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  چكيده
ذخیره کربن کرد اکوسیستم از قبیل گیاهی موجود در جوامع مختلف بر روی کار یهاگونهکارکردی  هاییژگیدر و تفاوت

در ذخیره کربن خاک و  ارزیابی اثرات سازه های مکانیکی برتحقیق حاضر هدف از . تاثیرگذار خواهد بود خاک و گیاه

اقدامات  انتخاب شد.هکتار در استان البرز  35/10001با مساحت . برای این منظور حوزه آبخیز ارنگه پوشش گیاهی است

چنین یک سدگابیونی، سنگی مالتی و کف بند مالتی بودند و هم شده در این پژوهش به ترتیب شامل مکانیکی مطالعه

 -برداری از پوشش گیاهی در فصل رویش منطقه اردیبهشت و خرداد به روش سیستماتیکنمونهسایت شاهد انتخاب شد. 

-0مختلف مناطق احیاء و شاهد از دو عمق نمونه خاک در تیمارهای  160تعداد گردید. انجام  1پالت  100تصادفی در 

متری در مجموع برداشت گردید نتایج نشان داد که بیشترین مقدار ذخیره کربن گیاهی در سانتی 50-13و  13

تمیارهای مکانیکی مربوط به تیمار گابیون، ذخیره کربن الشبرگ گیاهی در کف بند مالتی، ذخیره کربن خاک سطحی 

کربن خاک زیرین مربوط به تیمار سنگی مالتی و کل ترسیب کربن خاک در تیمار گابیون در سنگی مالتی و ذخیره 

ی هاستمیاکوسمشاهده گردید. پیشنهاد می شود با توجه به قسمت اعظم ذخیره کربن درخاک اولویت مهم در مدیریت 

 مرتعی مدیریت مواد آلی خاک باشد.

 

 مات مکانیکی، حوزه آبخیز ارنگهذخیره کربن، ترسیب کربن ، اقدا كليدي: هايواژه

  مقدمه -1
اکوسیستم های خشکی برای ترسیب  نیترمهمو یکی از  دهندیمی جهان را تشکیل هایخشکمراتع در حدود نیمی از 

مقدار ترسیب انها در واحدسطح ناچیز است و لیکن با توجه به وسعت باالی آنها این اراضی دارای  روندکهیمکربن به شمار 

ی هاابزارهای خاکی با یستماکوستنها راهکار شناخته شده، ترسیب کربن توسط یی زیادی برای ترسیب کربن هستند. توانا

گفت  توانیماز نقطه نظر عوامل مدیریتی و احیایی  .]1،5 [مدیریتی کارا، نظیر عملیات کارآمد مکانیکی و احیایی آبخیزداری است 

ی گیاهی، شیوه مدیریت در هر کاربری نوع عملیات احیایی شرایط هاگونهه خصوصیات رشدی که میزان ترسیب کربن در واحد زمان ب

ی هاستمیسکه تحت  دهدیمفیزیکی و بیولوژیکی خاک و ذخیره قبلی کربن در خاک بستگی دارد. نتایج مطالعات مختلف نشان 

ایسه با سیستم مدیریت کنترل نشده یا مدیریت مدیریت کنترل شده بر مرتع ترسیب کربن کل در بیوماس الشبرگ و خاک در مق

آن ها را در  توانیمکه به طور کلی  باشندیم. در فرایند ترسیب کربن عوامل متعددی دخیل ابدییمی افزایش داریمعنناصحیح به طور 

ی و فرم هندسی زمین تقسیم به سه دسته عوامل خاکی اقلیم توانیمی نمود. عوامل فیزیکی را بنددستهدو دسته فیزیکی و مدیریتی 

در سطح ملی و بین  تواندیم. ترسیب کربن از لحاظ اجرایی باشندیمنمود. در مدیریت ترسیب کربن فقط عوامل مدیریتی در کنترل بشر 

 المللی ارزش افزوده این عملیات را ارتقاء 
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این میان مدیریت عرصه و به ویژه اعمال احیایی و در  .]4 [را افزایش دهد  هاپروژهبخشیده و توجیه اقتصادی بسیاری از این 

عام و ذخایر کربنی اراضی و خاک  طوربه بومستیزآبخیزداری بیش از هر عامل فیریکی یا محیطی بر کیفیت و کمیت ذخایر کربنی 

ولی توزیع نسبی  باشدیمی متفاوت داریمعنخاص اثر گذار است. با وجودی که میزان ترسیب کل ترسیب شده در مراتع به طور  طوربه

در بررسی ذخیره  کربن خاک، ترسیب کربن و غلظت دی اکسید کربن خاک در . ی مرتعی تقریبًا ثابت استهاستمیاکوسکربن آلی در 

ی معدنی مدیریت شده و مدیریت نشده  بیان شد  که غلظت نیتروزن خاک تاثیر باالیی بر غلظت کربن خاک  به وسیله هاخاک

دارد، در حالی دمای خاک تاثیر مثبت و رطوبت نسبی و رطوبت خاک و غلظت دی اکسید کربن سطحی تاثیر منفی دارد. های یرمتغ

 [ های محیطی داردیرمتغهای خاک و گیاه و یژگیوتغییرات در غلظت دی اکسید کربن خاک تحت پوشش اراضی متفاوت بستگی به 

را از نظر ترسیب کربن در  1531ی مکانیکی آبخیزداری ایجاد شده در سال هاپروژهدر تحقیقی کارایی و تعیین پتانسل  .]10

شهرستان خمین مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد بیشترین مقدار کربن ترسیب شده مربوط به پروژه سنگ و سیمان با 

ه تغییر عملکرد پوشش گیاهی مراتع در مطالع .]1[داشت  داریمعناختالف  هاپروژهتن در هکتار بود که که با سایر  01/63

تحت تاثیر عملیات اصالح مکانیکی در سیلوانا استان آذربایجان غربی نتایج نشان داد که عملیات اصالح مکانیکی مختلف از نظر 

دید که مشخص گر هانیانگیمی دارند. با توجه به نتایج مقایسه داریمعنی گیاهی با یکدیگر تفاوت هاپارامترتاثیر بر عملکرد 

ی گیاهی نسبت به سایر هاپارامترعملیات مکانیکی سد سنگی مالتی و کنتورفارو بیشترین تاثیر را در افزایش و بهبود عملکرد 

در استان البرز با وجود وسعت زیاد مراتع و توانایی عظیم مراتع در ترسیب  کهییآنجااز  .]3[در منطقه سیلوانا داشتند  هاماریت

، لذا باشدیمی اندکی در دسترس هاپژوهشی در این مورد انجام نگرفته است و اگستردهتحقیقات کاریردی کربن تا به حال 

  .رسدیمانجام این تحقیق ضروری به نظر 

 

 مواد و روش-2

 منطقه مورد مطالعه

ت. این حوزه هکتار در استان البرز و بخش مرکزی شهرستان کرج واقع شده اس 35/10001حوزه آبخیز ارنگه با مساحت 

عرض شمالی قرار دارد  33   53تا  34   53طول شرقی   و  15  31تا    02  31از نظر موقعیت جغرافیایی بین 

میلیمتر و  0/642. میانگین بارندگی ساالنه باشدمیمتر از سطح دریا  1613متر و حداقل  5663(. حداکثر ارتفاع 1)شکل 

 . باشدیمه سانتیگراد درج 5/10میانگین دمای ساالنه 
 

 . 
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 موقعيت منطقه مورد مطالعه در ایران و استان -1شكل 

 نمونه برداري از پوشش گياهی و خاک

 1پالت  100تصادفی در  -ی از پوشش گیاهی در فصل رویش منطقه اردیبهشت و خرداد به روش سیستماتیکبردارنمونه

ی هاماریتدر طول هر ترانسکت تعداد دو نمونه خاک در  .]0 [گرفت متری انجام  100ترانسکت  10مترمربعی در امتداد 

ی برداشت گردید. بیوماس هوایی با روش متریسانت 50-13و  13-0مختلف مناطق احیای و شاهد در مجموع از دو عمق 

استفاده از معادله درصد از قطعات نمونه به روش قطع و توزین و  23ی مضاعف اندازه گیری شد. بدین صورت که در ریگنمونه

برای هر گونه در هر تیمار محاسبه گردید. به منظور برآورد کربن ترسیب  هاپالترگرسیونی بین درصد پوشش و تولید در سایر 

در ترکیب گاهی به عنوان مبنا در نظر گرفته شد. در  هاگونهی مختلف درصد خاصی از سهم هاماریتشده در بیوماس هوایی در 

نظور برآورد وزن و در نهایت مقدار کربن ترسیب شده به وسیله الشبرگ در هر پالت الشبرگ سطح خاک جمع هر تیمار به م

آوری و توزین شد و پس از خشک شدن درصد رطوبت آنها تعیین گردید و وزن حاصله به هکتار تعمیم داده شد. به منظور 

ی گیاه و الشبرگ خشک شده و توزین و هانمونهابتدا  ی بیوماس هوایی ریشه و الشبرگهانمونهتعیین ضرایب تبدیل در 

ساعت در آون  24آسیب شدند. سپس برای تعیین درصد رطوبت در هر گرم از نمونه های گیاهی و الشبرگ نمونه ها به مدت 

تفاده درجه قرارداده شد.برای تعیین درصد کربن آلی در هر گرم از نمونه از روش احتراق خشک در کوره الکتریکی اس 33

درجه سانتیگراد و به مدت سه ساعت بوده است.در این روش میزان کاهش وزن  430در این تحقیق دمای کوره  .]2 [گردید 

درصد ماده الی برابر کربن آلی موجود در گیاه  30که  دهدیمنشان  هایبررسماده بجامانده در کوره معادل ماده آلی است و 

ل بیومس هوایی و الشبرگ به کربن ذخیره کربن الی در بیومس هوایی و السبرگ در است. پس ازبدست آوردن ضرایب تبدی

تعداد دو نمونه خاک در تیمارهای مختلف مناطق هر هکتار و برای هر نوع عملیات در کل سایت مطالعاتی محاسبه گردید.

چهار تیمار مختلف برداشت شد.  نمونه خاک 160برداشت شد. در مجموع  متریسانت 50 -13و  13-0احیاء و شاهد از عمق 

یی مانند بافت خاک، هدایت الکتریکی، اسیدیته، کربن آلی، وزن مخصوص ظاهری و درصد هایژگیوسپس در آزمایشگاه 

 .]1 [ی خواهد شد ریگاندازهرطوبت اشباع 
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 نتایج-3
 ي مكانيكی از نظر درصد كربن آلی و كربن ترسيب شده در دو عمق خاکهاماريتمقایسه 

ی مکانیکی از نظر درصد کربن آلی در عمق اول خاک اختالف هاماریت( بیانگر این مطلب است که بین 1نتایج جدول )

از نظر مقدار ترسیب کربن آلی خاک نیز در عمق  نیچنهمی مشاهده نگردید. داریمعنی وجود دارد. اما در عمق دوم داریمعن

بیشترین مقدار ترسیب کربن آلی در تیمار گابیون مشاهده شد.  کهیطوری وجود داشت به داریمعناول خاک اختالف 

 ی وجود نداشت.داریمعندر عمق دوم از نظر ترسیب کربن آلی  نیچنهم

 مقایسه تيمارهاي مكانيكی از نظر درصد كربن آلی و كربن ترسيب شده در دو عمق خاک -1جدول  

 متغیر
 

 تیمار

 آلی در خاک  مقدار ترسیب کربن درصد کربن الی خاک

 50cm-13عمق  cm 13-0عمق  50cm-13عمق  cm 13-0عمق 

 a 50,0 a 46,0 a 1,131 a 6,133 گابیون

 b 32,0 a 41,0 b 0,142 a 5,161 سنگی مالتی

 b 31,0 a 32,0 a3,166 b 1,130 کف بند مالتی

 t *10,0 ns26,0 *45,0 *22,0آماره 

 مقایسه دو عمق خاک در تيمار گابيون

ی وجود داشت اما سایر داریمعنتایج نشان داد که اسیدیته خاک، کربن آلی و ترسیب کربن خاک در دو عمق اختالف ن

ی مشاهده نگردید. بیشترین ترسیب کربن خاک، درصد رس و اسیدیته در عمق سطحی داریمعندر دو عمق اختالف  هاماریت

 (.2مشاهده شد )جدول 

 ي خاک در دو عمق سطحی و زیرین تيمار گابيونهاريمتغمقایسه ميانگين  -2جدول 

 عمق زیرین عمق سطحی تیمار

 a 12,0± 10,0 a 11,0±  26,0 هدایت الکتریکی

 a 55,23± 10,61 b 12,21± 10,45 رطوبت اشباع

 a 03,23± 36,3 b 25,1±  1,3 اسیدیته

 a 55,0± 01,1 b 64,0± 22,1 کربن الی

 a 53,1±63,56 a 10,0± 10,55 رس

 a33,1± 11,22 a 06,1± 00,51 سیلت

 a 24,0± 14,30 a 12,1± 12,66 شن

 a 05,1± 13,4 a 51,0± 10,4 وزن مخصوص ظاهری

 a 53,0± 111 b 11,0± 163 ترسیب کربن 

 

 

 مقایسه دو عمق خاک در تيمار سنگی مالتی

ی داشتند اما سایر تیمارها داریمعنختالف نتایج نشان داد که هدایت الکتریکی خاک و ترسیب کربن خاک در دو عمق ا

ی مشاهده نگردید. بیشترین اسیدیته، درصد شن و کربن آلی در عمق زیرین خاک مشاهده شد داریمعندر دو عمق اختالف 

 (.5)جدول 
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 مقایسه ميانگين متغيرهاي خاک در دو عمق سطحی و زیرین تيمار سنگی مالتی -3جدول

 عمق زیرین عمق سطحی تیمار

 a 05,0± 24,0 b 11,0±  10,0 هدایت الکتریکی

 a 31,6± 10,50 a 54,0± 10,52 رطوبت اشباع

 a 50,23± 44,3 a 31,2±  62,3 اسیدیته

 a 33,0± 45,1 b 01,0± 32,1 کربن الی

 a 53,1±11,41 a 10,0± 01,56 رس

 a21,1± 13,23 a 20,1± 51,22 سیلت

 a 24,0± 14,55 a 12,1± 12,41 شن

 a 00,0± 52,2 a 63,0± 11,1 مخصوص ظاهری وزن

 a 11,0± 131 a 50,0± 135 ترسیب کربن )تن بر هکتار(

 مقایسه دو عمق خاک در تيمار كف بند مالتی

ی مشاهده نگردید. داریمعننتایج نشان داد که بین هیچ کدام از خصوصیات خاک در دو عمق در این تیمار اختالف 

 (.4و کربن آلی در عمق زیرین خاک مشاهده شد )جدول بیشترین اسیدیته، درصد شن 

 ي خاک در دو عمق سطحی و زیرین تيمار كف بند مالتیهاريمتغمقایسه ميانگين  -4جدول

 عمق زیرین عمق سطحی تیمار

 a 36,0± 12,0 a 14,0±  11,0 هدایت الکتریکی

 a 11,0± 14,36 b 06,12± 14,50 رطوبت اشباع

 a 13,1± 16,3 a 44,1±  51,3 اسیدیته

 a 13,0± 23,0 a 30,0± 23,0 کربن الی

 a 03,1±63,40 a 15,0± 10,41 رس

 a33,1± 11,53 a 06,1± 53,41 سیلت

 a 24,0± 14,30 a 12,1± 12,66 شن

 a 53,0± 140 a 11,0± 136 ترسیب کربن 

 

 گ و خاکمقایسه تيمارهاي مختلف مكانيكی از نظر ذخيره كربن در پوشش گياهی، الشبر

( نشان داد که از نظر ذخیره کربن گیاهی بیشترین مقدار مربوط به تیمار گابیون، ذخیره کربن الشبرگ 3نتایج جدول )

گیاهی در کف بند مالتی، ذخیره کربن سطحی در سنگی مالتی و ذخیره کربن خاک زیرین مربوط به تیمار سنگی مالتی  و 

 هده گردید.کل ترسیب کربن خاک در تیمار گابیون مشا

 مقایسه تيمارهاي مختلف مكانيكی از نظر ذخيره كربن در پوشش گياهی، الشبرگ و خاک -5جدول

ذخیره کربن  تیمار

 گیاهی

)کیلوگرم بر  

ذخیره کربن 

 الشبرگ

)کیلوگرم بر 

ذخیره کربن خاک 

 سطحی

 )کیلوگرم بر هکتار(

ذخیره کربن خاک 

 زیرین

 )کیلوگرم بر هکتار(

ترسیب کربن )تن بر کل 

 هکتار(
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 هکتار( هکتار(

 66,250± 22,1 51131± 00,1 13662± 01,0 41± 45,0 522± 10,4 مرتع طبیعی

 04,466± 31,1 16001± 36,1 13334± 43,0 43± 41,0 401± 66,1 گابیون

 43,210± 04,1 42100± 35,1 21420± 21,5 30± 34,0 241± 30,2 سنگی مالتی

 14,231± 01,1 52022± 11,1 13200± 04,1 11± 60,0 256± 40,1 کف بند مالتی

 t ns33,2 *20,2 ns13,3 *21,3 ns66,0آماره 

 

 

 بحث و نتيجه گيري -4

ی مکانیکی میزان الشبرگ بیشتری نسبت به مرتع طبیعی تجمع پیدا کرده که حاصل حمل آن از باال دست هاسازهدر 

ی گابیون مقدار بیشتری الشبرگ و درنتیجه هاسداب و رسوب در ی روانابی و سیالبی است. حجم بیشتر روانهاانیجرتوسط 

ترسیب کربن بیشتری توسط الشبرگ را به همراه خواهد داشت.  تجزیه بیشترین مقدار کربن اضافه شده به خاک سطحی 

ر اساس نتایج . لذا بشودیمو تنها یک بخش بسیار کوچک از آن به هوموس تبدیل  گرداندیمتوسط الشبرگ را به اتمسفر بر 

. اگر باشدیماین تحقیق نیز بین سه جز ترسیب کربن گیاهی، الشبرگ و خاک کمترین سهم در ترسیب کربن را الشبرگ دارا 

ی مکانیکی توام با بیولوژیکی اجرا شود الزم است نوع گونه گیاهی مورد استفاده از نظر سازگاری به تجمع هاسازهقرار باشد 

دلیل افزایش  .]6 [ی مورد توجه و دقت قرار گیرد ریگشکلالت ماندابی و هر نوع بستر جدید قابل رسوب، شن و سنگریزه، ح

ی هابخشاینطور بیان نمود که کربن تجزیه شده از مواد آلی و  توانیمذخیره کربن با افزایش عمق در برخی از تیمارها را 

ی سطحی خاک توسط پدیده جابجای از طریق بارندگی هاهیالی گیاهی در خاک منطقه پس از ورود به هاگونهسخت و چوبی 

ی هاعمقخاک شده که متعاقبا باعث افزایش میزان ذخیره کربن خاک در  ترنییپای هاعمقی معدنی در هاهیالو آبشویی وارد 

م مواد آلی و افزودن ی و خشبی عاله بر افزایش  قابل توجه از حجابوتهی هاگونه. دلیل دیگر این است که شوندیم ترنییپا

که بدین ترتیب به طور فزاینده باعث ایجاد تغییر در میزان  باشندیمکربن به خاک دارای ریشه دوانی عمیق با سطوحی وسیع 

نسبت  هابرگمیزان پوشش گیاهی، نحوه قرار گیری . شوندیمی پایین تر خاک هاعمقذخیره کربن آلی خاک به خصوص در 

ی فیزیکی و شیمیایی خاک هایژگیوس و اجزای آن کمیت و کیفیت الشبرگ کربن آلی خاک و به اشعه خورشید بیوم

ی هاستمیاکوسبه نحوی بر میزان کل کربن ذخیره شده رویشگاه تاثیر بگذارند. در مورد تغییرات ذخیره کربن در  توانندیم

طه با میزان ذخیره کربن در خاک وجود دارد. در مرتعی اعم از طببعی و احیاء شده ساختاری پیچیده و غیر یکنواخت در راب

ی مرتعی مدیریت هاستمیاکوسنهایت پیشنهاد می شود با توجه به قسمت اعظم ذخیره کربن درخاک اولویت مهم در مدیریت 

طریق  تغییرات و ذخیره ماده آلی خاک در هر زمان به مقدار و سرعت ورود آن به خاک بستگی دارد که ازمواد آلی خاک باشد. 

. افزون بر این تجزیه و معدنی شدن ماده آلی بر اثر فعالیت شودیمی هوایی و زیر زمینی پوشش گیاهی تامین هابخش

در . کندیممیکروبی خاک سرعت خروج آن را از خاک و در نتیجه مقدار ماده آلی موجود در خاک را مشخص و کنترل 

. افزایش ردیگیمها که با فازایش عمق کاهش می یابند تحت تاثیر قرار  ی عمیق تر برگشت کربن با نرخ تجزیه ریشههاخاک

ی میکروبی و حجم تبادل کربن آلی خاک است هاتیفعالمیانگین زمان باقی ماندن کربن آلی درخاک منعکس کننده کاهش 

جهت بررسی دقیق توان گردد . پیشنهاد میابدییمکه با عمق خاک و با افزایش غلظت ترکیبات آلی معدنی با عمق کاهش 
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Abstract  
The difference in functional characteristics of plant species in different societies will 

affect ecosystem function such as soil carbon and plant storage. The purpose of this study 

is to evaluate the effects of mechanical structures on soil carbon storage and vegetation. 

For this purpose, Arangeh watershed with an area of 1,5008 hectares in Alborz province 

was selected. The mechanical measures studied in this study included Sodagabin, Malati 

Stone and Malati Floor, and also a control site. Sampling of vegetation in the season of 

the Austria and June region was systematically randomized in 800 plots. A total of 160 

soil samples were harvested in different treatments of resuscitation and control from two 

depths of 0-15 and 15-30 cm variations in total Malato floor carbon stores surface carbon 

in mandibular stone and soil carbon storage for mandibular stone treatment and total soil 

carbon sequestration in Gabion treatment. It is suggested that according to a large part of 

carbon storage, be an important priority in the management of rangeland ecosystems 

management of soil organic matter. 

 

Key words: Carbon storage, carbon sequestration, mechanical measures, Arangeh 

watershed. 

 

 

 


