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  چکیده
 اتمسفري بوده و نقش بسیار مهمی در CO2افزایش ترسیب کربن در خاك روش بسیار مناسبی در کاهش تراکم  

هاي اخیر این موضوع توجه محققان مختلفی را به خود جلب کرده در سال. کاهش مشکالت تغییر اقلیم و آلودگی هوا دارد
 در سه مکان مرتعی یب کربن و ارتباط آن با خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاكظرفیت ترسدر پژوهش حاضر، . است

مقدار کل .  سانتیمتري انجام شد15-30 و 0-15برداري خاك در دو عمق نمونه. خوي مورد بررسی قرار گرفتشهرستان 
تن در هکتار برآورد  15/18و 66/24، 89/26به ترتیب برابر در مکان مرتعی اول، دوم و سوم کربن آلی ذخیره شده خاك 

در تمامی مناطق مذکور، بیشترین مقدار کربن . دبوگردید که بیشترین مقدار کربن آلی ذخیره شده متعلق به مکان اول 
نتایج رگرسیون گام به گام نشان داد که درصد نیتروژن، جرم . مشاهده گردید سانتیمتري 15-30آلی خاك مربوط به عمق 

هاي مورد بررسی به ترتیب از مهمترین عوامل تأثیرگذار بر مقدار کربن آلی خاك در مکانمخصوص ظاهري و آهک خاك 
هاي مرتعی نقش مهمی در بهبود ظرفیت ترسیب کربن اتمسفري ایفا در حالت کلی، مدیریت بهینه اکوسیستم. باشدمی
  .کنندمی
 

   خوي، فیزیکی و شیمیایی خاك، مراتعترسیب کربن، خصوصیات:  کلیديواژه هاي
  

  قدمهم
ها در زمینه گرمایش جهانی و تغییر افزایش نگرانی 

اقلیم موجب شده است که به خاك و قابلیت آن در 
به . (Lal, 2001)اي گردد ترسیب پایدار کربن توجه ویژه

تغییرات آب و هوا، بر مدیریت توان گفت که نوعی می
در همین راستا، در  ).ICCATF, 2011(کربن تاکید دارد 

 بر طبق پیمان کیوتو، تعدادي از کشورهاي 1997سال 
اي را طی صنعتی متعهد شدند که انتشار گازهاي گلخانه

 درصد در مقایسه با سطح 5، حداقل 2010 تا 2008دوره 
 ,IEA, OPEC, OECD)( کاهش دهند 1990آن در دهه 

بر طبق آمار، هم اکنون ایران رتبه دهم دنیا و رتبه . 2010
اکسید کربن به خود نه را در انتشار دياول خاورمیا

 .(WDI, 2008)است اختصاص داده

از جو به  CO2ترسیب کربن، اشاره به روند انتقال  
بخش قابل توجهی از کربن ذخیره شده در . خاك دارد
لذا . تواند براي چندین دهه یا بیشتر باقی بماندخاك، می

تواند تولید فرایند انتقال و یا سلب کربن از جو خارج، می
هاي فسیلی و یا اي که از احتراق سوختگازهاي گلخانه

شود را کاهش هاي مربوط به انسان ناشی میسایر فعالیت
دستیابی به افزایش ترسیب کربن  ).Silvaria, 2012(دهد 

 CO2در خاك به عنوان روش مناسبی براي کاهش تراکم 
اتمسفري در مجامع علمی و سیاسی جهان مطرح شده 

؛ ورامش و همکاران، 2003 و همکاران، Kimble(است 
دو نوع کربن، شامل کربن آلی و معدنی در خاك ). 1389

هاي غیرآهکی، کربن آلی قابل توجه درخاك. وجود دارد
آیند، در ها منبع مهم کربن به شمار میبوده و این خاك

هاي آهکی، کربن آلی مقدار کمتري حالیکه در خاك
آن ممکن ) معدنی(ل، مقدار کربن غیرآلی داشته و در مقاب

٣۴ 



  ... ظرفیت ترسیب کربن در اکوسیستم مرتع و ارتباط آن با خصوصیات فیزیکی

 ٣٩ 

جعفري حقیقی،  ؛ Macdicken, 1997( است زیاد باشد
هاي منابع کربن غیر آلی ذخیره شده در خاك). 1382

و ) 1997( میلیارد تن توسط اشنایگر 780-930جهان 
) 1993( میلیارد تن توسط سامبروك و همکاران 720

رایط مختلف تواند تحت شتخمین زده شده است که می
نتایج توزیع کربن نیز نشان داد که بیش از . جوي آزاد شود

 درصد از کل کربن ترسیب شده را کربن آلی خاك 97
اي در جریان دراین میان مراتع نقش عمده .دادتشکیل می

 درصد از کربن مراتع 90چرخه کلی کربن دارند تا آنجا که 
 که در اندمحققان تخمین زده. در خاك واقع شده است

 میلیون متر 110 تا 5/29مراتع ایاالت متحده، ساالنه  
با ). Silvaria, 2012(شود مکعب تن کربن آلی ذخیره می

هاي مختلف مدیریت مرتع در حال حاضر شیوه این وجود،
سازي کربن در خاك و نتایج کاربرد آنها، در ذخیره

 Brown et)هاي مرتعی کامال نامشخص است اکوسیستم

al., 2012) .هاي ترسیب کربن در خاك، یکی از روش
هاي بیولوژیکی است که مقدار کربن خاك استفاده از روش

در ). 2007دفتر بودجه آمریکا، (دهد را تحت تأثیر قرار می
همین حیث، عمده مشکل مراتع در ذخیره کربن آلی 

-توان عدم مدیریت مناسب مراتع توسط بهرهخاك را می
 در اثر چراي بی رویه دام، پوشش گیاهی .برداران بیان کرد

کوبی، نفوذ کاهش پیدا کرده و خاك مراتع نیز در اثر لگد
پذیري خود را از دست داده و سبب ایجاد رواناب شده و 
به تبع آن فرسایش خاك و هدررفت کربن را در پی داشته 

کاهش ذخیره کربن آلی خاك، با افزایش احتمال . است
گی خاك و افزایش رواناب، اثر فرسایش پذیري و فشرد

ورامش و همکاران، (گذارد زیادي بر ساختمان خاك می
در ) 2012(هاي زیمینگ و همکاران نتایج یافته). 1389

خصوص ارزیابی مقدار کربن و نیتروژن مراتع نشان داد که 
ذخیره سازي کربن و نیتروژن خاك در مرتع بطور 

غییرات آب و هوایی اي تحت تأثیر مدیریت چرا و تفزاینده
نوبخت . باشدو خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك می

در تحقیقات خود نشان داد که درصد نیتروژن و ) 1389(
نسبت کربن به نیتروژن به ترتیب از مهمترین اجزاي 

ورامش و . باشندتأثیرگذار بر مقدار کربن آلی خاك می
روژن نیز بر رابطه مثبت درصد رس و نتی) 1389(همکاران 

  .با مقدار کربن موجود در خاك تأکید دارند
ارزیابی اولیه ذخیره کربن خاك مراتع و ارتباط آن با  

خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك به منظور یافتن خط 

مشی مدیریتی صحیح و اتخاذ یک استراتژي مناسب جهت 
لذا این تحقیق . توسعه پایدار در مراتع امري ضروري است

 رابطه بین مقدار کربن آلی ذخیره شده به منظور بررسی
خاك با خصوصیات فیزیکی و شمیایی خاك در سه مکان 

  .مرتعی در شهرستان خوي انجام شد
 

  ها مواد و روش
براي انجام پژوهش حاضر، سه مکان مرتعی که  

معرف اقلیم رویشی آذربایجانی در ناحیه رویشی ایران و 
ه مشخصات آنها ک) 1شکل(انتخاب شد  باشند، تورانی می
  .  ارائه شده است1در جدول

  
  هاي مورد بررسی در شهرستان خويموقعیت مکان-1شکل

Figure1) Studied location in Khoy 
 

برداري خاك براي نیل به اهداف این پژوهش، جهت نمونه
 متري مستقر در 100هاي در ابتدا و انتهاي ترانسکت

هاي  پروفیلمجموع. منطقه، یک پروفیل خاك حفر شد
- عدد بود و نمونه18حفر شده در هر سه مکان مرتعی 

 سانتیمتري 15- 30 و 0-15برداري خاك از دو عمق 
هاي بافت خاك به خاك انجام شد و در آزمایشگاه ویژگی

، درصد رطوبت )Bouyoucos, 1962(روش هیدرومتري 
هدایت ، )Famiglietti, 1998(اشباع به روش وزنی 

در عصاره گل اشباع با استفاده از  pHان و میزالکتریکی 
و ) Cartter, 1993( متر  pHو دستگاه  مترECدستگاه 

مقدار نیتروژن خاك با استفاده از دستگاه کجلدال 
)Kajedal, 1983( کربن آلی خاك با روش تیتراسیون ،
)Wakley & Black, 1934( وزن مخصوص ظاهري خاك ،

 ,Blake & Hartge(بر حسب گرم بر سانتیمتر مکعب 

، درصد آهک با روش تیتراسیون برگشتی، در هر )1986
در نهایت مقدار .  گردیدنهاي خاك تعیییک از نمونه

 در تن حسب در واحد سطح، بر آلی ذخیره شدهکربن 

٣۵ 
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) 1390شیداي کرکج،  (1با استفاده از رابطه  هکتار
  :شد محاسبه

)1(  DBdCOSC **..*100  
 ton ha-1( ،OC( بیانگر کربن آلی SCکه در این رابطه، 
 g(اك ـري خـ جرم مخصوص ظاهBdدرصد کربن آلی، 

cm-1  (و D = عمق نمونه برداري)m (به منظور . باشدمی
 SPSSها با استفاده از نرم افزار تجریه و تحلیل داده

(Version 16.0)  از تجزیه واریانس و به منظور مقایسه
سم براي ر. ها از آزمون دانکن استفاده شدمیانگین داده

. استفاده گردیدExcel (2010)نمودارها نیز از نرم افزار 
  هاي مورد بررسی در شهرستان خوي مشخصات مکان)1جدول

Table1) General properties of the studied rangelands in Khoy  

مکان 
  مرتعی

  تیپ غالب گیاهی
  )بر اساس نمود ظاهري(

  وضعیت مرتع
بر اساس روش (

  )چهار فاکتوري

  ش مرتعگرای
بر اساس امتیاز دهی (

به خاك و پوشش 
  )گیاهی

شدت چرا 
براساس میزان (

 )دامگذاري

میانگین تاج 
پوشش گیاهی 

  )درصد(منطقه 

شیب 
متوسط 

  )درصد(

ارتفاع 
متوسط  از 
  سطح دریا

 )متر(

مکان 
  اول

Artemisia fragrans- 
Agropyron 

trichophorum - Stipa 
barbata 

  1700  20  32  متوسط  منفی متوسط

مکان 
  دوم

Agropyron 
trichophorum- 

Thymus koteschianus 
  1700 30  30  کم  ثابت  متوسط

مکان 
  سوم

Artemisia fragrans - 
Agropyron 

trichophorum  
  1750  15  20 زیاد  منفی  ضعیف

  
  و بحثنتایج 

  هاي خاكخصوصیات کلی نمونه
دامنه خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك  
 ارائه شده 4 تا 2هاي  بررسی در جدولهاي مورد مکان
درصد ماده آلی، ، نتایج نشان داد که در مکان اول. است

، سیلت و شن و رس و درصد رطوبت با ECنیتروژن، 
جرم  و در حالیکه مقدار آهک یافت، افزایش عمق کاهش

مخصوص ظاهري خاك با افزایش عمق روند افزایشی را 

قدار آهک، درصد  م،در مکان دوم). 2جدول(نشان داد 
رطوبت اشباع، رس و نیتروژن با افزایش عمق روند 

همچنین در مکان سوم، ). 3جدول(افزایشی را نشان داد 
سیلت و ، ، رسpHمقدار آهک، درصد ماده آلی، ازت، 

درصد رطوبت اشباع با افزایش عمق روند افزایشی را نشان 
مقایسه میانگین درصد خصوصیات ). 4جدول(داد 
 2هاي مورد بررسی در شکلیري شده خاك مکانگاندازه

  .ارائه شده است
 میایی خاك در مکان اولی آمار توصیفی مربوط به خصوصیات فیزیکی و ش)2جدول

Table 2) Descriptive statistics of selected chemical and physical properties of the soils in rangeland number 1  
  متري سانتی15-30عمق   يمتر سانتی0-15عمق   

انحراف  میانگین خصوصیات مورد مطالعه
 معیار

انحراف  میانگین اشتباه معیار
 معیار

 اشتباه معیار

 1.77 5.60 23.1 2  6.34  24.2 (%)سیلت 
 0.07 0.22 7.5 1.77  5.60 17.4 (%)رس 
 0.84 5.83 57.9 2.19  6.93 58.4 (%)شن 

 dS m-1)( 0.84 0.08  0.03 0.47 0.065 0.021هدایت الکتریکی 

pH  7.5 0.20  0.06 7.5 0.22 0.07 
 1.36 4.29 7.25 1.12  3.55 4.05 (%)آهک 

 0.008 0.027 0.087 0.014  0.045 0.078 (%)نیتروژن 
 0.17 0.54 1.33 0.28  0.90 1.64 (%)ماده آلی 

 0.53 11.16 46.63 1.64  10.68 47.17 (%)رطوبت اشباع 
 g cm-3( 1.44 0.06  0.17 1.45 0.05 0.16(  خاكوزن مخصوص ظاهري
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 میایی خاك در مکان مرتعی دومیآمار توصیفی مربوط به خصوصیات فیزیکی و ش) 3جدول
Table 3) Descriptive statistics of selected chemical and physical properties of the soils in rangeland number 2 

  متري سانتی15-30ق عم  متري سانتی0-15عمق   
اشتباه  انحراف معیار میانگین خصوصیات مورد مطالعه

 معیار
 اشتباه معیار انحراف معیار میانگین

 1.88 4.60 19 1.59  5.34 16.8 (%)سیلت 

 0.72 1.76 11.5 1.34  3.27 10.5 (%)رس 

 1.23 4.47 69.5 1.60  34.6 71 (%)شن 

 dS m-1)( 0.48 0.04  0.02 0.46 0.057 0.023هدایت الکتریکی 

pH  7.6 0.21  0.08 7.5 0.19 0.08 

 1.25 3.07 4.42 0.93  2.27 2.58 (%)آهک 

 0.004 0.011 0.063 0.009  0.023 0.059 (%)نیتروژن 

 0.05 0.12 0.99 0.19  0.46 1.17 (%)ماده آلی 

 1.06 7.93 29.35 1.62  9.32 29.01 (%)رطوبت اشباع 

 g cm-3( 1.55 0.034  0.014 1.52 0.16 0.04( وزن مخصوص ظاهري خاك

  
  

 میایی خاك در مکان مرتعی سومی آمار توصیفی مربوط به خصوصیات فیزیکی و ش)4جدول
Table 4) Descriptive statistics of selected chemical and physical properties of the soils in rangeland number 3 

  خصوصیت مورد مطالعه  متري سانتی15-30عمق   متري سانتی0-15عمق 
 اشتباه معیار انحراف معیار میانگین اشتباه معیار انحراف معیار میانگین

 1.28 3.14 60.67 1.11 2.71 21.8 (%)سیلت 
 1.92 4.71 17.2 1.40 3.43 15.17 (%)رس 
 1.60 3.92 22.2 1.88  4.60 63 (%)شن 

 dS m-1)( 0.53 0.08 0.03 0.52 0.044 0.018هدایت الکتریکی 

pH  7.5 0.10 0.04 7.6 0.13 0.05 
 2.27 5.56 26.67 0.12 0.28 1.2 (%)آهک 

 0.004 0.010 0.050 0.011 0.026 0.045 (%)نیتروژن 
 0.08 0.20 1 0.21 0.52 0.90 (%)ماده آلی 

 1.21 8.31 34.38 1.12 3.18 31.63 (%)رطوبت اشباع 
 g cm-3( 1.46 0.052 0.021 1.43 0.27 0.07( وزن مخصوص ظاهري خاك

  

٣٧ 
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 گیري شده مکان هاي مورد بررسی در شهرستان خويمیانگین فاکتورهاي خاکی اندازه  مقایسه)2شکل 

Figure 2) Comparison of the overall mean of selected soil properties in the studied rangelands of Khoy  
  

  ترسیب کربن خاك
 0-15ن کربن ترسیب شده در عمق میانگی

سانتیمتري خاك مکان اول، مکان دوم و مکان سوم به 
برآورد ) تن در هکتار (36/11، 74/15، 43/20ترتیب 
همچنین میانگین کربن ترسیب شده در ). 5جدول(گردید 
تري خاك مکان اول، مکان دوم و م سانتی15-30عمق 

ن در ت (94/24، 59/33، 36/33مکان سوم به ترتیب 
 ،نتایج تجزیه واریانس). 5جدول(برآورد گردید ) هکتار

داري را در مقدار کربن ترسیب شده در هر اختالف معنی
هاي  سانتیمتري بین خاك مکان15- 30 و 0-15دو عمق 

هاي مورد در تمام مکان ).6جدول (مورد بررسی نشان داد 
 سانتیمتري، مقدار ذخیره کربن 15-30بررسی در عمق 

 ، سانتیمتري0- 15در عمق .  بیشترین مقدار استداراي
بیشترین ذخیره کربن در خاك مکان اول برآورد گردید در 

 سانتیمتري بیشترین ذخیره 15- 30حالیکه در عمق 
  .)3شکل (کربن خاك در مکان دوم برآورد گردید 

   
 رسی در شهرستان خويهاي مورد بر آمار توصیفی مربوط به مقدار کربن ترسیب شده درخاك مکان)5جدول

Table 5) Descriptive statistics related to carbon sequestration in the soil of studied areas of Khoy  
  اشتباه معیار  میانگین  مکان مرتعی  تیمار  عوامل

  عمق
  )متري سانتی0- 15(

  مکان اول
  مکان دوم
  مکان سوم

20.43 
15.74 
11.36 

0.29  
0.21 
0.23  

  عمق
  )متري سانتی15- 30(

  مکان اول
  مکان دوم
  مکان سوم

33.36  
33.59  
24.94 

0.35 
0.22 
0.19 

کربن ترسیب شده خاك 
  )تن در هکتار(

  عمق کل
  مکان اول
  مکان دوم
  مکان سوم

26.89  
24.66  
18.15  

0.26 
0.27  
0.23 
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 ررسی در شهرستان خويهاي مورد بهاي مختلف مکاننتایج آنالیز واریانس کربن ترسیب شده در عمق) 6جدول 
Table 6) The results of variance analysis of soil carbon sequestration in the deep places of Khoy  

 منبع تغییر تیمار  
مجموع 
 مربعات

 درجه آزادي
میانگین 
 مربعات

 F Pr>F مقدار

  عمق
- سانتی0- 15(

 )متري

  تیمار
 خطاکل

316.04  
1439.08  
1755.12 

2 
19 
21 

158.02  
75.74  2.089 0.152 ns 

  عمق
)30 -15 
 )متريانتیس

  تیمار
 خطاکل

366.09  
1846.50  
2162.59 

2 
19 
21 

158.05  
97.18 1.626 0.223ns 

 ترسیب کربن
 خاك شده

  )هکتار در تن(

 عمق کل
  تیمار

 خطاکل

583.56  
5631.29  
6214.85 

2 
41 
43  

291.78  
137.35 2.124 0.132ns 

ns :دارعنیعدم وجود اختالف م  
  

  هاي مورد بررسیارتباط خصوصیات خاك مکان
  با ترسیب کربن خاك

همبستگی ترسیب کربن با هر یک از خصوصیات 
بر .  ارائه شده است7فیزیکی و شیمیایی خاك در جدول 

نیتروژن، ماده مقدار ها، ترسیب کربن با  اساس این بررسی
آلی، جرم مخصوص ظاهري و آهک همبستگی مثبت 

-سایر عوامل مورد بررسی، رابطه معنی. ه استنشان داد
  .)7جدول(داري با کربن آلی خاك را نشان ندادند 

  

  
 متري خاك مکان هاي مورد بررسی در شهرستان خويسانتی 15-30 و 0-15 مقدار کربن آلی ذخیره شده در عمق هاي )3شکل

Figure 3) Rates of organic carbon sequestration in the studied rangelands of Khoy at two different soil depths 
(0-15 cm and 15-30 cm).  

  
 نتایج روابط رگرسیونی مقدار کربن آلی مکان هاي مورد بررسی با خصوصیات خاك) 7جدول

Table7) Derived regression relationships between the organic carbon content of soil with soil factors.  
  )R2(ضریب تعیین   معادله  مکان مرتعی

 Y= 8.237+251.155/N *47%  مکان اول
  **Y= 196.963+ 657.055N + 30.283OM +117.47Bd 82%  مکان دوم

 *Y= -1.524+ 0.452CaCO3 + 281.60N 93%  مکان سوم

OC (Y) : متغیر وابسته؛N) ازت() M ,جرم مخصوص ظاهري خاك( ، OM)ماده آلی( ،CaCO3) متغیر مستقل: )آهک  
   درصد1داري در سطح احتمال  معنی٭٭ درصد، 5داري در سطح احتمال  معنی٭
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   بحث
مطالعات متعددي در داخل و خارج از کشور، نقش 

هاي مرتعی و بخصوص نقش بیشتر خصوصیات اکوسیستم
معصومی، (کند کربن تایید میخاك را در امر ترسیب 

کربن در واحد زمان  مقدار ترسیب .)Rice, 2000؛ 1379
هاي مدیریت، هاي گیاهی و شیوهبه خصوصیات رشد گونه

تغییر کاربري اراضی، نوع عملیات احیایی، شرایط فیزیکی 
و بیولوژیکی خاك و ذخیره قبلی کربن در خاك بستگی 

نتایج تحقیق حاضر مؤید آن است که . (Post, 2000)دارد 
 خاك و درصد نیتروژن، ماده آلی، جرم مخصوص ظاهري

کربن مقدار آهک به ترتیب از مهمترین عوامل تأثیرگذار بر 
میانگین کل . هاي مورد بررسی هستندآلی خاك در مکان

 تن در هکتار؛ مکان 90/26، کربن آلی خاك در مکان اول
 تن در 15/18 ، تن در هکتار و مکان سوم67/24، دوم

ترین هکتار برآورد گردید که در این برآورد، مکان اول بیش
 ریدر و همکاران .مقدار کربن آلی را به خود اختصاص داد

بیان کردند که بسیاري از مطالعات بر روي فرایند ) 1998(
ازت مقدار ترسیب کربن، همواره با مطالعه همزمان بر روي 

باشد زیرا فاکتور ازت از اهمیت خاصی در فرایند خاك می
نین در این رابطه پوس. ترسیب کربن برخوردار است

نیز در تحقیقات خود بر رابطه بین کربن و ) 2002(
نتایج تحقیق حاضر همبستگی باالیی . نیتروژن تأکید دارد

جدول (را بین دو عامل کربن و نیتروژن خاك نشان داد 
مقدار ازت کل خاك در مکان اول و دوم و مکان سوم ). 7

.  درصد برآورد گردید047/0 و 061/0، 082/0به ترتیب 
تحقیق حاضر حاکی از آن است که در مراتع با نتایج 

درصد باالي ازت موجود در خاك، مقدار کربن آلی 
با افزایش عمق از همچنین  ،بیشتري، ذخیره گردیده است

 سانتیمتري مقدار ازت خاك روند 15-30 به 15-0
 مقدار ،افزایشی را نشان داد و به دنبال این روند افزایشی

 ).4 تا 2 جداول(ورد گردید کربن آلی بیشتري نیز برآ
در تحقیقات خود اظهار داشت ) 1388(جنیدي  

ذخیره ازت در اکوسیستم در تعامل با مقدار کربن ترسیب 
نقش کنترلی بر فرایند ترسیب ، باشد و عامل ازتشده می

 جینکسام و همکاران همچنین. کربن در اکوسیستم دارد
با ارایه مدلی تکمیلی در زمینه نقش کنترل ) 2005(

کننده ازت بر چرخه کربن و ترسیب آن در اکوسیستم 
بیان کردند که در یک اکوسیستم باز، کربن خالص جذب 
شده با ورودي نیتروژن، جذب و هدررفت آن مرتبط است 

و در نهایت افزایش تثبیت ازت در سطح وسیع منجر به 
هد شد که با نتایج حاضر مقدار باالي ترسیب کربن خوا

نیز در تحقیقات ) 2007( آلراد و همکاران .مطابقت دارد
خود نشان دادند که افزودن کود ازته به خاك، مقدار 

. دهد درصد افزایش می30ترسیب کربن در خاك را حدود 
بیان داشت کاهش مقدار ازت خاك به ) 1995(ساالردینی 

هوموس و دلیل کاهش بقایاي گیاهی جهت تبدیل به 
افزایش تهویه خاك در اثر شخم و بنابراین زیادشدن 

-موجودات ذره بینی و بهم خوردن تعادل ازت خاك می
وزن مخصوص ظاهري خاك در برآورد مقدار ذخیره . باشد

 مخصوص وزن بین رابطه. کربن خاك نقش مهمی دارد

 که بنحوي است، طرفه دو  یک رابطه آلی، کربن و ظاهري

 افزایش و مخصوص وزن کاهش باعث لی،آ ماده افزایش

 خود که شد خواهدخاك  نفوذپذیري بهبود و فرج و خلل

 که نتیجتا، گرددیم فرسایش کاهش و رواناب کاهش باعث
همبستگی . را سبب خواهد شد کربن رفت هدر کاهش

مثبت و معنی دار، مقدار ذخیره کربن با وزن مخصوص 
ژوهش حاضر، هاي مورد بررسی در پظاهري خاك مکان
میانگین وزن مخصوص ظاهري خاك . موئید این امر است

، 45/1، 54/1در مکان اول، دوم و سوم به ترتیب برابر 
در تحقیق . برآورد گردید) گرم بر سانتیمتر مکعب (44/1

مورد هاي مکان در تمامی 4 تا 2حاضر با توجه به جداول
 با افزایش میانگین وزن مخصوص ظاهري خاك، ،بررسی
 مکنزي و .کربن آلی بیشتري ترسیب گردیده استمقدار 

 که نیز در تحقیقات خود بیان کردند) 2000(همکاران 
وزن مخصوص ظاهري خاك یکی از عوامل مهم برآورد 

همچنین گارتنت و . باشدظرفیت ترسیب کربن خاك می
نشان داد که ترسیب کربن خاك عالوه بر ) 2002(چارلز 

ا میزان ماده آلی خاك نیز وزن مخصوص ظاهري خاك ب
 در این راستا، پیرس و همکاران .همبستگی مثبت دارد

ماده آلی را معمولی ترین شاخص تخمین ، مقدار )1983(
ماده آلی ) 2012( پیتر  ضمن اینکهدانند،کیفیت خاك می

 .کندگزارش می درصد کربن وزن خشک 50-58  خاك را
 آلی خاك ، روند کاهشی ماده)1993(کانل و دوار  

وجود الشبرگ سطح خاك متناسب با افزایش عمق را به 
. شودنسبت دادند که موجب افزایش کربن آلی خاك می

دهند ، گزارش می)2003(همچنین احمدي و همکاران 
تواند ناشی از برداشت می، کاهش مقدار ماده آلی خاكکه 

الشبرگ مقدار ها و در نتیجه کاهش گیاهان توسط دام
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این نتایج با نتایج تحقیق حاضر  .ه به خاك باشداضافه شد
در مکان سوم  و همانطور که نتایج نشان داد، مطابقت دارد

و به دلیل چراي بیش از حد دام و کاهش پوشش گیاهی 
، مقدار کربن ذخیره شده، در مقایسه با الشبرگبه ویژه 

 .هاي مورد بررسی، کمتر استدیگر مکان
ن داد که با افزایش ماده آلی، نتایج پژوهش حاضر نیز نشا

هاي مورد بررسی ذخیره کربن بیشتري در خاك مکان
) 1389(در این راستا، ورامش و همکاران . شده است
سرعت تجزیه مواد آلی خاك تحت دهند که گزارش می

) رطوبت، دما و دسترسی به اکسیژن(تأثیر وضعیت خاك 
یل خاك و ترسیب مواد آلی، قرار گرفتن مواد آلی در پروف

 .باشدمیها شدت حفاظت فیزیکی خاکدانه
 19/46درصد رطوبت اشباع در مکان اول با مقدار 

 درصد و مکان دوم با 33درصد نسبت به مکان سوم با 
در مکان .  درصد از مقدار باالتري برخوردار است18/29

سوم با وجود دارا بودن شرایط الزم براي ترسیب کربن، 
 حاکم بر مرتع موجب گردیده متأسفانه شرایط ضعیف

هاي مکان مرتعی مذکور نسبت به دیگر مکاندر است که 
تري ذخیره مورد بررسی، کربن آلی خاك به مقدار پایین

) 2008( در توجیه این امر، استفن و همکاران .گردد
 باعث افزایش درجه حرارت ،فرایند چراگزارش دادند که 

گردد که خود خاك و تبخیر و تعرق رطوبت از خاك می
 .گردداین عامل باعث کاهش تجزیه مواد آلی خاك می

هاي مورد  مکانمقادیر کربن برآورد شدهبر مبناي 
گیري کرد که بین مقدار کربن توان نتیجه میبررسی،

ترسیب شده و رطوبت اشباع رابطه مثبتی وجود دارد که 
در مناطق با رطوبت اشباع باال، مقدار کربن آلی بیشتري 

اما در توجیه میانگین باالي درصد . خیره شده استذ
مورد بررسی با توجه به نوع هاي مکانرطوبت اشباع خاك 

شنی بطور عمده که هاي مورد بررسی مکانبافت خاك 
مورد ارتفاع باالتر مراتع به علت را توان  می،دنباشمی

داراي بارش بطور کلی، داد که  نسبتاز سطح دریا مطالعه 
تر پایینارتفاعات در واقع سبت به سایر مناطق بیشتري ن

 به دلیل نفوذپذیري ،هاي با بافت شنیدر خاك .باشندمی
زیاد آب و ته نشین شدن آهک، مقدار آهک با افزایش 

در واقع دلیل روند افزایشی در کربن . یابدعمق افزایش می
توان به وجود آهک  خاك با افزایش عمق را میذخیره شده
درصد آهک . هاي اول و سوم نسبت دادمکاندر خاك 

 درصد و 5/3 درصد، مکان دوم 95/13خاك در مکان سوم 
طبق تحقیقات جنیدي . باشد درصد می65/5مکان اول 

داري با ، آهک خاك داراي رابطه مثبت و معنی)1388(
مقدار کربن ترسیب شده در بیوماس گیاهی دارد که 

قش مثبت آهک در توان به نتوجیه این موضوع را می
ها و تأثیر مثبت بهبود ساختمان خاك و پایداري خاکدانه

بر تغذیه گیاه به دلیل وجود ترکیبات کلسیم و منیزیم 
 و pHبین میزان ). 1382جعفري حقیقی، (نسبت داد 

اسیدیته خاك با مقدار کربن آلی ذخیره شده در خاك 
 خاك موجب pHتغییرات . رابطه مثبتی مشاهده نگردید

ها و تغییراتی در جذب نیتروژن و فعالیت میکروارگانیسم
شود و در مقدار جذب موادغذایی توسط اکوسیستم می

همچنین اسیدیته خاك . کندکربن خاك تغییر ایجاد می
هاي مختلف اراضی ممکن است تغییر یابد در اثر مدیریت

)Augusto et al., 2002.(  تحقیقات زیادي در مراتع با
مؤید  است که همگی ی مختلف انجام گرفتهشرایط چرای

 مناطقی است افزایش ترسیب کربن آلی موجود در خاك
-Su(اند مورد چرا قرار گرفتهسبک و متوسط که بطور 

Yong & Zhoo, 2003 .( ،ده شده نشان دادر این راستا
هایی که تحت چراي مفرط قرار دارند،  در چراگاهاست که

ریزي  اي دام در مرتع و طرحصحیح چرتوان با مدیریت  می
مقدار ترسیب کربن خاك را افزایش هاي چرایی، سیستم

  ).Follett & Reed, 2010(داد 
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Abstract 
 
 Increasing carbon sequestration in soil is an efficient method to decrease concentration of 
atmospheric CO2 and has a considerable role in reduction of problems caused by climate change 
and air pollution which recently has been considered as an attractive issue for many of the 
researchers. In this study, capacity of carbon sequestration and it's relation with soil physical and 
chemical characteristics in three different sites of Khoy rangelands was investigated. In this regard, 
soil samples were collected from depths of 0-15 and 15-30 centimeters. The results showed that 
total organic carbon concentration in sites of one and two and in third site were respectively equal 
to 26.89, 24.66 and 18.15 tons per hectare, and the highest amount of  accumulated carbon was 
related to first site. In all of the studied sites, highest amounts of soil organic carbon were related to 
depth of 15-30centimeters samples. The results obtained from stepwise regression analysis  
indicated that percent of nitrogen concentration, bulk density and lime content of soil were 
respectively the most effective factors on organic carbon content of the soil in investigated sites. 
Generally optimal management of rangeland ecosystems has an important role in improvement of 
atmospheric carbon sequestration capacity.  
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