شده میشود.
استفنز و همکاران ( )48بر ثابت ماندن خصوصیات فیزیک و
شیمیایی خاک بعد از  5سال قرق و بهبود آن بعد از  25سال
قرق در استپهای نیمه خشک مونگولیا اشاره داشتند .احمدی
و همکاران ( )2نشان دادند که عملیات قرق ،میزان ماده آلی،
کربن آلی ،فسفر و شوری خاک را کاسته و بر بافت و اسیدیته
تأثیری نداشت .حیدریان آقاخانی و همکاران ( )14در تحقیقی
پی بردند که مدیریت باعث افزایش میزان کربن ،نیتروژن ،ماده
آلی و هدایت الکتریکی خاک شده است ،اما مقدار اسیدیته خاک
کاهش یافته است ،همچنین تغییر معنیداری در میزان فسفر و
نسبت کربن به نیتروژن دو منطقه مشاهده نشد .محقق و
همکاران ( ،)32فدایی و همکاران ( ،)11مهدوی و همکاران
( ،)22یاری و رستمی ( )57و اوجی و همکاران ( )40نیز
تحقیقات مشابهی را در مناطق مختلف انجام دادند.
اگرچه مقدار ترسیب کربن مراتع در واحد سطح ناچیز است اما
با توجه به وسعت باالی آنها ،این اراضی دارای قابلیت زیادی
جهت ترسیب کربن میباشند ( .)45الل )20( ،و اسمیت)46( ،
اظهار داشتند که بسیاری از پروژههای اصالحی ،باعث افزایش
ترسیب کربن در خاک شده و از طرفی ،افزایش کربن ساختاری
منجر به بهبود ساختمان ،تخلخل و نفوذپذیری خاک میشود و
همچنین ،مقدار و کیفیت ذخیره کربن آلی خاک در بهبود
کیفیت و افزایش تولید پذیری خاک نقش اساسی دارد .مقدار
ذخایر کربن در مراتع  0-20سانتیمتری  3159گرم کربن بر
مترمربع سطح مرتع نسبت به  2438گرم کربن بر مترمربع
سطح جنگل ،باالتر است ،پس مراتع از پتانسیل باالتری برای
ترسیب برخوردارند ( .)24در برنامه توسعه سازمان ملل متحد
عنوان شده است که قابلیت ترسیب کربن در مراتع ایران ،به
شرطی که این مراتع مورد احیاء قرار گرفته و به طور

شایستهای مدیریت شوند معادل یک میلیارد تن کربن میباشد
( )52که ارزش این مقدار کربن برابر با حدود  20میلیون تن
نفت است .مسائل ناشناخته زیادی در رابطه با توانایی ترسیب
کربن گونههای مختلف مرتعی در مراتع مختلف کشور وجود
دارد که رسیدن به پاسخ آن نیازمند انجام تحقیقات گسترده در
این زمینه است؛ در این مورد هر گونه گیاهی در هر رویشگاهی
پاسخ متفاوتی به برنامه های مدیریتی نشان می دهد و قاعدتاً
روی موضوع توان ترسیب کربن هم تاثیر خواهد گذاشت.
بنابراین ،در این پژوهش ،سعی شد تا تأثیر عملیات قرق مرتع
بر برخی از ویژگیهای خاک و پوشش گیاهی و همچنین میزان
ترسیب کربن موجود در خاک مورد ارزیابی قرار گیرد .بهعالوه،
ارزش اقتصادی تأثیر قرق بر نرخ ترسیب کربن مراتع خشک
منطقه دوزالوم مورد بررسی قرار گیرد.
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شکل  -1موقعیت و محدوده منطقه مورد مطالعه بر روی نقشه استان گلستان

Figure 1. Location of the study area on the map of Golestan province

مطالعات و اندازهگیریهای صحرایی و نمونهبرداری خاک

برآورد ارزش اقتصادی ترسیب کربن خاک

پس از تعیین میزان ترسیب کربن ،ارزش اقتصادی آن
محاسبه شد .در تحقیق حاضر برای ارزشگذاری کارکرد جذب
دیاکسید کربن از سیاست مالیات بر کربن1و مخازن انتشار
کربن بهعنوان ارزش سایهای کربن استفاده شده است (.)49
برای برآورد ارزش کارکرد ترسیب کربن ،محققان مختلف
مقادیر متفاوتی را بهعنوان ارزش کربن مدنظر قرار دادهاند که
با اشاره به برخی از این تحقیقات ،قیمت سایهای مناسب
بهمنظور انجام محاسبات اقتصادی انتخاب میشود .فنخوزر
( ،)12ارزش پولی ترسیب کربن مبتنی بر قیمتگذاری سایهای
را معادل  25/3دالر بر تن برای سالهای  2011-2020برآورد
نموده است .در این تحقیق با استناد به مطالعه فنخوزر (،)12
رقم  25/3دالر بر تن بهعنوان ارزش سایهای کربن برای سال
 )2017( 1396مدنظر قرار گرفته و بر اساس آن ارزش کربن
خاک تیپهای مرتعی منطقه محاسبه شد.
نتایج و بحث
در این تحقیق ابتدا آزمون همگنی و نرمال بودن دادهها
انجام شد .نتایج مشخص کرد به غیر از کربن خاک بقیه متغیرها
از توزیع نرمال برخوردار بوده و همچنین دادهها همگن بودهاند؛

2- Anderson-Darling Test

1- Valki belack
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3- Carbon Tax Policy

تجزیهوتحلیل آماری
دادههای به دست آمده بر اثر مطالعات آزمایشگاهی در
نرمافزار SPSSنسخه  16مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
قبل از انجام تجزیه و تحلیل آماری ،دادهها از نظر عدم وجود
ناهنجاریهایی مانند مقادیر پرت کنترل شدند و نرمال بودن
آنها توسط آزمون اندرسون دارلینگ 2در سطح احتمال پنج
درصد مورد بررسی قرار گرفت .مقایسه میانگینها نیز با استفاده
از آزمون تی مستقل و در سطح معنیداری  5درصد انجام شد.
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از روش تصادفی-سیستماتیک برای مطالعه و برداشت
دادههای مربوط به متغیرهای خاک استفاده گردید .به این
منظور ،در هر یک از مناطق مورد بررسی (منطقه قرق و مراتع
همجوار آن که بهعنوان شاهد در نظر گرفته شد) سه ترانسکت
به طول  100متر قرار داده شد و در امتداد هر ترانسکت 10
نقطه بهطور تصادفی مشخص و در آن نقاط ،نمونههای خاک
برداشت گردید .در مجموع  30نمونه از خاک سطحی (از عمق
 0-15سانتیمتری) تهیه گردید ( .)39بهمنظور انجام
آزمایشهای فیزیکی و شیمیایی ،نمونههای خاک جمع آوری
شده به آزمایشگاه منتقل شد .کلیه نمونههای خاک به مدت
 24ساعت در هوای آزاد قرار گرفتهاند تا کامالً خشک شوند
( )30و پس از کوبیده شدن از الک  2میلیمتری عبور داده شد
(.)18
اسیدیته خاک در حالت گل اشباع و با استفاده از دستگاه pH
متر ( )25و هدایت الکتریکی با قرار دادن دستگاه هدایت سنج
الکتریکی ( )41در عصاره اشباع انجام شد ،درصد کربن آلی
خاک بر اساس روش والکی و بالک )38،53،55( 1اندازهگیری
شد .تعیین وزن مخصوص ظاهری در تیمارها به روش کلوخه
و پارافین بر حسب گرم بر سانتیمتر مکعب ( ،)8درصد رطوبت
اشباع خاک به صورت وزنی و تخلخل نمونهها نیز با استفاده
از جرم مخصوص ظاهری و حقیقی خاک محاسبه گردید.
اندازهگیری نیتروژن کل با روش کجلدال ،کربنات کلسیم
( )CaCO3با استفاده از روش کلسیمتری ،مقدار سدیم و
پتاسیم از روش فلیم فتومتری و بر حسب میلی اکی واالن در
لیتر ( ،)41مقدار کلسیم و منیزیم از روش تیتراسیون و با استفاده
از محلول  E.D.T.Aبر حسب میلی اکی واالن بر لیتر مورد
محاسبه قرار گرفت .با به دست آوردن مقدار کلسیم ،منیزیم و
سدیم و جاگذاری در معادله ( )1نسبت جذب سدیم ()SAR
محاسبه گردید.

رابطه (:)1

Na
Ca+Mg
√
2

= SAR
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بنابراین برای مقایسه منطقه شاهد و قرق در مورد دادههای
همگن از آزمون  tمستقل و برای متغیر کربن از آزمون غیر
پارامتری منویتنی به خاطر نرمال نبودن مشاهدات استفاده شد.

جدول ( )1ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاک در دو منطقه
شاهد و قرق آورده شده است.

جدول  -1ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاک در دو منطقه شاهد و قرق
متغیر
وزن مخصوص ظاهری
تخلل
رطوبت اشباع
هدایت الکتریکی
اسیدیته
آهک
نیتروژن کل
منیزیم
پتاسیم
سدیم
کلسیم

*** :تفاوت معنیداری در سطح  0/05وجود دارد.
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همانطور که در شکل ( )2aمشاهده میشود مقدار وزن
مخصوص ظاهری خاک در منطقه قرق کمتر از مرتع شاهد
است .جرم مخصوص ظاهری یک پارامتر فیزیکی خاک
محسوب میشود که بیان کمی آن در بسیاری از مطالعات آب
و خاک از اهمیت بسیاری برخوردار است .در مطالعه حاضر ،وزن
مخصوص ظاهری خاک بر اثر اجرای عملیات قرق کاهش یافته
است .تردد زیاد دام و کاهش پوشش گیاهی در مرتع چرایی
باعث تراکم و فشردگی خاک شده و در نتیجه وزن مخصوص
افزایش مییابد .همچنین کاهش مقدار ماده آلی در مراتع تحت
چرای دام باعث افزایش وزن مخصوص ظاهری شده است .از
سویی دیگر ،با از بین رفتن مواد آلی و خرد شدن خاکدانهها در
اثر تردد دام که خاکدانهها را به ذرات ریزتری تبدیل میکند
(این ذرات در خلل و فرج خاک جای میگیرد) که بهنوبهی خود
وزن مخصوص ظاهری خاک را افزایش میدهند .افزایش نفوذ
ریشه و فعالیتهای بیولوژیکی در مرتع قرق باعث بهبود
هوادهی و نفوذ آب به داخل خاک میگردد که این امر سبب
کاهش وزن مخصوص ظاهری در آنها میشود .استفنز و
همکاران ( ،)48پای و همکاران ( )42و ژائو و همکاران ( )58به
این نتیجه رسیدند که چرای زیاد و فشرده شدن خاک توسط
لگدکوبی سبب افزایش وزن مخصوص ظاهری خاک شده
است.
تخلخل بخشی از حجم ظاهری خاک است که دانههای جامد
آن را اشغال نکردهاند .جدول ( )1نتایج میانگین دادههای مربوط

به تخلخل خاک تحت تأثیر تیمارهای شاهد و قرق در عمق
 15-0سانتیمتری را نشان میدهد .شکل ( )2bنشاندهنده آن
است که میزان تخلخل در خاک مرتع شاهد کمتر از مقدار آن
در خاک مرتع قرق شده است .ایجاد قرق مرتع ،باعث تغییر در
بهبود ساختمان خاک و در نتیجه نفوذ بیشتر آب و افزایش
پوشش گیاهی مواد آلی خاک میگردد که در ثبات ساختمان و
پایداری خاکدانهها مؤثرند .نتایج این تحقیق در نقطه مقابل و
عکس نتایج مربوط به وزن مخصوص ظاهری خاک در منطقه
قرق و سایت شاهد است .به عبارتی قرق باعث افزایش تخلخل
در خاک شده است ،هرچند از لحاظ آماری معنی دار نبوده است.
چرای دام سبب لگدکوبی و فشرده شدن خاک میشود.
همچنین چرای مفرط و مستمر و برداشت کامل پوشش گیاهی
توسط دام ،باعث افزایش سرعت آبدوی ،افزایش سرعت
فرسایش خاک و در نتیجه کاهش مواد غذایی خاک است .برای
توجیه این نتیجه میتوان بیان نمود که قرق باعث بهبود
دانهبندی خاک و افزایش تخلخل و تهویه شده و در نتیجه ،این
تغییرات در تحقیقات مختلف در ساختمان خاک تأثیر داشته
است ( .)37،54در این راستا نتایج مشابهی توسط احمدی و
همکاران ( )2گزارش شده است که نشاندهنده باال بودن مقدار
تخلخل ،افزایش پوشش گیاهی و کاهش لگدکوبی دام بر اساس
قرق بوده است.
مطابق شکل ( )2cرطوبت اشباع خاک از  30درصد در منطقه
شاهد به  39درصد در خاک مرتع واقع شده در منطقه قرق

] [ Downloaded from drnl.sanru.ac.ir on 2023-01-10

نسبت جذب سدیم

Table 1. Physical and chemical properties of soil in control and exclosure areas
t
واحد
میانگین
سایت
گرم بر مترمکعب
0/502
1/77
شاهد
0/502
1/70
قرق
درصد
-1/340
42/51
شاهد
-1/340
45/58
قرق
درصد
-0/120
45/35
شاهد
-0/120
45/58
قرق
دسیزیمنس بر متر
-3/655
4/62
شاهد
-3/655
5/72
قرق
3/609
8/41
شاهد
3/609
7/81
قرق
4/987
16/30
شاهد
4/987
14/43
قرق
درصد
-2/365
0/018
شاهد
-2/365
0/085
قرق
میلیاکی واالن بر لیتر
-3/073
4/66
شاهد
-3/073
6/16
قرق
میلیاکی واالن بر لیتر
-4/633
24/48
شاهد
-4/633
34/16
قرق
میلیاکی واالن بر لیتر
1/585
5/40
شاهد
1/585
4/22
قرق
میلیاکی واالن بر لیتر
-4/387
30/18
شاهد
-4/387
4/98
قرق
2/307
34/34
شاهد
***2/307
23/14
قرق
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افزایش یافته است .رطوبت اشباع خاک بهطور مستقیم با میزان
ذرات ریز خاک و ماده آلی آن در ارتباط است ( .)42در خاک
مرتع واقع شده در منطقه قرق که میزان مقدار مواد آلی آن
بیشتر از خاک منطقه تحت چرا است و از ساختمان خاک
دستنخوردهتری برخوردار است ،مقدار درصد آب در حالت
اشباع بیشتر بوده است .پایین بودن درصد رطوبت اشباع در
خاک منطقه چرا نشاندهنده جذب کمتر رطوبت توسط خاک
بوده که این مسئله به وقوع با احتمال بیشتر فرسایش خاک در
این منطقه شدت میبخشد .در مقابل ارتقاء درصد رطوبت اشباع
خاک در مرتع تحت قرق باعث میشود خاک به مانند اسفنج
آب را به خود جذب کرده و از ایجاد رواناب و فرسایش جلوگیری
شود.
نتایج حاصل بیانگر آن است که خاک مرتع تحت مدیریت قرق،
نسبت به خاک تحت چرا از  ECکمتری برخوردار است
تجزیهوتحلیل آماری نشان میدهد که بین میانگینهای دو
منطقه شاهد و قرق ،اختالف معنیداری ( )p>0/05وجود ندارد
(جدول  .)1بهطوریکه هدایت الکتریکی خاک از  8/41در خاک
تحت چرا به  7/81دسی زیمنس بر متر در خاک مناطق تحت
قرق کاهش یافته است .میزان  ECدر مرتع شاهد در مقایسه با
مرتع قرق شده معنیدار نبوده است .بهرهبرداری بیش از حد از
مراتع ،از بین بردن پوشش گیاهی ،همگی خشکزاری منطقه را
افزایش داده و این امر سبب افزایش تبخیر شده و در نتیجه
تمایل به شوری بیشتر میگردد .به نظر میرسد با ادامه افزایش
مدت قرق و در نتیجه انباشت بیشتر الشبرگ گیاهی در عرصه
قرق میزان یونهای موجود در الیه سطحی بیشتر شود و در
نهایت انتظار افزایش معنیدار هدایت الکتریکی وجود خواهد
داشت .موت و آیان ( )35گزارش دادند که قرق سبب کاهش
 ECخاک شده است .آنها دلیل آن را باال بودن شوری خاک
سطحی در مرتع تحت چرا به دلیل کاهش پوشش گیاهی و
الشبرگ است که به افزایش درجه حرارت خاک و میزان تبخیر
منتج میگردد .شکل ( )2نمودار تغییرات میانگین پارامترهای
اندازهگیری شده خاک در دو منطقه شاهد و قرق را نشان
میدهد .اسیدیته خاک ،دسترسی گیاهان به عناصر غذایی را
تحت تأثیر قرار میدهد ،ازاینرو ،بهطور غیرمستقیم تولید
بیوماس و غذای مورد نیاز موجودات زنده خاک را تحت کنترل
قرار میدهد .در خاکهای بهشدت اسیدی یا قلیایی ،شرایط
رشد و نمو برای میکروارگانیسمها نامناسب بوده و به مقادیر
پایین اکسیداسیون زیستی مواد آلی منتج میگردد ( .)42با توجه
به تجزیهوتحلیل دادهها (جدول  ،)1بیانگر آن است که مقدار
اسیدیته خاک در مرتع تحت قرق کمتر از مرتع شاهد است
(شکل .)2e
تجزیهوتحلیل آماری نشان میدهد که بین میانگینهای آهک
در دو منطقه شاهد و قرق شده اختالف معنیداری ()p<0/05
مشاهده نشد (جدول  .)1بهطوریکه آهک خاک در اثر اجرای
عملیات قرق ،از  16/30درصد در خاک تحت چرا به 14/43
درصد در مناطق تحت قرق کاهش یافته است (شکل .)2f
همچنین قرق باعث کاهش مقدار آهک خاک شده است .وزن
مخصوص ظاهری در مرتع چرایی بیشتر از مرتع قرق شده
است ،چون فشار و لگدکوبی دام سبب فشردگی خاک مرتع

چرایی شده و از میزان خلل و فرج آن کاسته و در نتیجه بر
نفوذپذیری خاک نسبت به آب کاسته میشود .آهک توسط آب
و باران به بی کربنات محلول تبدیل شده و به قسمتهای
عمیق خاک منتقل میگردد .حال اگر نفوذپذیری خاک زیاد
باشد بیکربنات از محیط خارج میشود .از آنجا که نفوذپذیری
خاک مرتع چرایی کمتر بوده و قادر به خروج آهک از خاک
نیست ،ولی در مرتع قرق شده که نفوذپذیری خاک به علت
پوشش گیاهی بیشتر ،بهتر بوده و به علت افزایش آب نفوذ یافته
و آبشویی ،مقدار آهک در منطقه قرق شده کاهش یافته است.
نتایج مطالعات آقاسی و همکاران ( ،)1زی و ویتینگ ( )56و
بینکلی و همکاران ( )7نیز مشابه نتایج به دست آمده در تحقیق
حاضر است.
همانطور که در شکل ( )2gمشاهده میشود مقدار پتاسیم در
خاک منطقه قرق بیشتر از مقدار آن در خاک منطقه شاهد
است .مقدار پتاسیم در خاک بهطورمعمول خیلی بیشتر از مقدار
عناصر غذایی پرمصرف دیگر مانند ازت و فسفر است .حنطه
( )15در توجیه افزایش ناچیز میزان پتاسیم در منطقه شاهد
نسبت به منطقه قرق بیان میکند که میزان پتاسیمی که در
بیرون منطقه قرق از طریق چرای دام از محیط برداشت شده
است ،با اضافه شدن آن توسط تردد دام و اختالط فضوالت
دامی و الشبرگ به خاک جبران شده است.
با توجه به شکل ( )2hمشاهده میشود که مقدار ازت در منطقه
قرق بیشتر از منطقه شاهد میباشد .ازت از عناصر اصلی مورد
نیاز گیاهان است بهطوریکه بدون وجود ازت رشد گیاه به مقدار
بسیار زیادی کاهش یافته و باعث ریزش پیش از موقع برگها
میشود .با توجه به شکل و نتایج به دست آمده (شکل ،)2i
میزان منیزیم در خاک منطقه قرق بیشتر از مقدار آن در خاک
منطقه شاهد است .افزایش آهک اغلب میتواند هم قدرت
اسیدی خاک را اصالح کند و هم کمبود منیزیم را به دنبال دارد.
رفتار منیزیم در خاک کامالً شبیه کلسیم است و فرق آن در
مقدار آن میباشد که کمتر از کلسیم است .نتایج این تحقیق با
یافتههای آجرلو و همکاران ( )3مطابقت دارد.
بهطور کلی ،نتایج این تحقیق بیانگر آن است که خاک مرتع
تحت قرق ،نسبت به خاک منطقه شاهد از کلسیم بیشتری
برخوردار بوده است .تجزیهوتحلیل آماری نشان میدهد که بین
میانگینهای مربوط به کلسیم خاک دو منطقه شاهد و قرق
اختالف معنیداری ( )p>0/05وجود ندارد (جدول  ،)1بهطوری
که هدایت الکتریکی خاک در اثر اجرای عملیات قرق ،از 8/41
در خاک تحت چرا به  7/81دسی زیمنس بر متر در خاک منطقه
تحت قرق کاهش یافته است .کلسیم یکی از عناصر مورد نیاز
و مهم در خاک است .کلسیم در تحول و تکامل ماده آلی،
فعالیت موجودات زنده خاک ،موجودیت فیزیکی خاک و باالخره
در ساخت و چگونگی پایداری خاک به مقیاس قابلمالحظهای
دخالت دارد .با افزایش شدت چرا از میزان کلسیم خاک کاسته
شده است (شکل  .)2kنتایج این تحقیق با یافتههای آجرلو و
همکاران ( )3مطابقت دارد.
شکل ( )2lبیانگر آن است که میزان سدیم در خاک تحت چرای
دام بیشتر از مقدار آن در خاک منطقه قرق است .سدیم بر
خالف پتاسیم در مواقعی که به وفور در خاک انباشته شود
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جدول ( ،)2مقایسه میانگین تغییرات کربن خاک در منطقه قرق
و شاهد با آزمون من ویتنی و در سطح  5درصد را نشان میدهد.
نتایج این تحقیق حاکی از آن است قرق مرتع در مقایسه با
منطقه شاهد ،تأثیر معنیداری بر کمیت کربن ترسیب شده
نداشته است (شکل  .)2nدر توجیه این موضوع میتوان چنین
بیان کرد که در قرقهای کوتاه مدت چون پوشش گیاهی هنوز
فرصت کافی برای احیا ندارد بنابراین ممکن است در مناطق
قرق ،میزان کربن در مقایسه با منطقه شاهد دارای تفاوت
معنیداری نباشد؛ که این نتایج با پژوهشهای میچانوس و
همکاران ( )31که در بررسی قرق  8ساله ،تفاوت معنیداری
بین میزان کربن خاک در منطقه قرق و تحت چرا مشاهده
نکردند ،مطابقت دارد .همچنین حسنخانی ( )16در بررسی قرق
کوتاه مدت  5ساله در مراتع رودبار قصران ذخایر کربن خاک را
در مقایسه با منطقه شاهد بدون تفاوت معنیداری ارزیابی کرد.

بهعنوان عامل مخرب ساختمان خاک و در نتیجه ،کاهشدهنده
نفوذپذیری خاک و ذخیره رطوبتی آن مطرح است ( .)19سدیم
تبادلی زیاد از دالیل اصلی جدا شدن رس از خاکدانهها و
ناپایداری ساختمان خاک است .به همین دلیل خاکهایی که
سدیمی میشوند ،خصوصیات فیزیکی و شیمیایی و بیولوژیکی
نامطلوبی خواهند داشت و توان تولید بیوماس در آنها کم است
( .)50نتایج جدول ( ،)1نشانگر کاهش اندک سدیم در خاک
مرتع تحت قرق در قیاس با مقدار آن در خاک مرتع شاهد است.
با این وجود اختالف معنیداری بین مقادیر سدیم در خاک دو
منطقه مذکور مشاهده نشده است.
نسبت جذب سدیم ( )SARاز ویژگیهای شیمیایی مهم خاک
است که مستلزم اندازهگیری سدیم ،کلسیم و منیزیم در عصاره
خاک است .با توجه به شکل ( )2mو نتایج به دست آمده (جدول
 ،)1اختالف معنیداری در نسبت جذب سدیم ( )SARبین خاک
منطقه قرق و خاک منطقه شاهد مشاهده میگردد که مقدار آن
در خاک منطقه قرق کمتر از خاک منطقه شاهد است.
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جدول  -2مقایسه تغییرات کربن خاک در منطقه قرق و شاهد با آزمون من ویتنی در سطح  5درصد

Table 2. Comparison of carbon changes in the confinement and control area with Mann-Whitney test at 5% level
sig
mann-whitney
واحد
درصد کربن آلی
سایت
متغیر
درصد
0/117
344
0/25
شاهد
کربن خاک
0/37
قرق

ارزش اقتصادی کربن جذب شده

] [ DOR: 20.1001.1.27174425.1400.2.3.2.2

با توجه به جایگاه مراتع خشک و نیمهخشک در ترسیب
بخش مهمی از کربن اتمسفر ،برآورد توانمندی ترسیب کربن و
تولید اکسیژن این مناطق و محاسبه ارزش ریالی آن میتواند
گام مهمی برای مشخص کردن جایگاه این قبیل کارکردها در
اقتصاد محیط زیست کشور و همچنین آشنا کردن مسئوالن و
مردم از اهمیت آنها باشد .همچنین ارزشگذاری این خدمات
میتواند به روند رایگان تلقی کردن آنها پایان دهد و از تخریب
این منابع بکاهد و با وارد کردن این ارزشها در محاسبات ملی
انتظار میرود ارزش و جایگاه این خدمات در برنامهریزیهای
زیستمحیطی مورد توجه بیشتر مسئوالن قرار گیرد که این
مهم با نتایج مطالعه موسوی ( )34مطابقت دارد .بهعالوه ،این
امکان در اختیار مسئوالن مربوطه قرار میگیرد تا با در نظر
گرفتن ارزشهای ریالی به دست آمده و برنامهریزی صحیح،
ضمن حفظ سطح پوشش گیاهی مراتع و جلوگیری از روند

بیابانزایی اراضی مرتعی میزان ترسیب کربن را افزایش دهند
که این نتایج با نتایج با نتایج مطالعه نقیپور و همکاران ()36
نیز مطابقت دارد .بر اساس مطالعه حاضر ،عرصه قرق شده از
نظر کارکرد ترسیب کربن از ارزش اقتصادی برابر 255909/5
تومان در هر هکتار برخوردار است .همچنین نتایج منطقه شاهد
از لحاظ جذب کربن دارای ارزش اقتصادی  241298/75تومان
است (جدول  .)3اکوسیستمهای مرتعی در صورت تخریب
گسترده ،قابل بازیابی نیستند و برای حفظ آنها و تضمین توسعه
پایدار ،اتخاذ استاندارد ظرفیتهای استفاده ضروری است .با
توجه به این که منابع طبیعی به تمامی نسلها تعلق دارد و
رعایت حفظ آنها برای نسلهای آینده وظیفهای همگانی
است ،از این رو منافع بلند مدت باید بر منافع کوتاه مدت ترجیح
داده شود؛ بنابراین ،این ضرورت اهمیت ارزشگذاری منابع
زیست محیطی را دو چندان کرده است.
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Continued Figure 2. Graph of changes in average changes in properties a) Specific gravity, b) Porosity, c) Saturation
)moisture, d) Electrical conductivity, e) Acidity, f) Lime, g) Potassium, h) Nitrogen, i) Magnesium, k) Calcium, l
Sodium, m) SAR, n) Carbon deposited in soil in two control and exclosure areas
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جدول  -3ارزش اقتصادی کربن ترسیب شده
سایت

عمق الیه خاک
(سانتیمتر)

درصد کربن آلی

شاهد
قرق

0-15
0-15

0/25
0/37

وزن مخصوص
ظاهری (گرم بر
سانتیمترمکعب)
1/77
1/70

272/5
289

2/725
2/89

241298/75
255909/5

البته اجرای عملیات قرق ابتدا تأثیر خود را بر روی پوشش
گیاهی میگذارد و پوشش گیاهی میتواند در یک فاصله زمانی
روی خاک تأثیر بگذارد .نتایج ارزش اقتصادی کارکرد ترسیب
کربن مورد مطالعه در قرق  10ساله ،نشان از اهمیت این منابع
در آینده دارد؛ بنابراین ،این اکوسیستمها را نمیتوان کاالیی
فرض کرد که مدت زمان خاصی برای استفاده از آنها مدنظر
باشد .بهطور کلی ،میتوان نتیجه گرفت که هرگونه کاهش در
ورود مواد آلی ،موجب اختالل در فعالیت میکروارگانیسمهای
تجزیهکننده و کاهش تجزیه مواد آلی و در پی آن ،باعث کاهش
حاصلخیزی خاک و همچنین باعث کاهش ذخیره کربن آلی
خاک در این اکوسیستمها میشود .همچنین در مناطق خشک
به دلیل شرایط اقلیمی و کمبود بارندگی ،قرق بهتنهایی کافی
نیست بخصوص وقتی گونهها به شدت در عرصه کم هستند در
این شرایط سایر عملیات اصالحی از جمله نهالکاری و ...
ضروری است .بنابراین ،اگر در منطقه بهمنظور بهبود
خصوصیات خاک عملیات قرق صورت گیرد ،برنامهریزی
بایستی در جهت افزایش مدت زمان قرق باشد .بهعنوان یک
نتیجهگیری کاربردی بایستی عنوان کرد اگرچه انسان بهطور
طبیعی و مستقیم قادر به تغییر برخی ویژگیهای مؤثر بر
خصوصیات خاک و ذخیره کربن در خاک نیست ،اما نقش
غیرمستقیم انسان بر این ویژگیها از طریق تغییر در سایر
مشخصههای قابل کنترل و همچنین جلوگیری از برخی
پیامدهای سوء مدیریتی معطوف خواهد بود.
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مطالعات متعدد در جهان اثرات قرق بر کیفیت و سالمت
خاکهای مرتعی را بررسی و گزارش نمودند ،اما هنوز دادههای
کافی و قطعی در مورد کیفیت خاک و روشهای ارزیابی آن در
خاکهای مرتعی تحت قرق در اکوسیستمهای خشک و
نیمهخشک وجود ندارد .البته اثرات قرق در همه جا یکسان
نیست و به عوامل مختلف بستگی دارد که از آن جمله میتوان
به شرایط اقلیمی ،نوع پوشش گیاهی و مدت قرق اشاره کرد
( )43بهویژه ،اثر چرای بیرویه بر خصوصیات فیزیک و شیمیایی
خاک هنوز بهطور کامل مشخص نیست و روند اثرات به نوع
اکوسیستم مرتعی بستگی دارد .اولین اثر غیرمستقیم و بارز قرق
بر خاک ،ایجاد فرصت به گیاهان برای بازسازی و تولید بیشتر
و در نتیجه به دلیل عدم برداشت تولید توسط دام ،الشبرگ
گیاهی در سایت تجمع مییابد و به دنبال آن تأثیر قابل توجه
بر ماده آلی و چرخش عناصر غذایی خاک ،در دراز مدت میشود.
معموالً برداشت پوشش گیاهی توسط دام باعث کاهش ورود
بقایای گیاهی به خاک و در نتیجه عناصر غذایی و کاهش
بقایای گیاهی به خاک و دینامیک ماده آلی خاک که مهمترین
منبع تأمینکننده ازت ،فسفر و گوگرد خاک در مراتع به شمار
میآید را تحت تأثیر قرار میدهد ( .)16بررسی نتایج حاصل از
تجزیه و تحلیل تغییرات پارامترهای خاک در قرق  10ساله در
خاک سطحی در دو سایت را نشان میدهد .قرق مرتع در مناطق
مورد مطالعه تأثیر کمی بر خصوصیات خاک گذاشته و از نظر
آماری فقط نسبت جذب سدیم معنیدار بوده است .همچنین شاید
قرق طوالنی مدت تأثیر بیشتری روی این خصوصیات بگذارد.

Table 3. The economic value of deposited carbon
ترسیب کربن (تن در ارزش کربن جذب
ترسیب کربن (گرم
شده (تومان)
هکتار)
بر سانتیمترمربع)

 فرهاد هنردوست و مریم ممبنی، حسن یگانه، محمد ساورعلیا،حمیدرضا عسگری
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Abstract
Rangeland ecosystems cover a large area of the world and are of special economic and
environmental importance, so considering the expansion of the use of exclosure to improve
rangelands and carbon sequestration, its effects on soil properties and value calculation the
economics of precipitated carbon are important. This study was carried out by investigating the
effect of exclosure on some soil properties and carbon sequestration in Dozalum dry rangelands
of Golestan province. In this study, soil sampling was performed using systematic-random
method and the establishment of three transects with a length of 100 meters, points were identified
along each transect. Soil samples were taken at each point. Soil samples were taken at each point.
A total of 30 samples of topsoil (from a depth of 0-15 cm) were taken in each area. Then in the
laboratory, soil properties, bulk density, soil porosity, soil moisture, acidity, electrical
conductivity, sodium, potassium, calcium, magnesium, lime, nitrogen, sodium uptake ratio, and
soil carbon were measured. An independent t-test was used to compare the control and exclusion
zones for homogeneous data and Mann-Whitney nonparametric test was used for the carbon
variable. The data obtained from the experimental results were analyzed using SPSS software. To
evaluate the performance of carbon sequestration, carbon tax policy and carbon emission costs
were used as the shadow value of carbon. The results of the analysis of changes in soil parameters
at the two sites show that rangeland confinement for 15 years in the study areas had little effect
on soil properties and only the ratio of sodium uptake was statistically significant. The results also
showed that the rangeland confinement operation in comparison with the control area had no
significant effect on the amount of deposited carbon and the confined area has an economic value
of 255909.5 Tomans in terms of carbon sequestration function.
Keywords: Carbon sequestration, Carbon value, Dozalum region, Exclosure, Golestan Province,
Physical and chemical properties of soil, Rangeland

