بررسی میزان ترسیب کربن در اکوسیستم های مرتعی و زراعی پروژه بین المللی ترسیب کربن محالت
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نویسنده مقاله :دکتر فرهاد درخشان

1کارشناس ارشد آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی
چکیده:

هدف این مطالعه مقایسه ترسیب کربن خاک و زیتوده گیاهی در کاربری های دو اکوسیستم مرتعی و
زراعی در پروژه بین المللی تر سیب کربن شهرستان محالت بود .نمونهبرداری خاک با حفر پروفیل در نقاط
هدف در دو عمق  0-15و  15-30سانتی متر انجام شد .در هر کاربری از  3ترانسکت  50متری و در امتداد
هر ترانسکککت از  4پالت  2*2متری با فواصککل تدککادفی از هم اسککتفاده شککد .نمونههای خاک از مرکز هر
تران سکت بردا شت گردید .سپس زیتوده باالی سطح زمین با اندازه گیری م ستقیم تعیین شد .در هر پالت
تعدادی بوته معرف از هر گونه و یا درصکککدی از تاو پوشک ک

گونه معرف انتخا

جمعآوری شده ،با توزین نمونه ها ،در صد ماده خ شک برای هر یک از بخ

شکککد و با کل ریشکککه

ها محا سبه گردید .همچنین

زیتوده ری شه با انجام نمونهبرداری م ستقیم از بوتهها و یا با ا ستفاده از شواهد موجود در منطقه (نظیر ری شه
گونههای موجود در ترانشههای واقع در عرصه طرح) تخمین زده شد .درصد کربن آلی نمونه های گیاهی و
درصد کربن آلی خاک در آزمایشگاه به دست آمد .همچنین سایر خدوصیات خاک شامل وزن مخدوص
ظاهری ،بافت خاک ،ا سیدیته و هدایت الکتریکی تعیین شدند .برای مقای سه تر سیب کربن زیتوده گیاهی و
خاک بین دو روی شگاه مرتعی و زراعی از آزمون  tم ستقل ا ستفاده شد .داده ها به کمک نرم افزار SPSS

آنالیز آماری شدند .نتایج نشان داد که کل کربن ترسیب شده در اکوسیستم مرتعی ( 59.47تن در هکتار) و
در اکوسیستم زراعی ( 53.31تن در هکتار) بود .بنابراین میزان ترسیب کربن در اکوسیستم های مرتعی علی
رغم عدم استفاده از نهاده های آبیاری و کود دهی در آنها بیشتر از اکوسیستم های زراعی منطقه بود.
واژگان کلیدی :ترسیب کربن ،کربن آلی خاک ،کاربری اراضی ،استان مرکزی

مقدمه
افزای

جهانی غلظت دی اک سید کربن اتم سفری و سایر گازهای گلخانه ای به احتراق سوخت های

فسککیلی ،تولید سککیمان و ت ییر کاربری اراضککی نسککبت داده می شککود .در بخ
عملیات جنگل زدایی ،سککوزاندن زیتوده گیاهی ،زهکشککی تاال
کودهای شکککیمیایی از مهم ترین عوامل افزای
مراتع عامل مهمی برای کاه
کربن در خاک و پوشکک

ها ،خاکورزی غیر حفاظتی و اسککتفاده از

گازهای گلخانه ای به شکککمار می روند( .)13بهبود مدیریت

انتشار دی اکسید کربن است( .)14کاه

گیاهی می تواند ت ییرات آ

تالش های جهانی برای مقابله با ت ییرات آ

کشککاورزی و منابع طبیعی،

و هوایی و گرمای

 CO2اتمسفری و ذخیره و ترسیب
جهانی را کاه

دهد .برخی از

و هوایی عبارتند از توسعه استفاده از انرژی های پاک ،کاه

انت شار دی اک سید کربن و تر سیب کربن در زی ست بوم های ک شاورزی و منابع طبیعی .احیای جنگل های
مخروبه و جنگل کاری در مناطق خشک و نسمه خشک و انجام طرح های بیشه زراعی (آگروفارستری) از
راهبرد های موثر در مواجهه با اثرات نامطلو

ت ییرات آ

و هوایی به شمار می روند(.)2

تر سیب کربن بهعنوان فرایندی عمل میکند که طی آن دیاک سیدکربن از اتم سفر گرفته شده و در بافتهای
گیاهی به صورت هیدراتهای کربن ذخیره شده و سپس بخشی از آن به صورت کربن الشبرگ و کربن آلی
خاک ذخیره میگردد( .)1مدیریت مراتع از طریق ذخیره کربن موجود در زیسکککت توده و مواد آلی خاک به
تر سیب کربن کمک می کند( .)25زی ست بوم های زراعی و مرتعی جهان ب سته به نوع آ

و هوا ،نوع خاک

و سابقه مدیریت 25-75 ،در صد از ذخیره کربن آلی خاک خود را آزاد می کنند .که پیامد آن کاه

 10تا

 50تنی ذخایر کربن آلی خاک در هکتار اسککت .خاکهای دارای فقر شککدید کربن آلی ،عملکرد زراعی پایینی
دارند( .)15تخمین پتانسیل ترسیب کربن برای مراتع نسبت به مزارع زیر کشت دشوارتر است .مراتع شامل
تنوع گ سترده ای از جوامع گیاهی ،خاک و مناظر ا ست که سبب پیچیدگی پا سخهای اکو سی ستم می گردد
زیرا شیوه های مدیریت ممکن ا ست باعث ت ییر در جوامع گیاهی شود که با گذ شت زمان ،بر ذخایر کربن
تأثیرات ثانویه دارد .تا به امروز ،پاسخهای طوالنی مدت ذخایر کربن به شیوه های مدیریت زیست بوم های
مرتعی کمتر مورد مطالعه قرارگرفته اسککت .با این وجود ،سککهم مراتع در ترسککیب کربن بسککیار حا ز اهمیت
است و در بسیاری از کشورها وسعت مراتع بی
نتایج مطالعات پارسا من

از مزارع است (.)16

و همکاران نشان داد کربن آلی خاک در افق های سطحی در کاربری مرتع بیشتر

از کاربری زراعی بوده ا ست و به تبع آن میزان کربن تر سیب شده نیز در کاربری مرتع بی شتر می با شد(.)6

ماده آلی خاک منبع مهمی از مواد م ذی گیاهان ا ست و می تواند فر سای
کاتیونی و نگهداری آ

را افزای

خاک را محدود و ظرفیت تبادل

دهد( .)18عبدی و همکاران در مطالعه ای در گون زار های شککهرسککتان

شازند ا ستان مرکزی ،ن شان دادند که کل کربن تر سیب شده در واحد سطح 32.95 ،تن در هکتار بود و
 87.43درصد از کل ترسیب کربن را کربن آلی خاک تشکیل می داد .نتایج توزیع کربن بیوماس نشان داد که
ذخیره کربن در بیوماس اندامهای هوایی ،بی

از ریشککه ها بود( .)4نتایج مطالعات اوسککو و همکاران نشککان

داد کاربری باغ با  2.07درصد ،بیشترین مقدار کربن آلی خاک را داشت و اراضی زراعی و مرتعی به ترتیب
با  0.73و  0.53درصد در درجات بعدی قرار داشتند( .)3ت ییرات مثبت در مدیریت مرتع ممکن است منجر
به افزای

کربن آلی خاک شککود؛ بنابراین ،احیاء مراتعی که توسککو چرای دا می تخریب شککده اند به طور

بالقوه می تواند کربن اتمسفری را ترسیب کند( .)18پژوه
آن بود که تجمع کربن در خاک زیر اشکو

انجام شده توسو قنبریان و همکاران نیز بیانگر

بادام کوهی بیشتر از خاک زیر اشکو

مو بود و هریک از توده

های مو و بادام کوهی به ترتیب قادر به نگهداشتن میانگین ساالنه کربن به مقدار  30.55و  5.88کیلوگرم در
هکتار ه ستند .توان تر سیب کربن در خاک روی شگاه مو و بادام کوهی نیز به ترتیب  271.4و  354.1تن در
هکتار در طول مدت  33سال و  20سال برآورد گردید( .)11فرهادی فر و همکاران در تحقیقی ن شان دادند
که کل کربن ترسیب شده در رویشگاه جنگلی ( 1042تن در هکتار) ،علفزار ( 293تن در هکتار) و بوته زار
( 237تن در هکتار) بود؛ بنابراین تر سیب کربن خاک در روی شگاه جنگلی بی شتر از علفزار و بوته زار بوده
است(.)10
اکوسیستم های مرتعی پتانسیل باالیی در ترسیب کربن دارند ،زیرا نیمی از خشکی های زمین را در برداشته
و ذخیره کربن آنها  10درصد کل ذخایر کربن زیتوده اکوسیستم های خاکی و  30درصد کربن آلی خاک را
تشکککیل می دهند .در مقیاس جهانی مراتع سککاالنه حدود  500میلیارد تن کربن ترسککیب می کنند .از طرف
دیگر ارا ضی خ شک بی

از  45در صد از سطح زمین را در برگرفته و علی رغم محتوی کم کربن آلی در

این خاکها ،این مناطق  16درصککد از کل ذخیره کربن خاک های جهان را شککامل می شککود .هر چند ورودی
کربن آلی به خاک های مناطق خ شک کم ا ست ،اما این مناطق ممکن ا ست دارای پتان سیل باال در تر سیب و
ذخیره کربن باشند به شرطی که کربن آلی ورودی به خاک با مدیریت صحیح افزای
محتوی کربن خاک کاه

و تجزیه و هدر رفت

یابد( .)7هدف از این مطالعه مقای سه میزان تر سیب کربن در دو کاربری زراعی و

مرتعی در پروژه بین المللی ترسیب کربن شهرستان محالت می باشد.

مواد و روش ها
معرفی منطقه مورد مطالعه
منطقه مورد مطالعه با وسعت  31هزار هکتار تحت عنوان پروژه بین المللی ترسیب کربن شهرستان محالت
در منطقه گل چشمه به فاصله  30کیلومتری جنو

شرقی شهر محالت در استان مرکزی واقع و در محدوده

طول ج رافیایی 310000تا  334000و عرض ج رافیایی  1072000تا  1096000قرار دارد (شکل  .)1حداقل
ارتفاع از سطح دریا  1550متر در منطقه ارقده و حداکثر ارتفاع  2300متر در منطقه گل چشمه می باشد.
اجرای طرح ملی ترسیب کربن در شهرستان محالت با هدف توانمندسازی جوامع محلی گامی مؤثر در کنترل
بیابانزایی در کشور بهویژه در جنو
ناشی از فرسای

استان مرکزی است .با توجه به شرایو منطقه گل چشمه و مشکالت

در منطقه ،فقر و مهاجرت ناشی از بیابانزایی و وجود پتانسیلهای بسیار زیاد ازجمله منابع

آبی و خاکی ،مشارکت مردمی و حمایت هم جانبه مسئوالن اجرایی ،این منطقه برای اجرای پروژه ترسیب
کربن انتخا گردید .منطقه گل چشمه به وسعت  31هزار هکتار شامل روستاهای یکه چاه ،جمالآباد ،جودان،
چهل رز ،جردیجان ،توتک ،ارقده و گلچشمه می باشد که دارای جمعیت  1500جمعیت است .در این منطقه
 13هزار و  517رأس دام سبک و  114رأس دام سنگین وجود دارد .حداقل ارتفاع از سطح دریا  1550متر
در منطقه ارقده و حداکثر ارتفاع  2300متر در منطقه گل چشمه میباشد .طرح  15هکتاری کاشت نهال
بادامک ،مزارع کاشت گل محمدی ،خزانه تولید  20هزار نهال گلدانی آتریپلکس و خزانه تولید  10هزار نهال
گلدانی قیچ که تمامی آنها با مشارکت گروههای توسعه روستایی منطقه اجرایی طرح صورت پذیرفته است،
از مهمترین اقدامات در راستای اهداف طرح بینالمللی ترسیب کربن در این منطقه هستند(.)28

شکل  :1نقشه موقعیت منطقه مورد مطالعه

روش تحقیق:
پس از شناسایی مقدماتی و تعیین حدود منطقه مورد مطالعه ،نقشه های کاری منطقه تهیه شدند .با توجه به
هدف مطالعه که بررسی میزان ترسیب کربن در زیست بوم های مرتعی و زراعی منطقه پروژه ترسیب کربن
شهرستان محالت بود ،جهت ارزیابی ترسیب کربن در زیست بوم های مرتعی تعداد  7مرتع در محدوده
اطراف روستاهای چهل رز ،یکه چاه ،جمال آباد و گلچشمه که دارای تیپ های گیاهی:
Artemisia siberi- Scariola orientalis- Astragalus gossypinus
Artemisia- Scariola
Artemisia- Astragalus
Artemisia- Euphorbia
Artemisia- Achantholimon
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بودند( )28و از نظر وضعیت مدیریت به ترتیب تحت شرایو چرایی دا م ،چرای متوسو ،چرای شدید ،احیا
شده با استفاده از گونه های آتریپلکس  ، Atriplex Canesenceقیچ  Zygophyiium atriplicoidesو بادامک
 Amygdalus scopariaبودند .میانگین خدوصیات پوش

گیاهی ،الشبرگ و خاک مراتع یاد شده به عنوان

واحد کاری مرتعی در نظر گرفته شد.
جهت ارزیابی ترسیب کربن در زیست بوم های زراعی تعداد  3مزرعه در محدوده روستاهای چهل رز و یکه
چاه انتخا

شدند ،مزارع مورد نظر در هنگام نمونه برداری (تابستان سال  )1397تحت کشت گل محمدی

( 3ساله) ،آی  ،کشت جو ،گل محمدی  6ساله بودند .میانگین خدوصیات مزارع یاد شده به عنوان واحد
کاری زراعی در نظر گرفته شد.
روش نمونه برداری سیستماتیک تدادفی بود به این صورت که در هر تیپ گیاهی مرتعی یا کاربری زراعی
از  3ترانسکت  50متری و در امتداد هر ترانسکت از  4پالت به ابعاد  2*2متر با فواصل تدادفی از هم
استفاده شد .در هر پالت ضمن تعیین ترکیب گونه ای ،درصد پوش

گیاهی (تاو پوش ) تعیین شد .جهت

اندازه گیری میزان بیوماس (زیست توده) هوایی ،بخشی از بیوماس قطع و توزین شد و بر اساس آن کل وزن
تر بیوماس هوایی هر پالت تعیین گردید .جهت تعیین زیست توده ریشه ای گیاهان غالب مرتعی (درمنه،
گون ،گیاهان علفی ،آتریپلکس ،قیچ و بادام) و زراعی (گل محمدی ،جو) برای هر گیاه غالب حداقل از 3
نمونه (با اندازه های کوچک ،بزرگ و متوسو استفاده شد؛ نمونه برداری) به روش مستقیم با کندن خاک
اطراف ریشه ها و تا حد ممکن استخراو کل ریشه ها از خاک انجام شد .همچنین از شواهد موجود در منطقه
( نظیر ریشه گونه های موجود در ترانشه های واقع در عرصه طرح) جهت افزای

دقت تعیین نسبت بیوماس

ریشه ای به بیوماس هوایی استفاده شد برای تعیین درصد ماده خشک بیوماس هوایی و ریشه ای ،بخشی از

زیست توده تر گیاهان غالب توزین و پس از ثبت مشخدات ،داخل پاکت کاغذی قرار گرفت و به آزمایشگاه
منتقل شد و در نهایت با قرار دادن در آون (دمای ℃  )75و پس از تثبیت وزن ،درصد ماده خشک نمونه ها
تعیین گردید .جهت تعیین مقدار الشبرگ در پالت ها ،بسته به مقدار الشبرگ موجود ،کل الشبرگ داخل
1

پالت جمع آوری و توزین شد و یا بخشی از آن (حداقل ) جمع آوری و توزین و بر اساس آن کل الشبرگ
4

موجود در پالت تعیین گردید .جهت اندازه گیری صفات خاک از مرکز هر ترانسکت دو نمونه خاک به
تفکیک عمق  0-15و  15-30سانتی متری برداشت شد .در مجموع  102پالت از واحد های کاری مرتعی و
زراعی مورد ارزیابی قرار گرفتند .در آزمایشگاه بافت خاک با استفاده از روش دانسیمتری بایکاس که بر مبنای
تئوری ت ییرات وزن مخدوص (وزن در واحد حجم) مخلوط خاک و آ طی رسو گذاری پایهگذاری شده
است تعیین گردید( .)19وزن مخدوص ظاهری خاک ،به روش کلوخه (برحسب گرم بر سانتیمتر مکعب)
تعیین شد( .)9اسیدیته خاک ،به روش پتانسیومتری از طریق دستگاه  pHمتر الکترونیکی اندازه گیری
گردید( .)9هدایت الکتریکی خاک ،با استفاده از دستگاه  ECمتر الکترونیکی تعیین شد .درصد کربن آلی
خاک ( ،)SOCبا روش والکی بالک تعیین شد .ترسیب کربن بر حسب کیلوگرم بر هکتار بر اساس رابطه 1
محاسبه گردید:
Cs= 10000×%OC×Bd×E
()1
 :Csکربن آلی بر حسککب کیلوگرم بر هکتار :Bd ،وزن مخدککوص ظاهری خاک بر حسککب گرم بر سککانتی
مترمکعب :OC ،درصد کربن آلی و  :Eعمق نمونه برداری خاک بر حسب سانتی متر است (.)8
برای تعیین ضرایب تبدیل کربن در نمونههای زیتوده و الشبرگ ،ابتدا تمام نمونههای ساقه ،شاخه ،ریشه و
الشبرگ در آون و در دمای  75درجه سانتیگراد به مدت  24ساعت خشک شدند .جهت تعیین درصد کربن
آلی نمونهها ،از روش احتراق در کوره الکتریکی استفاده شد .بر این اساس نمونههایی که کامالً خشک شدند،
آسیا

شده و از هر کدام  3نمونه  3گرمی تهیه گردید .نمونهها پس از توزین ،در کوره قرار داده شده و به

مدت  3-4ساعت در دمای  500درجه سانتیگراد سوزانده شدند .نمونههای سوخته شده پس از خشک کردن
در دستگاه دسیکاتور ،توزین گردیدند .با تعیین وزن خاکستر و با در دست داشتن وزن اولیه و نسبت کربن
آلی به مواد آلی بر اساس رابطه  ،2میزان کربن آلی در هر کدام از اندامهای گونههای گیاهی غالب و الشبرگ،
بهصورت جداگانه محاسبه گردید(.)5

1
OM
2

()2

 =OCکربن آلی و  =OMماده آلی

= OC

جهت تجزیه های آماری از روش های آماری کالسیک استفاده شد .ابتدا نرمال بودن داده ها از طریق آزمون
کولموگروف – اسکککمیرنوف

()Kolmogorov-Smirmov

و همگن بودن وار یانس ها از طریق آزمون لون

( )Levenبررسککی شککد .برای مقایسککه دو زیسککت بوم مرتعی و زراعی از نظر کل ترسککیب کربن و اجزاء آن
(کربن خاک ،کربن بیوماس و کربن الشبرگ) ،از آزمون  tمستقل استفاده شد .محاسبات آماری با استفاده از
نرمافزار  SPSS 24.0انجام شد.
نتایج:
بررسی خدوصیات خاک منطقه مورد مطالعه (جدول  )1نشان می دهد که بافت خاک در دو کاربری مرتعی
و زراعی تفاوتی نداشته و از نوع  ( sandy loamشنی -لومی) است .درصد رطوبت اشباع خاک در کاربری
زراعی از عمق باالیی به زیرین افزای

ن شان داده در صورتی در کاربری مرتعی در صد رطوبت ا شباع در

عمق اول بیشتر بوده است .وزن مخدوص خاک در دو کاربری ت ییرات محسوسی نداشته ولی میزان آهک
و ا سیدیته خاک در کاربری زراعی اندکی بی شتر از کاربری مرتعی بوده ا ست .مقدار هدایت الکتریکی خاک
در کاربری زراعی اختالف زیادی با کاربری مرتعی داشته است.
جدول -1خدوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک در منطقه مورد مطالعه
اکوسیستم
زراعی
مرتعی

Bulk
density
)(gr/cm³
1.87

Soil
moisture
)(%
24.93
26.24

عمق خاک

EC
)(ds/m

PH

CaCO3
)(%

15-0

2772

7.63

46.60

30-15

1956.60

7.61

47.85

1.88

15-0

580.70

7.52

44.80

1.82

22.50

30-15

443.20

7.53

44.53

1.78

21.70

)(cm

Soil texture

sandy loam
sandy loam

نتایج حا صل از مقای سه میانگین تر سیب کربن خاک در دو کاربری زراعی و مرتعی در جدول  2آورده شده
اسککت .این نتایج نشککان می دهد که میزان ترسککیب کربن در عمق اول و دوم خاک در دو کاربری زراعی و
مرتعی تفاوت معنی داری با هم ندارند .همچنین بیشکککترین و کمترین میزان ذخیره کربن به ترتیب در عمق
دوم کاربری مرتعی با  30.75تن در هکتار و عمق دوم کاربری زراعی با  21.70تن در هکتار می باشد.

جدول  -2مقایسه ترسیب کربن خاک در دو عمق اکوسیستم زراعی و مرتعی با استفاده از آزمون  tمستقل
عمق خاک
(سانتی متر)

تیمار

میانگین
(گرم بر مترمربع)

انحراف معیار

الیه سطحی

زراعی

2576.70

1575.89

15-0

مرتعی

2827.68

1348.97

الیه زیرین

زراعی

2170.35

1214.11

30-15

مرتعی

3074.61

1482.43

درجه آزادی

t

43

-0.556

43

-2.041

سطح معنی
داری
ns

0.82

ns

0.43

 :nsعدم معنی داری

نتایج حا صل از مقای سه میانگین جمع کل کربن آلی خاک در دو کاربری زراعی و مرتعی در جدول  3آورده
شککده اسککت .این نتایج نشککان می دهد که میزان کربن آلی خاک در عمق  0-30سککانتی متری خاک در دو
کاربری زراعی و مرتعی تفاوت معنی داری با هم ندارند .همچنین بیشکککترین میزان ذخیره کربن در کاربری
مرتعی با  59.02تن در هک تار و کمترین میزان ذخیره کربن آلی خاک در کاربری زراعی با  47.47تن در
هکتار می باشد.
جدول  -3مقایسه جمع کل کربن آلی خاک اکوسیستم زراعی و مرتعی با استفاده از آزمون  tمستقل
عمق خاک
(سانتی متر)
30-0

تیمار

میانگین
(گرم بر مترمربع)

انحراف معیار

زراعی

4747.05

2655.77

مرتعی

5902.29

2704.04

درجه آزادی

t

43

-1.359

سطح معنی
داری
ns

0.811

 :nsعدم معنی داری

بر اساس نتایج جدول  ، 4میانگین ترسیب کربن زیتوده هوایی ،الشبرگ و زیرزمینی گیاه در هر دو کاربری
زراعی و مرتعی اختالف معنی داری در سککطح  1درصککد با هم دارند .به طوریکه میزان ترسککیب کربن در
زیست توده هوایی ،زیرزمینی و الشبرگ در کاربری زراعی بی

از کاربری مرتعی بود.

جدول  -4مقایسه ترسیب کربن زیتوده هوایی ،زیرزمینی و الشبرگ گیاهی در دو اکوسیستم زراعی و مرتعی با استفاده از آزمون  tمستقل
زیتوده گیاهی

تیمار

میانگین
(گرم برمترمربع)

انحراف معیار

زراعی

159.21

195.18

مرتعی

26.01

15.82

زراعی

328.35

525.72

مرتعی

7.02

5.05

مجموع

زراعی

487.56

717.36

هوایی و زیرزمینی

مرتعی

33.03

19.88

زراعی

96.85

142.06

مرتعی

11.84

3.99

هوایی
زیرزمینی

الشبرگ

سطح معنی

درجه آزادی

t

43

3.757

43

3.387

43

3.509

43

3.314

داری
**

0.00

**

0.00

**

0.00

**

0.00

** :معنی داری در سطح  1درصد

نتایج حاصل از مقایسه میانگین ترسیب کربن در دو کاربری زراعی و مرتعی در جدول  5آورده شده است.
این نتایج ن شان می دهد که اگر چه مقدار کربن تر سیب شده در زی ست توده گیاهی و ال شبرگ در زی ست
بوم زراعی بیشتر از زیست بوم مرتعی بوده است ولی میزان کل ترسیب کربن در دو کاربری زراعی و مرتعی
تفاوت معنی داری با هم ندارند .میزان ترسکککیب کربن در کاربری های مرتعی و زراعی به ترتیب  59.47تن
در هکتار و  53.31تن در هکتار می باشد.
جدول  -5مقایسه ترسیب کربن زیتوده گیاهی و خاک در دو اکوسیستم زراعی و مرتعی با استفاده از آزمون  tمستقل
کربن
خاک
زیتوده گیاهی
الشبرگ
مجموع
زیتوده ،خاک و
الشبرگ

 :nsعدم معنی داری

تیمار

میانگین
(گرم برمترمربع)

انحراف معیار

زراعی

4747.05

2655.77

مرتعی

5902.29

2704.04

زراعی

487.56

717.36

مرتعی

33.03

19.88

زراعی

96.85

142.06

مرتعی

11.84

3.99

زراعی

5331.46

3346.57

مرتعی

5947.17

2714.31

** :معنی داری در سطح  1درصد

سطح معنی

درجه آزادی

t

43

-1.359

0.81

43

3.509

**0.00

43

3.314

**0.00

43

-0.663

داری
ns

ns

0.53

به طور کلی ،برآورد درصککد ترسککیب کربن در کاربری زراعی و مرتعی (شکککل )2نشککان می دهد که از کل
تر سیب کربن در کاربری زراعی 1.82 ،در صد به ال شبرگ 9.14 ،در صد به زیتوده گیاهی 48.33 ،در صد به
عمق اول خاک و  40.71درصککد به عمق دوم خاک اختدککاص یافته اسککت در حالی که در کاربری مرتعی،
 0.20درصد به الشبرگ 0.56 ،درصد به زیتوده گیاهی 45.55 ،درصد به الیه سطحی خاک و  51.70درصد
به الیه زیرین خاک اختدککاص دارد .بنابراین زیتوده گیاهی کاربری مرتعی نسککبت به کاربری زراعی سککهم
کمتری در میزان ترسیب کربن داشته است.

مرتعی

زراعی

0.56
0.2

9.14

99.25

الشبرگ

خاک

زیتوده گیاهی

1.82

89.04

الشبرگ

خاک

زیتوده گیاهی

شکل  – 2سهم ترسیب کربن کل در خاک ،زیتوده گیاهی و الشبرگ در کاربری زراعی و مرتعی

7000
5902.29

5947.17
5331.46

6000
4747.05

4000
زراعی

3000

مرتعی
2000
487.56
11.84

33.03

96.85

1000

مقدار کربن ذخیره شده (کیلوگرم بر مترمربع)

5000

0
ترسیب کربن

خاک

الشبرگ

زیتوده گیاهی

بخش های ذخیره کربن

نمودار -1مقایسه میزان ترسیب کربن در کاربری زراعی و مرتعی

بحث و نتیجه گیری:
تر سیب کربن در خاک به عنوان یک و ضعیت برد – برد تو صیف می شود چون از سو دی اک سید کربن به
جهانی کاه

می یابدو از سککوی دیگر کربن ترسککیب شککده در خاک

عنوان مهم ترین گاز موثر بر گرمای

منجر به ب سیاری از مزایای زراعی از جمله افزای

حا صلخیزی خاک،

افزای

ظرفیت نگهداری آ

در خاک و کاه

ظرفیت تبادل کاتیونی خاک ،افزای
فرسکککای

خاک می گردد( .)13میزان متفاوت ذخیره کربن

خاک بین دو کاربری زراعی و مرتعی در دو الیه سکککطحی و زیرین نشکککان دهنده باالتر بودن میزان کربن
تر سیب شده در عمق اول خاک کاربری زراعی می با شد دلیل این امر تاثیر مثبت برگ شت بقایای گیاهی به
خاک توام با کاربرد کود حیوانی در سطح مزارع مورد مطالعه ا ست .بنابراین علی رغم اینکه در طول سالیان
متمادی خاک عمق  0-30سانتی متری در عملیات شخم ورزی زیر و رو شده ا ست ولی افزای

کربن آلی

خاک در عمق  0-15نسککبت به عمق  15-30سککانتی متری نشککان دهنده روند روبه بهبود کربن و ماده آلی
خاک طی سالیان اخیر به ویژه پس از توسعه کشت گل محمدی به عنوان یک گیاه پایا و پوششی در مقایسه
با کشت غالت و صیفی جات می باشد.در کاربری های مرتعی میانگین کربن آلی خاک در عمق اول 28.28
و در عمق دوم  30.75تن در هکتار بود که حاکی از غلبه فرسککای
زیرا در پدیده فرسکککای  ،خاک سکککطحی در معرض کاه

آبی و بادی خاک در منطقه می باشککد،

ماده آلی و تهی شکککدن ذخایر کربن قرار می

گیرد( .)12فرسککای

سککطحی خاک در منطقه کامال مشککهود می باشککد و یکی از دالیل انتخا

منطقه برای

پروژه بین المللی ترسیب کربن نیز همین مسئله بوده که خود ناشی از چرای شدید دامها در منطقه است .با
توجه به اینکه در بخ
بیوماس افزای

هایی از مراتع منطقه که با گونه های سکککازگار احیاء شکککده اند ،پوشک ک

گیاهی و

قابل توجهی ن سبت به مناطق تحت چرای آزاد دام دا شته ا ست ،بنابراین انتظار می رود که

طی سککال های آتی روند برگشککت بقایای گیاهی به خاک مراتع ،افزای

کربن در الیه سککطحی خاک را به

دنبال داشککته باشککد .در مقایسککه بین زیتوده گیاهی هوایی و زیرزمینی دو کاربری زراعی و مرتعی مشککخ
گردید در کاربری مرتعی کربن ترسککیب شککده در زیتوده هوایی نسککبت به زیتوده ریشککه ای باالتر بود .نتایج
تحقی قات مت عددی از جمله ع بدی و همکاران ،)4(1387 ،گایکانی )12(1390 ،و درنر و همکاران2019 ،
( )20بیانگر فزونی کربن بیوماس هوایی نسکککبت به بیوماس ریشکککه ای در گیاهان مرتعی می باشکککد .در
اکو سی ستم های زراعی مورد مطالعه در منطقه شامل ک شت گل محمدی ،ک شت جو و غیره میانگین کربن
ذخیره شده در زی ست توده ری شه ای باالتر از کربن ذخیره شده در زیتوده هوایی بود .دلیل این امر هرس
اندامهای هوایی در مزرعه گل محمدی ،برداشت اندامهای هوایی گونه های جو و یونجه و شخم زدن مزارع
آی

می باشد که سبب محدودیت رشد بیوماس هوایی و یا حذف تمام یا قسمتی از بیوماس تولید شده در

اثر بردا شت و هرس می گردد .نتایج تحقیقات نقی پور برو و همکاران در منطقه سی سا

بجنورد (ا ستان

خراسان شمالی) نشان داد که کربن موجود در خاک جوامع دست کاشت به طور معنی داری نسبت به مراتع
طبیعی کمتر بود و مرتع طبیعی دارای بیشککترین و تناو
بودند( .)27همچنین در مطالعه ای در منطقه شکککمال غر

گندم – آی

دارای کمترین میزان ترسککیب کربن

اتیوپی توسکککو

Gebregergs

و همکاران میزان

ذخیره کربن آلی خاک ) (SOCبه ترتیب در مراتع قرق شککده به مدت 10سککال ،مراتع قرق شککده به مدت 5
سککال و نسککبت به مراتع تحت چرای آزاد دام بیشککتر بود( .)26همچنین نتایج این تحقیق نشککان داد کاربری
زراعی در مقایسککه با کاربری مرتعی از مقدار الشککبرگ باالتری برخوردار بود .کمبود الشککبرگ در اراضککی
مرتعی به دلیل پو ش

گیاهی کم و چرای دام از گیاهان ا ست که از ریزش بیوماس هوایی و تولید ال شبرگ

می کاهد؛ در حالیکه میزان تولید الشکککبرگ و بقایای گیاهی در مزارع غالت و گل محمدی زیاد اسکککت .در
هنگام بردا شت غالت بقایای گیاهی زیادی به صورت کاه و کل

در سطح ارا ضی باقی می مانند که جزء

ال شبرگ محا سبه می شوند .در صورتی که پس از بردا شت غالت مدیریت در ستی بر بقایای گیاهی اعمال
شود و از سوزاندن آنها یا چرای شدیدشان توسو دامها که موجب کاه
شود ،می توان ضمن افزی

بقایای گیاهی می شود ،جلوگیری

م ستقیم تر سیب کربن در ال شبرک و خاک ،از فر سای

بادی و آبی جلوگیری

کرد .همانطور که پیشتر اشاره شد وقوع فرسای

آبی و بادی در منطقه مشهود است .فرسای

خاک از مهم

ترین عوامل هدر رفت ذخایر کربن آلی خاک به شمار می روند .در کاربری زراعی با توجه به مدرف نهاده
های آ

آبیاری و کود حیوانی ،میزان تولید بیوماس در سکککال در مقایسکککه با کاربری مرتعی که نهاده های

مذکور به کار گرفته نمی شوند بی شتر ا ست و هر ساله بخ

قابل توجهی از بیوماس به صورت ال شبرگ و

یا ریشکه های در حال پوسکیدن و تجزیه به خاک اضکافه می شکوند .که در نهایت موجب افزای

کربن آلی

خاک خواهند شد .با توجه به اینکه در طرح تر سیب کربن شهر ستان محالت ،تو سعه و ترویج ک شت گل
محمدی در دسککتور کار قرار گرفته اسککت در آینده از طریق افزای
خاک و کاه

فرسککای

بیوماس هوایی و ریشککه ای و حفاظت

انتظار می رود وضککعیت پایداری در زیسککت بوم های زراعی منطقه بهبود یابد .بر

اساس نتایج جداول 3و ،4در این تحقیق ،زیتوده گیاهی کاربری مرتعی نسبت به کاربری زراعی سهم کمتری
در میزان تر سیب کربن دا شته ا ست .مقدار بیوماس خ شک هوایی در کاربری زراعی(  1.59تن در هکتار)
دارای بیشکککترین مقدار بود که با کاربری مرتعی ( 0.26تن در هکتار) اختالف معنی دار نشکککان داد .هر چند
مقدار کل کربن تر سیب شده ( شامل کربن ذخیره شده در خاک ،بیوماس و ال شبرگ) در کاربری زراعی
بی شتر از کاربری مرتعی بود ولی این اختالف از نظر آماری معنی دار نبود .در منطقه  50هزار هکتاری پروژه
ترسیب کربن شهرستان محالت وسعت کل اراضی مرتعی  14300هکتار ( 45درصد) و وسعت کل اراضی
زراعی  516هکتار ( 1.6درصد) می باشد .بنابراین وسعت اراضی مرتعی منطقه مورد مطالعه  28برابر اراضی
زراعی ا ست ،پس باید به مو ضوع مدیریت تر سیب کربن در ارا ضی مرتعی توجه ویژه ای شود .ارا ضی
مرتعی مورد بررسکککی در این تحقیق شکککامل  7قطعه بودند که تحت مدیریت های گوناگون شکککامل مراتع
طبیعی ،مرتع تحت چرای شدید ،مرتع تحت چرای متو سو و مراتع قرق و احیاء شده که میانگین همه آنها
در این مقاله به عنوان مبنای مقایسکه ترسکیب کربن بین کاربری های مرتعی و زراعی بوده اسکت با توجه به
این که م قدار کربن بیو ماس هوایی در مرتع طبیعی  225کیلوگرم در هک تار ،مرتع ت حت چرای دام 133
کیلوگرم در هکتار و در مرتع احیاء شده  443کیلوگرم در هکتار بوده است .بنابراین احیاء مراتع با گونه های
آتریپلکس  ،Atriplex Canesenceقیچ  Zygophyiium atriplicoidesو بادا مک Amygdalus scoparia

تاثیر مثبتی بر روند افزای

بیوماس هوایی دا شته ا ست و انتظار می رود که در بلند مدت به شرط ا ستمرار

عملیات احیاء مراتع و کنترل و نظارت بر قرق مناطق احیاء شککده تا اسککتقرار کامل گونه های کاشککته شککده،
مقدار کل ترسیب کربن در اکوسیستم مرتعی افزای
کربن شهرستان محالت حاصل شوند.

یابد و اهداف مورد نظر برای پروزه بین المللی ترسیب
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