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آبی های مختلف فرسایش میزان تصاعد کربن در شدتفصلی  و ماهانه بررسی

 (استان اصفهان -قره آقاج آبخیز ۀحوز موردی: ۀمطالع)

 *2پور یاحمد صادق ،1یکمال ایناد

 ، قاتیسازمان تحق ،ها و مراتع کشورجنگل قاتیتحق ۀسسؤم ،بخش مرتع ی،پژوهش اریاستاد. 1

 رانیا ،نتهرا ی،کشاورز جیموزش و تروآ

 دانشگاه سمنان ،یشناسریکو ۀدانشکد ،گروه مدیریت مناطق خشک اریاستاد. 2

 (29/7/95؛ تاریخ پذیرش: 23/5/93)تاریخ دریافت: 

 هچکید
 قیره آقیا    زیی آبخ ۀحیوز  در فرسایشیی  کالسپنج  در خاک از کربندیاکسید تصاعد زانیمی فصل و ماهانه راتییتغی بررس منظور به حاضر قیتحق

دست آمد، سپس در پنج کیالس  هدر واحدهای کاری ب E.P.Mبه روش  مقادیر فرسایش آبی منطقه .شد انجام ستان سمیرم در استان اصفهانشهر

 سیا  کیی صورت ماهانه، بیه میدت   هدر اتاقک بسته ساکن ب ییایتصاعد کربن به روش تله قل خیلی شدیدو  خیلی کم، کم، متوسط، شدیدفرسایش 

تکرار میورد   4با  یتصادف در قالب طرح کامالً لیفاکتور شیصورت آزماهب ،های فرسایشیکالستصاعد و  ریمربوط به مقاد یهاداده شد. یریگاندازه

گیرم کیربن در متیر مربیع در روز  و      7/3در مرداد میاه    اد،یز یلیخ شیبا شدت فرسا یتصاعد در اراض زانیم نیشتریب قرار گرفت. لیو تحل هیتجز

همچنیین بیشیترین مییزان     .کم اتفیا  افتیاده اسیت   یلیخ شیبا شدت فرسا یگرم بر متر مربع در روز ، در اراض 022/0ر بهمن ماه  آن د نیکمتر

کربن افزایش  اکسید طور کلی با افزایش شدت فرسایش میزان تصاعد دیهب تصاعد کربن در فصل تابستان و کمترین آن در فصل زمستان بوده است.

 شود. میشو و چه تصاعد، پیشنهاد وشستجنبۀ فرسایش جهت کاهش هدر رفت کربن چه از  یافت و مقابله با

 E.P.Mتصاعد کربن، ، آزمایش فاکتوریل، تله قلیایی :کلید واژگان

 

 a.sadeghipour@semnan.ac.irایمیل:  + 982333335405: ؛ شماره تماس* نویسنده مسئو 
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 . مقدمه1
فرسایش خاک یک فرآیند طبیعیی اسیت کیه در ا یر     

فرسیایش،  ۀ نتیجی شیود.   های انسیانی تشیدید میی   فعالیت

از بین رفتن مواد آلی از جمله کاهش حاصلخیزی خاک و 

اسیت. کیاهش پوشیش     نیتروژن، فسیفر و پتاسییم  کربن، 

ها، کاهش جنگلی، کاهش تولیدات زراعی، افزایش سیالب

ها آ ار مانند آن کاهش کیفیت آب آشامیدنی و تولید بر ،

بییه  ،غیییر مسییتقیم فرسییایش خییاک هسییتند  مسییتقیم و

رۀ کی بیشترین مییزان تخرییب خیاک در سیط      که  طوری

  .Lal, 2003  گییرد زمیین توسیط فرسیایش صیورت میی     
فرسایش خاک باعث از بین رفتن حجیم قابیل تیوجهی از    

، از طرفی گرددهای سطحی خاک میدر الیه ویژههبکربن 

خاک به عنوان بزرگترین منبع ترسیب و نگهیداری کیربن   

هیدر رفیت کیربن آن از    رود که جلیوگیری از  به شمار می

ی حفی  تعیاد  کیربن در کیره زمیین      ترین فاکتورهامهم

 خشیکی  بخیش   .Lal, 2005; Smith et al., 2007  است

 بیه  هیم  و رهاسیازی  منبع عنوان به هم تواند می کرهزیست

 و نمایید  عمیل  هوادی اکسید کربن نشست  محل ته عنوان

 قیرار  توجه مورد کربن جهانی چرخۀ کلیدی بخش عنوانبه

پتیا گیرم    1تا  37/0د حدو اتمسفر به کربن رهاسازی .گیرد

 نشسیت  ته که حالی در ، Lal et al., 2003  در سا  است

  .Smith et al., 2005  پتاگرم در سا  است 1تا  56/0آن 
 ایاگر فرسیایش خیاک را ییک فرآینید چهیار مرحلیه      

شامل جیدا و شکسیته شیدن ترات، حمیل و نقیل ترات،      

 تصیاعد در نظر بگییریم،   ذاری تراتتوزیع مجدد و رسوبگ

افتد کربن از خاک به اتمسفر در هر چهار مرحله اتفا  می

 Yoo et al., 2010.  هیای مؤلفیه  از یکی خاک آلی کربن 

 گیردد  میی  محسیوب  خیاک  کیفییت  ارزییابی  در اصیلی 

 Nosrati, 2011 . افییزایش موجییب خییاک فرسییایش 

   وWang et al., 2010کیربن    از رسیوبات  شیدگی  غنیی 

شدن  معدنی فرآیند تسریع و کربن جابجایی و انتقا  باعث

و Van Oost .گیردد  کیربن  میی   انتشیار  مثیا   طیور   بیه 

 توسیط  کیربن  سیاالنۀ  هیدررفت  مییزان   2007همکاران  

 12/0درصید  سیاالنه حیدود     26 حدود را خاک فرسایش

 فرسیایش  نقیش  اهمییت  کیه  اندبرآورد کرده کربن  پتاگرم

کیربن   اکسیید دی ایجاد اصلی و مهم عامل عنوان به را خاک

 کاهش در جدید رویکرد بدین ترتیب نماید.می بیان اتمسفر

 کربن موجیود  تخیرۀ حف  در ها خاک مدیریت اقلیم، تغییر

 .اسیت  اتمسفر کربن تثبیت طریق از کربنتخیرۀ  افزایش و

 مراتیع  کیه   و کشیاورزی  هیای خاک از آلی کربن روی هدر

 بیه  باشیند   میی  محصوالت تولید جهت فشار مضاعف تحت

 و آبشیویی  گیاز،  صیورت  به اراضی تخریب و فرسایش لیلد

 آلیی  کیربن  تخییرۀ  کاهش موجب و یابدمی افزایش رواناب

اکسیید   مییزان دی  کاهش منظور به بنابراین گردد.می خاک

 یآلی  تیروژن یکربن و ن هایگاهرهیاتمسفر شناخت تخکربن 

کیربن خیاک در    برخیوردار اسیت.   ایژهیی و تیخاک از اهم

ش یافته به دو صورت از دسترس گییاه خیار    مناطق فرسای

یکی به صورت جامد در ا ر شسیته شیدن توسیط     ؛شودمی

اکسیید کیربن متصیاعد     رواناب و دیگری به صورت گیاز دی 

پوشییش   .Owens et al., 2002  شییده از سییط  خییاک

گیاهی باعث تثبیت خاک و جلوگیری از فرسایش شده در 

  گییرددنتیجییه باعییث کییاهش تصییاعد کییربن خییاک مییی  

Lopez-Moreno et al., 2006).  Boix-Fayos  و

حوزۀ  آلی کربن تخیرۀ  نشان دادند که 2009  شهمکاران

 .یابید کیاهش میی   درصید  4 ،فرسیایش آبیی   ا یر  آبخیز در

Shukla و  Lal 2005 تخییرۀ  مییزان  کیه  دادنید    نشیان 

 هیای  خیاک  در ترتییب  بیه  خاک سطحی الیۀ در آلی کربن

فرسیایش یافتیه    هیای  و خیاک  رسیوبات  فرسیایش،  فاقید 

 تیث یر  دلییل  بیه  کیه  یابید  کیاهش میی   شیدید   و  متوسط

و  Martinez-Mena .اسیت  آلیی  کاهش کربن فرسایش بر

، کیاربری  ا یر کشیت و کیار   مطالعیۀ    با 2008  شهمکاران

 ،کیربن خیاک  هدر رفت میزان و فرسایش خاک بر  اراضی

ری از دست رفته در ا ر فرسایش و تغییر کاربکربن میزان 

 دانند. عامل هدر رفت کربن خاک میترین  را مهم

 فیزیکی، رفتار تعیین در کلیدی نقش خاک، آلی کربن

 و آلیی  میادۀ  و تخیایر  هیا دارد خاک بیولوژیکی و شیمیایی

 بیه  کیه  است خاک کیفیت از مناسبی شاخص خاک، کربن
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تغیییر کیاربری   . اسیت  حسیاس  مدیریتی تغییرات عملیات

طیور مسیتقیم و   ههیای اخییر بی   دههخصوص در هباراضی 

بر هیم  دار تخایر کربن و معنی تغییرات مستقیم باعثغیر

کیربن آلیی خیاک     ۀتخیر است.شده تعاد  کربن خوردن 

العیاده حسیاس   فیو  نسبت به مدیریت و کیاربری اراضیی   

ای در عمدهاز سوی دیگر تغییر کاربری اراضی نقش . است

 دارد. خاک افزایش میزان فرسایش

آلی خیاک در منیاطق    ۀمادین بودن مقدار یپا به دلیل

هیای ایین    خشک، فعالیت میکروبی در خاکنیمهخشک و 

 شیفرسیا  .روسیت روبیه مناطق اغلب با محیدودیت کیربن   

 نیشیتر یب یکه حیاو  یسطح یۀالتواند با شستن  یخاک م

در عیدم تعیاد     یا عمیده  ارینقیش بسی   ،مقدار کربن است

 تحقییق . از ایین رو   Lal, 2005  کربن خاک داشته باشید 

بیر   های مختلف فرسیایش ا ر شدتبا هدف بررسی  حاضر

یک آزمایش صحرائی طراحی و اجرا در قالب  کربنتصاعد 

حیوزۀ  های فرسایشی در دلیل وجود انواع کالسهبد که ش

 آبخیز قره آقا ، این منطقه برای مطالعه انتخاب شد.

 

 ها. مواد و روش2

 لعه. معرفی منظقۀ مورد مطا1.2
قیره آقیا  واقیع در    حوزۀ رودخانیۀ  مورد مطالعه منطقۀ 

. استشهرستان سمیرم استان اصفهان با اقلیم نیمه استپی 

هیای  طیو  هکتار بوده و بیین   82/8954وسعت این حوزه 

هییییای  و عییییر  51ْ 34َ 54و ً 51ْ 45َ 53جغرافیییییائی ً

 . 1  شیکل  قیرار دارد  31ْ 26َ 19و  ً 31ْ 30َ 28جغرافیائی ً

متوسیط درجیه    ،متر میلی 26/373سط بارندگی منطقه متو

منطقییه ماهانیۀ  و حیداکثر متوسییط دمیای    53/10حیرارت  

هیای   طورکلی سن سازند-هاست. ب گرادسانتیدرجۀ  64/21

اسیت.   منطقه مربوط به دو دوران مزوزوئیک و سینوزوئیک 

نقشییۀ جهییت و ارتفییاع بییا اسییتفاده از  ،هییای شیییب نقشییه

شیدند، همچنیین بیا اسیتفاده از      تهیه 1:50000توپوگرافی

هییای  واحییدنقشییۀ  ،1:100000شناسییی نقشییۀ زمییین 

های هوایی  دست آمد؛ از روی عکسهشناسی منطقه ب سنگ

همراه بیا پیمیایش    1:50000توپوگرافی نقشۀ و  1:20000

نقشیۀ  های ژئومرفولوژی مشخص شدند و  صحرائی، رخساره

شیب، جهیت،  های  آمد. در نهایت با تلفیق نقشهدست بهآن 

نقشیۀ  هیای ژئومرفولیوژی    شناسیی و رخسیاره   ارتفاع، سنگ

  .Ahmadi, 2007  های کاری منطقه به دست آمد واحد

 

 مورد مطالعه ۀمنطق تیموقع .1شکل 
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مییزان   واحد کاری در منطقه تعییین شید و   33تعداد 

بیرآورد   E.P.Mبیا اسیتفاده از روش     فرسایش در هر واحد

عات حاصل از مطالعیات مختلیف در   اطال  با بررسیگردید. 

رابطییه بییا آب و هییوای منطقییه، وضییعیت ژئومرفولییوژی،   

و  شیب ،پسومترییشناسی, پوشش گیاهی، خاک، ه سنگ

وضیعیت فرسیایش   کیاری   در هر واحید  پیمایش صحرایی،

وضییعیت فرسییایش در هییر  تعیییین پییس از. دشییتعیییین 

کیاری، کیل منطقیه در قالیب پینج تییي فرسایشیی         واحد

تفکییک    م، کم، متوسط، شیدید، خیلیی شیدید   خیلی ک 

واحدهایی که در یک تیي فرسایشی واقیع شیده    و گردید

 شکل  فرسایش منطقه تهیه شد ۀنقشبودند، ادغام شده و 

، تییي فرسایشیی   هیر در مقدار تصاعد کربن در نهایت  . 2

 اندازه گیری شد.

 
 مورد مطالعه ۀمنطقهای فرسایشی کالس ۀنقش .2شکل 

 

 ،خاک از کربن تصاعد میزان تعیین جهت بردارینمونه

 ماهانیه  صورتهب 1391از فروردین تا اسفند  منطقه هر در

 روش بیا  و قلییایی  هیای تلیه  کمیک  بیه  ، پانزدهم هر ماه 

 نرمیا   NaOH از استفاده با  ،(CSC) 1ساکن بستۀ اتاقک

 ایین  بیه  ، Carter & Gregorich, 2007  گرفیت  صیورت 

 گییری  انیدازه  نمونۀ چهار فرسایشی يتی هر در که صورت

 از پیس  و شیدند  داده قیرار  صیحرا  در سیاعت  24 مدت به

 آزمیایش  میورد  نرمیا   HCl بیا  سریعاً آزمایشگاه به انتقا 

 :رابطۀبا استفاده از  و نهایتاً گرفتند قرار

CO2 (mg) = (B – S) * N * E 

 
1
 Closed Static Chamber 

: اسییید مصییرفی جهییت سیینجش شییاهد Bکییه در آن 

 mmL ، Sی جهت سینجش نمونیه    : اسید مصرفmmL،  

N : اسییید کلریییدریک و نرمالیتییۀEواالن دی  اکییی : میلییی

در هیر کیالس    CO2، مقیادیر تصیاعد   اسیت اکسید کربن 

 فرسایشی محاسبه شد.

 SPSSتجزیه و تحلیل آماری با اسیتفاده از نیرم افیزار    

ها از آزمون لییون   همگنی دادهصورت گرفت. بدین منظور 

اسیمیرنوف   -آزمیون کولمیوگراف   هیا از و نرما  بیودن آن 

ا ر مقادیر مختلف فرسایش بیر  سنجیده شد و برای تعیین 

 در قالب طرح کامالً لیفاکتور شیآزما خاک،کربن  تخیرۀ

تکییرار صییورت گرفییت، همچنییین جهییت   4بییا  یتصییادف

بندی و تعیین اختالف بین تیمارهای مورد بررسی از  گروه
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 د.میانگین دانکن استفاده ش ۀمقایسآزمون 

  

 . نتایج3
: EPM سایش منطقه به روشنتایج حاصل از برآورد فر

طبقیات مختلیف فرسیایش را    مساحت و درصید   1جدو  

منطقیه از نظیر   متفاوت  وضعیت از نشان کهدهد  نشان می

طبقیات شیدت   نقشیۀ    2به شکل  توجه با د.دارفرسایش 

در  EPMروش  اعمیا   بیا  کیه  گرددمی فرسایش  مشاهده

دت شی  مورد مطالعه از نظر ۀحوزمختلف، واحدهای کاری 

خیلیی کیم،   با شدت فرسیایش   شامل پنج طبقه فرسایش

. بیشییترین اسییت کییم، متوسییط، شییدید و خیلییی شییدید 

فرسایشیی بیا   طبقیۀ  مساحت حیوزه از نظیر فرسیایش در    

 شدت متوسط قرار گرفته است.

 EPM    مساحت و درصد طبقات شدت فرسایش با استفاده از روش  .1جدول 

یلی شدیدخ  شدت فرسایش خیلی کم کم متوسط شدید 

34/2250  18925/1123  68/4000  03/582  58/1002  مساحت 

12/25  54/12  65/44  24/7  19/11  درصد 

 

مقییدار تصییاعد کییربن در    نتییایج حاصییل از بییرآورد  

 ۀیییتجز جینتییا 2 جییدو هییای مختلییف فرسییایش:  شییدت

 ایشفرس های مختلفشدت و مختلفی ها ماه ا ر انسیوار

 .دهدیم نشان را کربن تصاعد زانیم بر

 کربن تصاعد بر شیمختلف فرسا هایشدت و ماه اثر انسیوار ۀیتجز .2 جدول

تغییر منابع  F میانگین مربعات درجه آزادی 

244/6 11 تاریخ  ماه   **747/88  

472/2 4 شدت فرسایش  **419/7181  

شدت فرسایشماه*   44 286/0  **643/359  

017/0 200 خطا   

 01/0 سط  در داری معن**      

 

 بیر هیای مختلیف فرسیایش     شیدت  ا ر داد نشان جینتا

 تصاعد زانیم نیشتریب. است داریمعن کربن تصاعد زانیم

 صیورت  اراضی بیا شیدت فرسیایش خیلیی زییاد      در کربن

اراضی با شدت فرسایش خیلی  به مربوط نیکمتر و گرفته

ی هیا ماه در کربن صاعدت راتییتغ روند ۀمطالع با. است کم

 خاک از کربن تصاعد زانیم نیشتریب شد مشخص مختلف

 اتفا  ادیز یلیخ شیبا شدت فرسا یدر اراض مرداد ماه در

در  ماه بهمن در کربن تصاعد زانیم نیکمتر و است افتاده

. اسیت  گرفتیه  صیورت  کم یلیخ شیبا شدت فرسا یاراض

 ،هشییتبیارد مهییر،  ، آتر، فییروردین، اسییفند  نیهمچنیی

. رنید یگیمی  قیرار  گیروه  کیی  در نیانگیی م نظر از شهریور 

 در بهمیینخییرداد، تیییر، مییرداد، آبییان و   ،دی نیهمچنیی

 نیشتریب. رندیگ یم قرار نیانگیم نظر از های متفاوت گروه

 در ،زییاد  یلی یخ شیبا شدت فرسا یاراض در تصاعد زانیم

 و  روز در مربییع متییر در کییربن گییرم  7/3  مییاه مییرداد

 در مربیع  متیر  بیر  گرم 033/0   ماه بهمن در آن نیکمتر

 افتیاده  اتفیا   ی کملیخ شیبا شدت فرسا یاراض در ، روز

  .4و 3 اشکا  است
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 کربن تصاعد زانیم بر های مختلف فرسایششدت وماه اول سال(  6) سال مختلفی هاماه متقابل اثر .3 شکل

  ش استیمختلف فرسا هایشدت بین اختالف ۀدهند نشان اداعد و هاماه تصاعد زانیم اختالف ۀدهند نشان حروف 
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 تصاعد کربن زانیبر م شیمختلف فرسا هایسال( و شدت دومماه  6مختلف سال ) هایاثر متقابل ماه .4شکل 

 است  شیمختلف فرسا هایشدت بین اختالف دهندۀ نشان اعداد و هاتصاعد ماه زانمی اختالف دهندۀ  حروف نشان

 

تصاعد در فصو  مختلیف   یفصل راتییتغ یبررس جینتا

 اخیتالف  ۀدهندنشان شیمختلف فرسا هایسا  در شدت

 منیاطق  در مختلیف  فصیو   در تصاعد زانیم نیب داریمعن

 . 3 جدو  است  مطالعه مورد

 کربن تصاعد بر فرسایش مختلف هایشدت و فصل اثر انسیوار ۀیتجز .3 جدول

 F ین مربعاتمیانگ درجه آزادی تغییر منابع

 590/1124** 674/3 3  فصلتاریخ  

 006/250** 817/0 4 شدت فرسایش

 429/61** 201/0 12 شدت فرسایش* فصل

  003/0 60 خطا

 01/0 سط  در داری معن** 
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 در بیی ترت بیه تصاعد کیربن از خیاک    مقدار نیشتریب

فصل تابستان در مناطق با کالس فرسایش خیلی شدید و 

ی کیم و در  لی یخ یشی یبا کیالس فرسا طق کمترین در منا

  .5فصل زمستان اتفا  افتاده است  شکل 
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 کربن تصاعد میزان بر شیمختلف فرسا هایشدت و مختلف فصول متقابل اثر .5شکل 

  است شیمختلف فرسا هایشدت بین اختالف دهندۀنشان اعداد و فصو  تصاعد میزان اختالف دهندۀنشان حروف 
 

 گیریهنتیج و بحث. 4
بیا   کیربن  مقدار تصیاعد دست آمده هبا توجه به نتایج ب

و بیشیترین مییزان   افزایش یافتیه   فرسایشافزایش میزان 

در کیالس فرسایشیی خیلیی شیدید صیورت       تصاعد کربن

جیا کیردن خیاک     فرسیایش خیاک بیا جابیه     .گرفته اسیت 

سطحی باعث کنده شدن کربن خیاک و تصیاعد کیربن از    

 . Albergel et al., 2006  شییودخییاک بییه هییوا مییی 

Martinez-Mena  خود مطالعۀ در نیز   2008 و همکاران

ا ر فرسایش آبیی و  خاک در کربن  میزان تغییراتبر روی 

کشییت و کییار، تخریییب خییاک توسییط انسییان و فرسییایش 

تیرین  ای را مهمهای مدیترانهتشدید شونده در اکوسیستم

 هیا در ایین نیوع اکوسیسیتم   علت تصیاعد کیربن از خیاک    

جیا کیردن   بیه جیا برخورد باران به سط  خاک با  دانند. می

شیود،  خاک سطحی باعث تصاعد کربن از خاک به هوا می

تر باشد این جا به جایی بیشتر صیورت  هرچه خاک سست

گرفته و تصاعد کربن از خاک به هوا بیشتر صورت خواهد 

فرسییایش خییاک عییالوه بییر   .Deyanira, 2003  گرفییت

از سط  خیاک باعیث شسیته شیدن      افزایش تصاعد کربن

مقدار قابل توجهی از کربن آلی خاک و از بیین رفیتن آن   

 مقیدار  تخییرۀ   .Asefaw Berhe et al., 2007  شیود می

 دهندۀ نشان های سطحی افق در خاک آلی کربن از زیادی

 عیواملی  برابیر  در سیطحی  های الیه این از حفاظت اهمیت

 و مستقیم صورت به غذایی عناصر هدررفت باعث که است

.  Nosrati, 2011  گردنید  میی  خیاک  از مسیتقیم  غییر  ییا 

دهندۀ تیث یر  تحقیقات مختلف انجام شده در جهان نشان 

 اسیت کربن خاک  رفتفرسایش در هدرپدیدۀ قابل توجه 

 Ran et al., 2013 .  هیدر  دهندۀ تحقیق حاضر نیز نشان

در کیالس   رفت کربن آلی خاک در ا ر تصیاعد مخصوصیاً  

هیای  ، از طرفیی بیین کیالس   استیشی خیلی شدید فرسا

های سا  بیا شیاهد   کم و خیلی کم در بیشتر ماهفرسایش 

از ایین رو کیاهش مقیدار     ،داری دییده نشید  اختالف معنی

هرچنید اگیر    حف  و احیاء اراضیفرسایش توسط عملیات 

منجر به حذف کامل فرسایش نشود قادر خواهد بود مقدار 

 کیاهش دهید.  ه مقدار قابل توجه تصاعد کربن از خاک را ب

های مدیریت اراضیی، تنیاوب کشیت، کیاهش     بهبود شیوه

تیرین  خاکورزی و جلوگیری از تغییر کاربری اراضی از مهم
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و در نتیجه هدر رفیت   فرسایشدهندۀ فاکتورهای کاهش 

 شیدن  کیم ، همچنیین   Ran et al. 2013  هسیتند کربن 

ایش منجیر بیه افیز    خاکی خوردگ برهم وی اهیگ پوشش

 دوشی  می کربن تصاعد شیافزا در نتیجه وفرسایش میزان 

 Leifeld et al., 2011.  

 مطالعیه  میورد  ۀمنطق در کربن تصاعد زانیم نیشتریب

 اتفیا   زمسیتان  فصیل  در آن نیکمتیر  و تابستان فصل در

 دمیا  گیرم،  فصو  در انرژی میزان رفتن باال با. است افتاده

 دمیا  افیزایش . ابید یمیی  افیزایش  خاکی هایاکوسیستم در

 هیای  میکروارگانیسم و گیاهان ۀریش تنفس افزایش باعث

 کیربن  تصیاعد  شدن زیاد باعث افزایش این. شود می خاک

  .Sadeghipour et al., 2013  گردد می خاک از

شکند و کیربن عیالی    ها را می ، خاکدانهخاک فرسایش

ها را در معر  هوا قرار داده و معدنی محبوس شده در آن

تجزییۀ  را از طریق افیزایش  و در نتیجه تصاعد کربن ن شد

هیای فرسیایش یافتیه،     کند. احیاء خیاک  میکروبی زیاد می

گرم  کربن  1012=تراگرم  تراگرم 9-20پتانسیل ترسیب 

تواند مقیدار تصیاعد    در سا  را دارد و کنتر  فرسایش می

 ,.Lal et alتراگرم در سا  کیاهش دهید     15کربن را تا 

هییای  اییین کنتییر  فرسییایش و احیییاء خییاک ابر . بنیی1999

توانید راهکیاری مهیم بیرای افیزایش      فرسایش یافتیه میی  

کیفیت خاک و کاهش خطرات ناشی از افیزایش گازهیای   

 ای باشد. گلخانه

علت باال بودن میزان تصیاعد در منیاطق بیا فرسیایش     

خوردگی متناوب خاک سیطحی   هم توان در به را می شدید

راضی به دلیل تغیییرات رطیوبتی و   دانست. در ضمن این ا

هیا در خیاک ایجیاد    حرارتی که در ا ر جاری شدن سیالب

شود تصاعد کربن بیشتری نسبت به سایر اراضی دارند.  می

ها از سیط  خیاک   مواد آلی و خرو  آن ۀتجزیسرعت  زیرا

پارامترهای محیطیی از جملیه دمیا و رطوبیت     تث یر تحت 

احییاء و  طور کلی هی ببه عنوان راهکار مدیریت. خاک است

تواند از فرسیایش   رغم اینکه میتقویت پوشش گیاهی علی

تواند باعث جذب کربن از طرییق   خاک جلوگیری کند، می

د، در ضیمن بیا ایجیاد میکروکلیمیا موجیب      گیرد فتوسنتز 

زییر اشیکوب، جلیوگیری از    گییاهی  افزایش غنای پوشش 

حفی    نهایتاًو و افزایش دمای خاک نوری مواد آلی تجزیۀ 

خود از کیاهش هیدر رفیت    نوبۀ رطوبت خاک گردد که به 

 .کندمیکربن جلوگیری 
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