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 ایران کرمانشاه،
 

 62/33/38تاریخ پذیرش:  63/88/35تاریخ دریافت: 
 

 دهکیچ
ناطق ه در مک شدهسوزی منجر به تخریب شدید مراتع ویژه تغيير کاربری مرتع، چرای مفرط و آتشبرداری، بههای غلط بهرهشيوه    

ن انجام شده یريقصرش خانهنفتمراتع فقير جلگه ه در کهدف این تحقيق  دتر است.یب شدیعوامل تخر، ل فشار مضاعفيدلبه یريگرمس
در قالب  شپژوهبود.  و توان ترسيب کربن ياهيپوشش گوضعيت است، ارزیابي و اثربخشي عمليات مختلف اصالح مراتع بر بهبود 

رایط ش تيمار شاهد با( د و( مدیریت سيستم چرا ج، کاریبوتههمراه با  ( پيتينگب، کاریبوته همراه با فارو الف(: شامل ماريتچهار 
يب و مقدار ترس توليد علوفه ،تودهزیشامل وضعيت، گرایش،  ياهيشخصات پوشش گمدر این پژوهش  .انجام شدمتداول  برداریبهره

وليد ت مقداره کنشان داد  هاداده نتایج پردازش شد. يریگاندازه و پالت با استفاده از ترانسکتدر چهار تيمار  گياهي تودهزی کربن
 کهطوریهبداشتند،  داریمعنيدر تيمارهای مختلف با هم تفاوت پوشش گياهي مرتع  ، وضعيت، گرایش و ترسيب کربنعلوفه و تودهزی

کيلوگرم در هکتار مربوط به تيمار عمليات  622و  778 ،753 ترتيببهو ترسيب کربن پوشش گياهي  علوفه، تودهزی بيشترین توليد
کيلوگرم در هکتار مربوط  835و  832، 638 ترتيببه، علوفه و ترسيب کربن پوشش گياهي تودهزیتوليد  و کمترین مقدار بود پيتينگ

ن پارامترها ایکه در حالي  ،خوب و مثبت ارزیابي شدو فارو ایش مرتع تحت عمليات پيتينگ . همچنين وضعيت و گربودبه تيمار شاهد 
 پيتينگمار نشان داد که تي خانهنفتشده جلگه مراتع تخریباصالح  عملياتج ینتا .گردیدتعيين  گرایش منفيبا ضعيف  ،مرتع شاهد در

نسبت به  یشکنترل فرسا همراه باربن گياهي کترسيب  و توليد علوفهپوشش، تاج ، سطح تودهزیوضعيت بهبود  دررا بيشترین نقش 
 .داردسایر تيمارها 

 
 ، مدیریت سيستم چرایي.خانهنفتپيتينگ و فارو، توليد علوفه، جلگه  :یدیلک هایواژه

 
 مقدمه

ميليون  28معادل  تقریباًسطح مناطق خشک جهان 
 درصد سطح کره زمين است 62ه برابر ک باشدميکيلومترمربع 

(FAO, 2003.) ل و عناصر تشکي طبيعت عمليات مدیریتي در
و پوشش گياهي بسيار ظریف و مستلزم  کدهنده آن یعني خا

 و دخالت بدون برنامه کهیطوربه، باشديمکمال دقت و توجه 
تمام اجزا و عناصر این سيستم بزرگ را  توانديم اصوليغير

در ایران سطح  (. 2011laet Javadi ,.هد )تحت تأثير قرار د
 درصد اراضي کل کشور است 76اراضي مرتعي 

(Zare Chahouki, 2010 &Azarnivand .) سطح وسيع 
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تای در راسپایدار  برداریبهرهنيازمند مدیریت صحيح و  مراتع
 االیيتا ظرفيت بپوشش گياهي و ترسيب کربن است بهبود 

در مناطق زاگرس عواملي مانند  ..شودایجاد در ترسيب کربن 
سوزی، چرای مفرط دام، چرای خارج از فصل، آتش

عمليات  انجام تعي به زراعت وتغييرکاربری اراضي مر
غيراصولي کشت )شخم در جهت شيب، آتش زدن بقایای 

ي و استفاده از گياهي، مصرف بيش از حد کودهای شيميای
منجر به تخریب پوشش گياهي و ایجاد  خيش خاک برگردان(

این شيوه مدیریت و  شده است. بومزیستتخریب بستر 
اقليم  تغيير ،زیستمحيط، شرایط را برای نابودی برداریبهره

ها تن خاک حاصلخيز از مناطق باالدست و هدررفت ميليون
دست و رسوبگذاری در دریاچه ها به مناطق پایينرودخانه

ب تخری ها متناسب با روندگرچه تالشنماید. اسدها فراهم مي
 یارهاکافتن راهین امحققوشش ک اما ،ودهبن منبع زیستي

راضي جنگلي، مرتعي و تخریب ا نترلکبرای مناسب 
یکي از راهکارهای مدیریت صحيح و  است. کشاورزی

 هایطرح، تدوین و اجرای مراتعبرداری پایدار از بهره
بر اساس اطالعات موجود، سطح مراتع کشور  است. داریمرتع

 6335تا سال که ميليون هکتار برآورد شده است  82حدود 
ميليون  67داری در سطح یازده هزار مورد طرح مرتع حدود

ميليون هکتار در  86هکتار تهيه شده است که از این مقدار 
 واگذار شده است بردارانبهرهداری به طرح مرتع 7373 قالب

طرح در دست اجرا است که در مجموع سطوح  6333و 
خانوار در سطح کشور واگذار شده  868376مرتعي تاکنون به 

یج تحقيقات متعدد در نتا .( 201et al.Ariapour ,6)است 
داری ی طرح مرتعا، مراتعي که داردهدميسطح کشور نشان 

همراه با اجرای عمليات بيولوژیکي و بيومکانيکي در مناطق 
قشالق و یيالق هستند، نسبت به مراتع فاقد طرح، دارای 
وضعيت و توليد علوفه بهتر، همراه با کاهش فرسایش خاک و 

 یبرايات مختلف، عمل شاملمراتع  اصالحبوده است. رواناب 
ه حفظ پایدار منابع پای یتبا رعامرتع  يدتول یش بازدهيافزا

ره ياصالح مراتع، ذخ یهااز پروژه يکی. سرزمين است
است که باتوجه به کمبود آب در مناطق  ينزوالت آسمان

حاصل از  هایسيالبکنترل و مهار هرزآبها و  برایخشک، 

آب باران در مراتع  یسازرهيف ذخو با هد ينزوالت آسمان
اجرای  .(201et al Moghiminejad ,.5) شودميانجام 
 سطوح آبگير باران )مانند فارو، بانکت و پيتينگ( هایسيستم

کاری، بذرپاشي و )مانند کپه همراه با عمليات بيولوژیک
ت یافته موجب تقویت و بهبود کميکاری( در مراتع تخریببوته

رل آن کنتپيامد که  شودميو کيفيت پوشش گياهي و خاک 
فرسایش خاک، کنترل هرزآب، افزایش ماده آلي خاک همراه 

ایجاد  و بردارانبهرهبا ترسيب کربن، افزایش توان اقتصادی 
 ای است.های توسعهزمينه مشارکت جوامع محلي در برنامه

منطقه  در (6383و همکاران ) ariJoneidi Jafپژوهش 
ایوانکي استان سمنان نشان داد که احداث سطوح آبگير باران 

و  36)فارو( منجر به بهبود پوشش گياهي و افزایش ذخيره 
با راتع م بنابراین د.گردیکربن و ازت کل  ترسيبدرصدی  35

داشتن سطح گسترده و تحت مدیریت غيراصولي دارای 
با اعمال مدیریت رو ازاین، ندهستپوشش گياهي فقيری 

مناسب و اقدامات اصالحي از قبيل ایجاد سطوح آبگير باران 
 کربن ترسيب ظرفيتدر کنار تقویت پوشش گياهي، توان مي

 (.Schuman & Derner ,2007را تا چند برابر افزایش داد )
 هيايبر پوشش گ یزداريآبخ اتيعمل هایاثرپژوهش این در 

 انخانه شهرستی جلگه نفتريمراتع گرمس بر و حفاظت خاک
 يابیو ارز شیپا تحقيق هدف این بررسي شد.ن یريقصرش

و  يهايپوشش گ تغييراتبر  ذخيره نزوالت اتيعمل هایاثر
ایي ت کاریاست. در نها یريمراتع گرمس توان ترسيب کربن

مختلف مدیریت مراتع گرمسيری بر عملکرد مرتع  هایشيوه
 یبرداربهرهبا شرایط طبيعي و در مقایسه با منطقه شاهد )

 .گردید( تعيين متداول
 

 هامواد و روش 
 منطقه تحقیق

اه استان کرمانش )قشالقي( پژوهش در مراتع گرمسيریاین 
. محدوده مورد شددر مجاورت نوار مرزی غرب کشور انجام 

هکتار موصوف به چغاحمام )جلگه  6686با مساحت مطالعه 
کيلومتری  33که در  باشديم 663ثبتي  کخانه( با پالنفت

کيلومتری غرب شهر کرمانشاه  837جنوب شهر قصرشيرین و 
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 ترتيببهي این محدوده یقرار دارد. طول و عرض جغرافيا
درجه  36°67´تا  36°33´ و يدرجه شرق 67°67´تا  37°67׳

از سطح دریا ارتفاع منطقه (. متوسط 8ت )شکل اس يشمال
طقه يم این منل. اقباشدميدرصد  پنجمتر با شيبي حدود  333

، خشک بياباني معتدل با متوسط وپنک بندیطبقهبر اساس 
همچنين مراتع  است. مترميلي 333بارندگي ساالنه بلندمدت 

 کيو نم ياز نوع گچمارني  یسازندهامورد بررسي روی 

آغاجاری( قرار دارد که شاخص فرسایش شدید سازند )
 که ددانشان ميداني انحاللي و خندقي است و مشاهدات 

 شورعلفغالب  هایگونهپوشش گياهي مرتع فقير با 
(aregedulSalsola )  سال  هرو گياهان یکساله است که

پانزدهم روزه از  378تحت چرای شدید دام در دوره چرایي 
 .گيردميقرار  فروردین اواخرآبان تا 

 
 

 استان و کشور در خانه قصرشیرینجلگه نفتموقعیت مرتع گرمسیری  -1شکل 

 

 روش بررسی میدانی

انتخاب شدددده در مجاورت یکدیگر در مراتع     یتيمارها       
که از دیدگاه  هسدددتندخانه قصدددرشددديرین پالک جلگه نفت 

  پوشش گياهي شرایط و شناسي )آغاجاری(، توپوگرافيزمين
 ياهيمهم گ شاخص ميانق روابط ين تحقیا در دارند. يیکسان

يات مختلف اجرا  و گرایش(  ت مرتعي وضدددع ،دي تول) در عمل
مورد  خانه قصددرشدديرینجلگه نفتقشددالقي شددده در مراتع 

توسط اداره    8388این عمليات در سال   ارزیابي قرار گرفت.
ستان   منابع طبيعي  شيرین در قالب طرح مرتع  شهر صر داری ق

سامان عرفي جلگه     شده  با هدف احياء مراتع فقير و تخریب 
و مدیریتي انجام     بيومکانيکي عمليات   انجام شدددد.  خانه  نفت 

شاهد با  بود تيمار سه   شامل شده     یبرداربهرهو یک تيمار 
 (.8متداول منطقه در مجاورت منطقه انتخاب گردید )جدول        

تيمار فارو همراه با    الف( : تيمارهای انتخاب شدددده شدددامل    
صات   یکاربوته شخ و  متريسانت  63 عمقبهفاروهایي  ، با م

 بوتهو  بودفاصددله سدده متر از هم  و به متر 833تا  73طول 
نه    شدددورعلف و (Atriplex cansens) آتریپلکس یها گو

قرار متر از هم  3در داخل فاروها به فاصدددله         (6)شدددکل  
 یهاچاله با ،یکاربوتهتيمار پيتينگ همراه با    ب( . داشدددتند 

ستطيلي    متريسانت  63و عمق  متريسانت  863× 33 ابعاد بهم
صله   شد  6و فا دو  هاچالهو در داخل  همتر از یکدیگر ایجاد 

. بوده شد  یکاربوته( شور علفو  آتریپلکسگونه فوق )گياه 
شددامل سدديسددتم چرای ، تيمار مدیریت سدديسددتم چرایيج( 

اسددتراحتي بود که با ایجاد دوره چرای اسددتراحتي   -تناوبي
شاهد نيز  شد برای بخشي از مرتع در دوره چرا انجام   . تيمار 

 طقه بود.متداول توسط دامداران من یبرداربهرههمان شرایط 
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 قصرشیرین خانهجلگه نفتاجرا شده در مراتع گرمسیری بیومکانیکی عملیات مدیریتی و  -1جدول 

 سال ارزیابي سال اجرا وضعيت پروژه مرتع عرفي شرح پروژه ردیف

 37-36 8388 اجرا شده چغاحمام احداث فارو همراه با بوتهکاری 8

 37-36 8388 اجرا شده چغاحمام احداث پيتينگ همراه با بوتهکاری 6

 37-36 8336 اجرا شده چغاحمام سيستم چرایي تناوبي- استراحتي 3

 37-36 8336 شرایط بهرهبرداری متداول چغاحمام شاهد    

 

 
 در منطقه مورد مطالعه (Salsola Vermiculata( و علف شور )Atriplex cansens) آتریپلکساستقرار گیاه  -2شکل 

 

 یاهیپوشش گ یهایژگیو یریگاندازه

 ديزان توليم و مکترا درصددد تاج پوشددش،  یريگاندازه 
س    یمارهايت درگياهان موجود  ستفاده از تران ت  کمختلف با ا

یک  رار( و سددطح پالت کمتر با سدده ت 633 طولبه) يخط
رویشدددي گياهان غالب منطقه      شدددکل  )براسددداس مربع متر

 ( ویريگاندازه( با شدددکل مربع )برای سدددادگي یبردارنمونه
سب )  انجام  (برآورد حجم نمونه یروش آمارتعداد پالت منا

مختلف  یها گونه و علوفه  هوایي  تودهیزشدددد. مقدار توليد   
(  مضددداعف یريگنمونه روش گياهي با روش قطع و توزین )  

متي مراتع گرمسدديری جلگه وضددعيت یا سددال  انجام شددد.
شيرین   خانهنفت صر ی فاکتور شش با روش در چهار تيمار  ق

روش دادن امتياز مثبت و   اسدددتفاده از  با   نيزو گرایش مرتع 
 در گياهان و خاک تعيين شدددد.   عالئم قهقرا  منفي به جدول  

ند پي تهمچنين   یخته از نمود ظاهر  يآم روش به  ياهي گ یب

(PHYSIOGNOMY) ي و تر نه ب ک جام   یاگو ید  ان  وگرد
خاص موجود در هر ت  ها ی بازد  يط ياهي پ گي موارد   ید

 شد.ثبت  یيصحرا
 

 ربن پوشش گیاهیکب یترس

نمونه  7دست آمد که کربن آلي گياه با روش احتراق به 
صورت آسياب شده در )به یيهوا یهااندامگرمي از  83

درجه  673ساعت در دمای  66مدت به( متريليم 6ابعاد 
جا مانده از سوختن سانتيگراد قرار گرفت. خاکستر به

گياهان توزین شد و مقدار تفاوت وزن قبل از احتراق نمونه 
. نمونه است يماده آلبرابر جا مانده، وره با خاکستر بهکدر 

ربن کبرابر  يدرصد ماده آل 73ه کدهد يها نشان ميبررس
 .اه استيموجود در گ
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 هانمونهتجزیه آماری 

 پوشش گياهي تيمارهای مختلف هایدادهوتحليل تجزیه

 افزار آماریط نرميآوری و بررسي اوليه در محپس از جمع
SAS  انجام شد 6/3نسخه. 

 
 خانه قصرشیرینگیاهان جلگه نفت فلور -2جدول 

 نام علمي گياه ردیف نام علمي گياه ردیف نام علمي گياه ردیف

8 Atripplex canescens 67 Pteropyrum olivien 63 Aegilops triuncialis 

6 Salsola rigida 62 Sophra alopecuroides 73 Onopordon acanthium 

6 Malva neglecta 65 Salsola spp 78 Aegilops spp 

6 Atripplex leucoclada 68 Alhagi camelorum 76 Nerinm oleander 

7 Populus euphratica 63 Aegilops triuncialis 73 Atripplex leucoclada 

2 Salix spp 33 Bromus tectorum 76 Astragalus spp 

5 Lycium spp 38 Hordeum glaucum 77 Geobelia sophora 

8 Fraxinus spp 36 Salix acmophylla 72 Hulthemia persica 

3 Alopecurus 33 Celtis caucasica 75 Alopecurus spp 

83 Capsella spp 36 Phlomis orientalis 78 Phleum spp 

88 Alcea ficifolia 37 Salvia spp 73 Phragmites australis 

86 Peganum harmala 32 Lactuca orientalis 23 Typha Latifolia 

83 Echinops cephalotes 35 Echinops robustus 28 Prosopis farcta 

86 Poa bulbosa 38 Gundelia tournefortii 26 Mentha pulegium 

87 Euphorbia spp 33 Achillea santolina 23  Malva spp 

82 Achillea spp 63 Noaea mucronata 26 Salsola baryosma 

85 Stragalus spp 68 Prosopis farcata 27 Prosopis farcta 

88 Rexeda aucheri 66 Daphne mucronata 22 Salsola rigida 

83 Descurainia spp 63 Centaurea spp 25 Artemisia chameamilifolia 

63 Sisymbrium spp 66 Thymus spp 28 Medicago ridiata 

68 Alyssum spp 67 Dianthus orientlis 23 Amygdalus orientalis 

66 Tamarix romosissima 62 Artemisia chameamilifolia 53 Rexeda aucheri 

63 Sanguisorba spp 65 Artemisia spp 58 Stipagrostis spp 

66 Rosa iberica 68 Berastica elongata 56 Ziziphora tenuior 

 

 وضعیت، گرایش و تولید مرتع

امتيازدهي به پارامترهای مختلف خاک و پوشش  متوسط
در لوفه و توليد عگرایش  ،وضعيت تعيين منظوربه مرتعگياهي 

مشاهده ( 3در جدول )تيمارهای مختلف در سه تکرار 

 که در مراتع تحت دهدميميداني نشان  بررسينتایج  .شودمي
عمليات بيومکانيکي، تجدید حيات گياهان غالب کالس یک 

درصد تجدید  53یعني  ،درصد است 33به  53نسبت  به ،و دو
خوشخوراک و حيات گياهان در این مراتع مربوط به گياهان 
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همچنين توليد علوفه خشک در تيمار  کالس یک مرتع است.
 کاریتحت مدیریت بيومکانيکي پيتينگ همراه با نهال

کيلوگرم در  778آتریپلکس و سالسوال بيشترین توليد )
و کمترین مقدار توليد علوفه مربوط به تيمار  دهکتار( را دار

 کيلوگرم در هکتار( است. 832شاهد )
دهد که مراتع تحت مدیریت نشان مي( 3)های جدول داده 

بيومکانيکي همراه با قرق نسبت به مرتع شاهد از وضعيت 
( 3همچنين نتایج جدول ) ضعيف به خوب ارتقاء یافته است.

در تيمارهای بيومکانيکي دارای  دهد که گرایش مرتعنشان مي
گرایش مرتع تحت مدیریت  در حالي که ،گرایش مثبت است

که علت اصلي آن چرای شدید باشد ميسيستم چرایي منفي 
و عدم  واحد( 73 از)تعداد دام کمتر  خرد دامداران و وجوددام 

نظارت دستگاه اجرایي بر رعایت ظرفيت چرایي است. 

احياء مراتع ت یریتحت مد گياهيپوششوضعيت سالمت 
منطقه شاهد )مرتع مجاور با شرایط متداول  بهگرمسيری نسبت 

 طوری کههب ،است تریمناسبدارای شرایط بهربردای( 
 وبتا خ متوسطمرتع تحت مدیریت بيومکانيکي سالمتي 

در حالي که مراتع شاهد که در مجاورت مراتع  ،ارزیابي شد
 دارای وضعيت هستند مشابهمورد اشاره با شرایط اکولوژیک 

ت یریتحت مد تيمارهای طورکليبه (.3فقير بود )جدول 
 يفيکو  يمکط یاز بهبود شرا حکایت عمليات بيومکانيکي

. ردداشاهد  تيمارنسبت به  ک، الشبرگ و خاياهيپوشش گ
و ارزشمند مرتعي گياهان کالس یک  که در این مراتعطوریبه

شور و آتریپلکس( گسترش داشته )مانند شبدر، یونجه، علف
را  يط مناسبید بذر شرايو قدرت تول تجدید حياتلحاظ بهو 

 .داشتندنسبت به تيمار شاهد 
 

  



 

 

 پارامترهای خاک و پوشش گیاهیقصرشیرین بر اساس امتیازدهی به  خانهنفت وضعیت، گرایش و تولید مرتع جلگه -3جدول 
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یب  بهبود منظوربه   گه  و اصدددالح مراتع تخر شدددده جل
ستم  خانه نفت سي ستحصال  های از  و مدیریت چرا آب باران  ا

(  cansens Atriplex) آتریپلکسکاری گياهان    با بوته  همراه 

باشدددي     ،(regidola Salsola) شدددورعلفو  جه    بذر یون
(sativa Medicago) .انجام شده است 

 

 پوشش زمین در تیمارهای مراتع گرمسیری قصرشیرین یرهایمتغدرصد ن یانگیسه میمقا -4جدول 

 کسطح خاپوشش 

)%( 

 تیمارها
Sig. 

 شاهد سیستم چرایی پیتینگ فارو

 >83/23 (a)88/26 (b)67/77 (c)33/33 3338/3*(a) پوشش گياهي

 >88/85 (c)83/82 (b)33/63 (a)33/35 3338/3(c) خاک لخت

 >88/6 (a)88/7 (a)58/6 (b)33/6 3338/3(a) الشبرگ

 >33/85 (b)53/87 (b)83/82 (a)33/63 3336/3(b) سنگ و سنگریزه

  دارند.با هم  %7ی در سطح داراعداد با حروف غيرهمسان اختالف معني: *
 

 
یستم چرایی ج( تیمار س، تیمار پوشش گیاهی کف مرتع در تیمار پیتینگ ب(، کاریبوتهالف( تیمار پیتینگ همراه با  :پوشش گیاهی در تیمارهای مختلف -3شکل 

 اشد(بمی که دارای پوشش گیاهی فقیر و شرایط مناسب برای ایجاد کانون ریزگرد)متداول در منطقه  برداریبهرهد( تیمار مرتع شاهد با ، استراحتی -تناوبی

 

 تغييرات پوشش سطحي مرتع

نتایج مقایسه ميانگين پوشش سطح زمين )گياه، خاک لخت 
دهد که درصد پوشش گياهي سطح زمين و الشبرگ( نشان مي

در مراتع تحت عمليات مختلف )فارو، پيتينگ، سيستم چرایي 
پوشش  تاج که ميان سطحطوریو شاهد( متفاوت بوده است. به

 داریمعنياختالف تيمارهای مختلف ر د گياهان و خاک لخت
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(. یعني عمليات اجرا شده در مرتع 6شود )جدول مشاهده مي
ارامتر سطح تاج پوشش و خاک لخت نسبت به موجب تغيير پ

دهد درصد پوشش نشان ميشاهد شده است. نتایج این جدول 
گياهي و خاک لخت تحت تأثير مدیریت بيومکانيکي نسبت به 

وشش که درصد پطوریمراتع شاهد تغيير مثبتي داشته است، به
و  33يب ترتگياهي در تيمار شاهد نسبت به تيمار پيتينگ به

بود و درصد خاک لخت در تيمار شاهد نسبت به تيمار  8/26
 دست آمد.به 8/85و  35ترتيب پيتينگ به

 
ربن علوفه و ک هوایي، تودهزیتوليد  ن مقداريانگيم سهیمقا

در تيمارهای مختلف  مرتع گياهياندام  درترسيب شده 

و دارد  73/3در سطح  داریمعنياختالف از وجود حکایت 
بيشترین توليد در سه پارامتر یادشده مربوط به تيمار پيتينگ 

که عمليات بيومکانيکي فارو، پيتينگ و طوریبه .است
، 88/768منجر به افزایش  ترتيببهمدیریت سيستم چرایي 

پوشش گياهي مرتع  تودهزیکيلوگرم  86/628و  63/753
کيلوگرم در  8/638گرمسيری در مقایسه با تيمار شاهد )

موجب افزایش  تودهزیاین افزایش  کتار( شده است.ه
يب عملکرد ترس ترینمناسبترسيب کربن نيز شده است و 
کيلوگرم در هکتار(  77/226کربن مربوط به تيمار پيتينگ )

کيلوگرم در  2/836افزایش در مقایسه با تيمار شاهد است که 
 (.7)جدول  هکتار دارد

 
 قصرشیرین گرمسیری مراتع در کربن ترسیب و علوفه هوایی، تودهزی تولید متغیرهای میانگین مقایسه -5 جدول

 پارامترهای

 (kg/ha) توليد

 تیمارها
Sig. 

 شاهد سیستم چرایی پیتینگ فارو

 >88/768 (a)63/753  (c) 86/628 83/638(d) 3338/3(b)*  هوایي تودهزیتوليد 

 >33/682 (a)33/778 (c)33/336 33/832(d) 3338/3(b) توليد علوفه

 >58/633 (a)77/622 (c)25/687 86/358(d) 3338/3(b) گياهي تودهزیدر شده  ترسيبکربن 
 دارند. ا هم ب %7ی در سطح دارحروف غيرهمسان اختالف معنياعداد با : * 

 

 بحث 
 که اجرای عمليات بيومکانيکي دادنشان  نتایج این تحقيق

در مقایسه با تيمار شاهد،  صحيح سيستم چرای دامو مدیریت 
ا فراهم رترسيب کربن افزایش و ي گياهپوشش  بستر بهبود

و همکاران  Chamaniنتایج تحقيقات با که کرده است 
(6388)، Abdollahi و  (6387) و همکارانHabibzadeh  و

درصد و ترکيب همچنين  .مطابقت دارد( 6335) همکاران
پوشش گياهي، وضعيت و گرایش مراتع گرمسيری جلگه 

عمليات بيومکانيکي و مدیریت چرا  تأثيرتحت  خانهنفت
 کهطوریبه ،نسبت به مراتع شاهد روند مثبتي داشته است

 آسيب رویهبيبر اثر چرای شاهد گياهان خوشخوراک مرتع 
با گياهان خاردار و ارزش چرایي کمتر اغلب جدی دیده و 

 يگرایش منف و فقيروضعيت که پيامد آن  اندشدهجایگزین 

 بيومکانيکي در مقابل، تيمار اقدامات این مرتع بوده است.
گرایش  با متوسطمرتع از ضعيف به وضعيت منجر به تغيير 

بهبود پوشش گياهي و  شده است که دليل اصلي آنمثبت 
نتایج این روند در  مشابه .بود خوشخوراکگياهان افزایش 
 لوانايس مراتع در (6385)و همکاران  Souri هایپژوهش

 Bahmadiتحقيقات  همچنين گزارش گردید. غربيآذربایجان
کميت که  دشان دان يغربجانیآذربادر riarihSha (6382 )و 

عمليات  تأثيرتحت  ياهيپارامترهای پوشش گ و کيفيت
اهد نسبت به ش تریمناسبمکانيکي و بيومکانيکي شرایط 

آن  و کربن ترسيب شده تودهزین توليد يانگيسه میمقا دارند.
هد دهمراه با علوفه توليد شده در تيمارهای مختلف، نشان مي

تيمار  و کربن ترسيب شده مربوط به تودهزیکه بيشترین توليد 
. باشديمعمليات پيتينگ است و کمترین مقدار در تيمار شاهد 
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و  Joneidi Jafari هایپژوهشنتایج این تحقيق،  تأیيددر 
( در 6386و همکاران ) Jafari( در ایوانکي، 6383همکاران )
 Heidarian و (6386) همکاران و Yari تنگستان،

Aghakhani در بيرجند و  (6383همکاران ) وHabibzadeh 
اند که نتایج تحقيقات مشابهي انجام داده (6335و همکاران )

منجر  مراتع سطوح آبگير باران در که احداث دهدميآن نشان 
علوفه و  برابری دو توليد، افزایش پوشش گياهيتقویت به 

افزایش ترسيب کربن همراه با حفاظت خاک شده است. 
( نشان 6336و همکاران ) Zanata-Abuهمچنين تحقيقات 

داد که اجرای عمليات بيومکانيکي ذخيره نزوالت در مراتع با 
در سال، نقش مفيدی در بهبود  مترميلي 633تا  833بارش 

چه اگر افزایش توليد علوفه دارد.در نهایت هي و گيا تودهزی
رایط ش، وضعيت مرتع نسبت به شاهد در تيمار سيستم چرایي

 عيتوضولي نسبت به تيمار بيومکانيکي دارد  تریمناسب
در مطلوبي ندارد که علت آن عدم نظارت دستگاه اجرایي 

همچنين  است.منطقه مراتع  درآمدکمو  خردکنترل دامداران 
فقر، بيکاری و مشکالت روز(،  827دوره طوالني چرا )حدود 

خاص منطقه به روند تخریب پوشش گياهي و افزایش 
 Kamraniتحقيقات  .زندميفرسایش خاک در این تيمار دامن 

 داریمرتع هایروشکه کند مي تأیيد (6383و همکاران )

 گياهي پوشش بر داریمعني ريتأث ،در مرتع يعيطب و يتعادل

آنکه این عمليات تحت نظارت و مدیریت  شرطبه ،رددا مرتع
 ترینمناسب، نتایج این تحقيقپایه  بر صحيحي انجام شود.

شيوه بهبود پوشش گياهي و ترسيب کربن در مراتع گرمسيری 
 قصرشيرین عمليات بيومکانيکي پيتينگ همراه خانهنفتجلگه 

 کاریوتهبراه با اعمال تيمار پيتينگ هم زیرااست.  کاریبوتهبا 
 هایشاخصدرصدی  73و  63، 36منجر به افزایش  ترتيببه

، توليد علوفه و ذخيره کربن شده است. همچنين تودهزی توليد
در این تيمار رابطه مستقيمي ميان افزایش سطح تاج پوشش 

با کاهش فرسایش انحاللي )تونلي و  گياهي تودهزیو 
دليل اهميت پوشش گياهي بهرو ازاینخندقي( مشاهده شد. 

در حفاظت خاک، ظرفيت ترسيب کربن و کنترل ریزگردها 
در مناطق حساس به فرسایش قصرشيرین، اهميت  ویژهبه

بيومکانيکي و همچنين مدیریت چرای دام  هایروشانجام 

دیگر رویکردی مناسب و سازگار عبارتبهبسيار ضروریست. 
هبود رسایش برای ببا شرایط اکولوژیکي و سازند حساس به ف

جرای اکميت و کيفيت پوشش گياهي مرتع و ترسيب کربن 
 ورکليطبه است. کاریبوتهپروژه بيومکانيکي پيتينگ با 

منجر  شاهد، رتعمچرای شدید در براساس مشاهدات ميداني، 
در  مرتعي وگياهان ارزشمند  و کيفيت به کاهش شدید کميت

شده است که آثار این فزایش گياهان مهاجم و خاردار مقابل ا
در  هویژبهروند در کوبيدگي سطح خاک بر اثر تردد زیاد دام 

در سطح مرتع دامي فضوالت با  همراه ترمرطوبنقاط 
. همچنين ( 2018et alMirdavoodi ,.) دشمشاهده  فراوانيبه

ضعف پوشش گياهي و افزایش خاک لخت  دليلبهدر این نقاط 
پدیده انحالل منجر به تشکيل تونل و در نهایت  ،و کوبيده

کاهش پوشش فرسایش خندقي در سطح وسيع شده است. 
ه ک گرددمينيز  گياهي منجر به کاهش مواد آلي خاک سطحي

باعث تشدید پدیده انحالل و هدکت در فرسایش خندقي 
سيلت در بافت خاک رس و  زیادنسبت در این مراتع است. 

عامل مهم فرسایش خندقي منطقه آلي  کمبود ماده به همراه
همچنين بررسي  (. 2007et alFeiznia ,.) قصرشيرین است

که بافت اصلي خاک منطقه  هدميخاک منطقه نشان  هایداده
که  تاسسيلتي است و درصد سيلت در تمام تيمارها باال لوم 

که با  کندميزمينه حساسيت خاک به فرسایش را فراهم 
 رطچرای مفناشي از خاک  کوبيدگيو تخریب پوشش گياهي 

 ليو انحال شياری ،فرسایش سطحي آثارزمينه گسترش  ،دام
 شناسيخاک هایبررسي همچنين .در منطقه فراهم شده است

 Karimiزاگرس توسط يمارن یسازندها شناسيکانيو 

Mossadegh يلتينشان داد که بافت س (6333) همکاران و 
در این مناطق مارني غالب بوده و مقدار سيلت نسبت به لوم 

ن يب چنیاز تخر يناش تهایخسار .یابدميعمق افزایش 
 کانونایجاد  ساززمينه تواندميحساس به فرسایش  سازند

افزایش تاج پوشش رو ازاین ریزگرد در این منطقه باشد.
ه مقام و علف شور ک آتریپلکسبا گياهاني مانند  ویژهبهگياهي 

و سازگار با شرایط اکولوژیکي و چرای دام، همراه با 
شيوه حفظ مرتع و  ترینمناسبقوی و گسترده،  هایریشه

کنترل فرسایش انحاللي در مراتع گرمسيری قصرشيرین 
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بر این اساس تنها شيوه حفظ پایدار منابع سرزمين بود. خواهد 
د در این مراتع، استقرار های ریزگرو جلوگيری از ایجاد کانون

عمليات بيومکانيکي ) مناسب هایروشپوشش گياهي با 
مراه با ه (شورعلفآتریپلکس و  کاریبوتهپيتينگ همراه با 

شرایط خاص منطقه  راهکار ،اعمال سيستم مدیریت چرایي
 است.
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Abstract 

    Inappropriate exploitation methods, particularly changes in rangeland use, excessive grazing, 

and fire have led to sever degradation of rangelands with even worse consequences observed in 

winter rangelands. The present study, conducted in the poor rangelands of Naftkhane Qasreshirin 

Plain, aimed to study the effects of practices carried out to improve the conditions of rangelands 

on vegetation cover and carbon sequestration. The study included four types of treatment 

including a) furrow and brush- planting, b) pitting and brush- planting, c) managing grazing 

system, and d) a control treatment with usual exploitation conditions. Details of vegetation cover 

of the rangelands including condition, trend, biomass, forage production, and rate of carbon 

sequestration in the four treatments were assessed using transects and quadrates. The highest 

production rate for biomass and forage, and carbon sequestration in rangelands was 573, 551, and 

266 kgha-1, respectively, which belonged to the pitting treatment, and the lowest rates 298, 196, 

and 137 kgha-1 were for the control treatment. In addition, rangeland condition and trend in 

studied rangelands were assessed to be positive under pitting and furrow treatments whereas in 

the control treatment a poor condition and a negative trend were observed. Results of the study 

indicated that pitting, furrow, and management of the grazing system were respectively the most 

effective treatments in improving biomass, vegetation cover, forage production, carbon 

sequestration, and erosion control. 
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