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اكسيدكربن در اتمسفر ر تجمع ديتواند بخاك نقش مهمي در چرخه جهاني كربن دارد. خاك منبع خوبي براي ذخيره كربن بوده كه مي: چكيد

بررسي مديريت خاك و گياه در ميزان ترسيب كربن نياز به محاسبه دارد. هدف از اين  و مراتعموثر باشد. به اين ترتيب، محاسبه منبع كربن در

با روش اين تحقيق،  ست.اشيااز گياه ارو در سه عمق مختلف خاك با استفاده ،ده از عمليات بيولوژيكيق، بررسي ترسيب كربن با استفاتحقي

شد. سپس نمونه خاك از  ها كاشتهكاري در پالتاسپليت پالت در قالب بلوك كامل تصادفي انجام شد. در اين آزمايش، گياه اروشيا به روش كپه

، كربن آلي خاك موثر بود. به كاري بر ميزان ترسيب كربننتايج نشان داد كه روش كپه .آوري گرديدجمع 40تا  20و  20تا  10، 10تا  0سه عمق 

كاري كه از روش كپهدرصد بيشتر از عمق خاك بوده، بويژه زماني 10تا  8) در حدود 10تا  0(  عالوه، ميزان ترسيب و كربن آلي خاك، در سطح خاك

جلوگيري از گرماي جهاني را نشان  اهميت توجه به نقش عمليات بيولوژيكي و اصالحي در ترسيب كربن و ،هاي اين تحقيقيافته. شوداستفاده مي

  .دهدمي

  

  .عمق خاك كاري،كپه ،آبخيزداري عمليات بيولوژيك ترسيب كربن، كلمات كليدي:
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 مقدمه

 از .)1(است اتمسفر در گلخانهاي گازهاي غلظت افزايش از ناشي محققان از بسياري عقيده به زمين كره گرماي افزايش و اقليم تغيير

 ميليون 160 حدود 1860 سال از مثال عنوان به است يافته افزايش درصد 30 حدود در اتمسفر كربن ميزان تاكنون يشپ سال 150

 عاملهاي چه اگر .است شده اتمسفر وارد )صنعتي انقالب از پس بويژه( جنگلزدايي افزايش و فسيلي سوختهاي دليل به كربن تن

  .است اكسيدكربن دي آنها مرسومترين و گلخانهاي گازهاي آنها مترينمه اما دارند تاثير زمين شدن گرم در مختلفي

 سراسر در دانشمندان اساس اين بر دارد بزرگي تاثير جهاني هواي و آب بر كه جهان كربن ذخاير مهمترين از يكي خاك آلي كربن

 اجزاء تفكيك و خاك در كربن نگهداري همسأل اخير، سالهاي در ).5( دادهاند انجام خاك كربن ذخيره روي بر زيادي مطالعات جهان

 آلي كربن درصد 90 از بيش گرفتن قرار علت به ).6(است بوده پژوهشگران توجه مورد زمين كره شدن گرم با آنها رابطه و آن

 رانتشا در تعديل باعث و خارج اتمسفر از را كربن اكسيد دي از عظيمي حجم ميتواند خاك كربن ترسيب). 4(خاك در اكوسيستم

  . شود گلخانهاي گاز اين

اكسيدكربن داشته، بويژه زماني كه از يك مديريت مناسب استفده شود.خاك سومين و ذخيره دي خاك نقش مهمي بر چرخه كربن

اكسيدكربن اي بويژه ديمنبع ذخيره بعد از هيدروسفر و ليتوسفر است. بسياري مطالعات بر نقش خاك، بعنوان ذخيره گازهاي گلخانه

-اي از جمله متان و ديدانند كه گازهاي گلخانهها مياي اعتقاد دارند.آناند.بسياري از دانشمندان به تاثير گازهاي گلخانهد كردهتاكي

-افتند. بنابراين كربن آلي خاك، بر چرخه كربن و ذخيره ديكنند. كه اين گرما در اتمسفر به دام مياكسيدكربن زمين را گرمتر مي

  كند.كليدي را ايفا مي اكسيد كربن نقش

اطالعات درباره ذخيره كربن بسيار مهم بوده، زيرا كه بر تغييرات آب و هوايي و توليد محصول نقش بسزايي دارد. از جمله آن كشت و 

ازه ذرات گردد. از طرفي بين ميزان مواد آلي خاك و فعاليت ميكروبي با اندكار، باعث تغيير در توزيع اندازه ذرات و پايداري ان مي

هاي حفاظتي از جمله عدم شخم، اي وجود داشته كه بسياري مطالعات بزرگ در اين زمينه انجام گرفته است.استفاده از روشرابطه

تواند يك استراتژي در جهت كاهش هدرروي كربن در خاك كشاورزي باشد. استفاده از اين روش خصوصيات فيزيكي،شيميايي و مي

  دهد.مي بيولوژيكي خاك را بهبود

هاي قابل توجه بوده و مديريت روش در دهه اخير، تشخيص داده شده كه مقادير كربن ذخيره شده در خاك در مقياس جهاني، بسيار

ذخيره كربن آلي خاك گرديده ودر نهايت تاثير مثبت و منفي در مقياس جهاني داشته  تواند باعث افزايش و كاهشمختلف مي

  توانداكسيدكربن حاصل از فتوسنتز گياه شده كه ميوهوا بصورت كربن ديتواند منجر به تغيير آب، ميباشد.افزايش كربن آلي خاك

  در مواد الي خاك تبديل كند.آن را به فرم قابل پايداري 

ان زمين پتانسيل ترسيب كربن،از طريق ميزپتانسيل بيولوژيكي، پتانسيل واقعي و پتانسيل حفاظتي را تخمين زده است.)1992(كنل، 

هاي بيولوژيكي قابل دسترس،منابع بيولوژيكي،سيستم اصالح بيولوژيكي و پتانسيل پايداري زمين تخمين زده شده است.اصالح سيستم

يداري اپ تواندخيزي خاك و توليدات محصول را بهبود داده، كه در طوالني مدت ميتواند ساختار خاك،حاصلبسيار بحراني بوده، كه مي

  ).3(تلف را تضمين كندمخ اكوسيستم

كشاورزي را كاهش دهد.كاهش كربن آلي خاك در  مراتع وهاي تواند هدرروي كربن در خاكهاي بيولوژيكي مياستفاده از عمليات

هاي كشاورزي،اهميت توجه به منبع زميني ذخيره كربن را افزايش داده و تخمين زده شده استفاده از عمليات و مراتعهاي سيستم

هاي سيستمبسيار مفيد بوده بويژه در  اين سيستم در مناطق خشك تواند بر ذخيره و پويايي كربن در خاك موثر باشد.كي ميبيولوژي

عمليات بيولوژيكي  باشد.حرارت و رطوبت خاك مي سطوح عناصر غذايي،گياه بصورت فصلي رشد پيدا كرده و متاثر از بدون شخم كه 
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تواند به توانايي تواند موثر باشد. از طرفي هم ميگيري فرم زندگي ميداده كه در شكلاجازه رشد سريع سلول باكتري را 

  ها براي تسخير كربن كمك كند.ميكروارگانيسم

تر بر ارزش اقتصادي ترسيب و باشد. پيشدر متون مربوط به گرماي جهاني، ترسيب كربن بخشي است كه داراي ارزش اقتصادي مي

-باشد كه ميگر تاكيد شده، كه بويژه بر ارزش موثر ترسيب در موارد استفاده وسيع از عمليات بيولوژيكي ميخروج كربن در موارد دي

  اكسيدكربن در اتمسفر موثر باشد.تواند بر تجمع دي

اروشيا متاثر از استفاده گياه  ،هدف اصلي اين تحقيق،بررسي ترسيب كربن با استفاده از عمليات بيولوژيكي در سه عمق مختلف خاك

  باشد.مي

  هامواد و روش

 مركزي بخشدر محدوده حوضه آبخيز دره مريد در  شرقيدرجه  36تا  56درجه شمالي تا  25تا  26 در مختصات مكان آزمايش

  ن داده شده است.نشا 1شماره   بافت كرمان شناسايي شد. موقعيت آن در شكلشهرستان  كيسكان دهستان

  

  

 
 

 نقشه استان كرمان -ب كرمان بر روي  نقشه ايران موقعيت استان -الف

  

 حوزه آبخيز دره مريد، بهمراه جانمايي محدوده طرح -پ كاريها در محدوده كپهجانمايي پالت -ت

  كاريموقعيت جغرافيايي و راه دسترسي به حوضه آبخيز دره مريد، بهمراه جانمايي پالت در محدوده كپه- 1شكل 
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 ترين پايين و متر 3065 حوزه نقطه بلندترين ارتفاع باشد،-مي كيلومتر 30آن  محيط و كيلومترمربع29/54 با برابر حوزه ساحتم

اين  .باشد¬مي كيلومتر 13 طول به آبراهه ترين¬طويل و درصد 1/15 حوزه اين در شيب متوسط. باشد¬مي متر 2500 حوزه نقطه

كاري كشت ها، گياه اروشيا به روش كپهپالت يك مترمربعي بود. در هر يك از اين پالت 6شروع شد؛ كه شامل  1392در سال  طرح

  گرديد. به صورت اسپليت پالت در قالب بلوك كامل تصادفي در سه تكرار انجام  طرحشد. اين 

  گيري خاكنمونه

از الك  وهوا خشك جمع آوري شده، ها نمونهسپس  گردد.وري مياجمعسانتيمتر 40تا  20و  20تا  10، 10تا  0نمونه خاك از عمق 

بافت خاك به روش هيدرومتر و غلظت كربن  شود.ناليز فيزيكي و شيميايي نگهداري ميآميليمتري عبور داده شده و در نهايت براي  2

ري و ميزان رطوبت وزني با كاهش وزن گيشود. در همان زمان، وزن مخصوص هم اندازهگيري ميآلي خاك به روش تيتراسيون اندازه

  شود. گراد محاسبه ميدرجه سانتي 105ساعت در دماي  24در آون به مدت 

  

  آناليز شيميايي خاك

pH  وEC  شود. خصوصيات فيزيكي و شيميايي اوليه در سي سنج محاسبه مياچ متر و ايبا دستگاه پي 1:5خاك در عصاره نسبتي

  .نشان داده شده است 1جدول 

  

Sand 

(%) 

Silt 

(%) 

Clay 

(%) 
pH 

EC(dS 

m-1) 

OC 
(%) 

76 20 4 7/7  5./  5./  

  

  محاسبه ترسيب كربن در خاك

  شود:شود.ترسيب كربن با استفاده از معادله زير محاسبه ميگيري ميبه روش اكسيداسيون مرطوب اندازهكربن آلي خاك، 

  

CS: 10000 *SOC*BD*D 

CS: ترسيب كربن آلي  

SOC: آلي خاك كربن  

BDوزن مخصوص ظاهري :  

D: عمق خاك  

  

  آناليز آماري

و  MSTATCها با استفاده از نرم افزار ياداشت .مورد ارزيابي قرار گرفتتصادفي  طرح آزمايشي بصورت اسپليت پالت در قالب بلوك

  ت.اي دانكن مورد ارزيابي قرار گرفهاي با آزمون چند دامنه تجزيه واريانس و مقايسه ميانگين
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  گيريبحث و نتيجه

  كربن آلي خاك

آلي  كاري و شاهد بر ميزان كربن، مشخص گرديد اثر تيمار كپه)1(جدول شماره  طبق نتايج بدست آمده از تجزيه واريانس صفات

  دار شد.در سطح يك درصد معني خاك

  بر ميانگين مربعات ذخيره كربن درخاك عمليات بيولوژيكتجزيه واريانس اثر  -1جدول

 OC CS درجه آزادي 

/.002 2 تكرار * 16/424004 * 

/.53 1 تيمار  ** 50/111522112 ** 

/.0020 2 خطا آ  16/424004  

/.007 2 عمق ** 50/1461237 ** 

عمق ×تيمار   2 004./ ** 50/83048 ** 

/.000 8 خطا ب  6/5066  

CV - 39/2  17/  

  

تجمع كربن آلي خاك در خاكي . گرديدبا شاهد مقايسه  40تا  20و  20تا  10، 10تا  0غلظت كربن آلي خاك در عمق  در اين مطالعه،

با توجه با تغيير عمق متفاوت بود. در خاك غلظت كربن داري داشت. كه تحت پوشش گياه بوده در مقايسه با خاك شاهد افزايش معني

تا  0ها غلظت كربن آلي در عمق در تمامي نمونه در سطح بيشتر و در عمق كمتر بود. كربنمشاهده شده كه ميزان ،  2به شكل شماره 

  بيشتر بود. 10

  
  نمودار درصد مواد آلي در اعماق مختلف خاك -2شكل
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از  كاري) با استفاده از نيروي بيولوژيكي گياه، كربن آلي قابل دسترس را افزايش داده است.اين نوع مديريت (استفاده از روش كپه

رخه تر و خشك شدن چحفظ كرده و اين عامل باعث كاهش  سطح خاك را از برخورد مستقيم قطره باران طرفي ديگر، استفاده از گياه،

باعث ايجاد يك اليه بافر در سطح خاك شده كه آن را از نور مستقيم خورشيد  شود. همچنين استفاده از گياهدر سطح خاك نيز مي

  در نتيجه سرعت معدني شدن كاهش پيدا كرده است. حفظ و

مشخص شده كه خصوصيات فيزيكي خاك با تغيير عمق مي نمايد. كربن الي خاك بطور معمول، با افزايش عمق كاهش پيدا  غلظت

در نهايت كاهش موائ آلي و ضعيف  باعث افزايش تراكم خاك و همچنين گزارش شده كه افزايش عمق، تغيير پيدا كرده است. خاك،

  شود.شدن ساختمان خاك مي

  ترسيب كربن

اما نوع مديريت (استفاده از روش مشخص مي باشد. ناشي از تغيير عمق خاك كربن  تغيير در ميزان ترسيب، 3شماره شكلجه به با تو

  نسبت به حالت شاهد افزايش پيدا كرده است.ميزان ترسيب  و موثرتر بوده كاري)كپه

  
  نمودار ترسيب كربن در خاك -3شكل

  

 شود.فوبيك تاثير داشته كه باعث كند شدن رطوبت مجدد خاكدانه ميوخصوصيات هيدر تواند بركاري مياستفاده از روش كپه

-بنابراين اين روش مي شود.هيدروفوبيك ممكن است منجر به توليد اسيد هيوميك شده،كه اين عامل باعث پيوند بين ذرات خاك مي

ترسيب شده و سطوح دي اكسيدكربن در اتمسفر ر خاك دتواند مفيد بوده و بر درجه حرارت و رطوبت خاك تاثير گذارد. اگر كربن 

در نهايت بهتر آب و عناصر غذايي  . اين روش شرايط فيزيكي خاك را بهبود، وبخشدخاك و شرايط محيطي را بهبود مي تسخير شود،

  .باشداروشيا ميو كربن آلي از طريق استفاده از گياه  شود. اين ترسيب كربن ناشي از افزايش نسبت هوميفيكاسيونجذب مي

كند. اين تفاوت فاحش ن كاهش پيدا ميآر بوده و با افزايش عمق ميزان تغلظت كربن آلي خاك بطور معمول، در سطح خاك بيش

افزايش عمق، باعث تراكم خاك، كاهش مواد الي و افزايش ضعيف شدن ساختار  مربوط به تغيير در خصوصيات فيزيكي خاك است.

  دهد. كاهش مواد آلي، باعث كاهش پايداري ساختمان شده و ترسيب را كاهش مي گردد. بنابراينخاك مي

  گيرينتيجه

تواند بر كربن آلي خاك،ترسيب كربن و نيتروژن كل تاثير داشته باشد. در كوتاه مدت، تاثير استفاده از استفاده از منابع بيولوژيكي مي

تواند ساختار كاري، مياستفاده از روش كپه ري تاثير داشته است. در كوتاه مدت،داعمليات بيولوژيكي بر بهبود ساختار خاك بطور معني

بيشترين غلظت كربن آلي و ترسيب ديده  متريسانتي 10تا  0خاك و غلظت كربن آلي در سطح خاك را تغيير و در نهايت در عمق 
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