
 

  خاک کربن ترسیب بر اراضی کاربری نوع اثرات تحلیل

 نور( شهرستان واز آبخیز ۀحوز :موردی ۀمطالع)

 نور واحد ،یاسالم آزاد دانشگاه ،جوان نخبگان و پژوهشگران باشگاه ارشد کارشناس ؛*زاده علی میثم. 

 کشور. مراتع و هاجنگل قاتیتحق ۀمؤسس پژوهشی استاد ؛پورملک بهروز 

 نور واحد فیاسالم آزاد دانشگاه ،جوان نخبگان و پژوهشگران باشگاه ارشد کارشناس ؛آریا حمید. 

 یسار یعیطب منابع و یکشاورز دانشگاه ی،مرتعدار ارشد یکارشناس یدانشجو ؛وردیان سمانه. 

 
 کیدهچ

 نزمی ۀکر جو در ایگلخانه هایگاز تمرکز از ناشییی  پدیده این بود. خواهد مالحظه قابل زمین، کره حرارت ۀدرج تغییرات آینده در
 عنوان به آن تح  خاک و  اهیگ ۀزیتود شییامل کیولوژیب یهاروش .رسیید م نظر به یضییرور آن وقوع از یریجلوگ نیبنابرا اسیی .

شنهاد راهکار، ینترعمل  و بهترین س . شده پی  ۀگیرندبر در ژئومرفولوژیک  و فیزیک  ایهواحد بزرگترین عنوان به آبخیز هایحوزه ا

 پایداری در تهدیدی و مضاعف هایچالش از یک  عنوان به  هوایوآب تغییرات کنون  روند که طوریبه بوده اهیگ و خاک مهم عنصر دو

 تواندم  که اس  زیس محیط با سازگار و صرفه به مقرون فرآیندی گیاه  پوشش و خاک در کربن ترسیب .شودم  محسوب هاآبخیز

ض  مدیری  هایشیوه طریق از ستفاده صحیح نوع با ارا ض ، از ا ضو این به عنای با گردد. فراهم ارا س  هدف با تحقیق این ،عمو  برر

ض  نوع تأثیر سیب مقدار بر ارا ستان در واز آبخیز ۀحوز سطح در خصوصاین در کاربری نوع بهترین تعیین و خاک کربن تر  نور شهر

س . شده انجام سبه خاک آل  کربن و انجام متریسانت  15-30 و 0-15 عمق دو در شده تعیین هایکابری در بردارینمونه ا  محا

 ،باغات و زراع  اراض  آن از پس و مطالعه مورد عمق دو هر در کربن ۀذخیر مقادیر بیشترین دارای هاجنگل که داد نشان نتایج گردید.

 در خاک سانتیمتری 30 عمق تا کربن ۀذخیر مقدار نیز مجموع در اس . بوده مقدار کمترین دارای روستای  مناطق نهای  در و مراتع

  گردید. برآورد تن 741666 ،واز آبخیز ۀحوز

 .ایگلخانه هایگاز ،راض ا کاربری کربن، ۀذخیر ،ازو آبخیز ۀحوز خاک، کربن ترسیب :واژگان کلید
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 مقدمه .1
 هایپیشییرف  و سییریع رشیید گذشییته قرن ط  در

 سیییهم داریمعن  طور به صییینعت  جوامع در تکنولوژی

داده  افزایش هوای  و آب تغییرات در را بشیییری مداخالت

ند طول در [.18] اسییی  ه چ   میاقل راتییتغ ر،یاخ ۀد

 از  کی عنوان به کربناکسیییددی تراکم افزایش از ناشیی 

ئل نیترمهم  بر  قیعم اثرات ، طیمح سیییی یز مسییییا

 اس  داشته زمین ۀکر  اجتماع و  کیولوژیب یهاستمیس

ستفاده .[8]   اهیگ ۀزیتود شامل کیولوژیب یهاروش از ا

 به راهکار ترینعمل  و بهترین عنوان به آن تح  خاک و

ظور ن تن م یرۀ و کییاسیییی خ ن  ذ یزان مییدت طوال  م

سیدکربن،دی شنهاد اک س  شده پی  در که طوریبه .[6] ا

یاس هان  مق خازن هاخاک ،ج  کربن ۀذخیر اصیییل  م

 ممکن آن در تغییر ایجاد گونه هر و شییوندم  محسییوب

 یزانم .[1] باشد مؤثر ذخایر این افزایش یا کاهش بر اس 

 متفاوت گوناگون، هایاکوسیییسییتم در خاک کربن ذخیرۀ

ندوختۀ کهطوریبه اسییی .  به نسیییب خاک آل  کربن ا

 .[24] اسیی  حسییاس العادهفوق زمین کاربری و مدیری 

فاوت  هایاکوسییییسیییتم در موجود کربن محتوای در ت

 هااکوسیییسییتم زیتودۀ به وابسییته زیادی حدود تا مختلف،

 اراض  کاربری نوع که طوری به .اس  اقلیم و خاک عوامل

 کربن ترسییییب توان در عامل ترینمهم اهآن مدیری  و

 پویای  درک .[15] آیدم  حسییاب به اکوسیییسییتم خاک

 خاک آل مواد پذیریآسیییب بررسیی  برای خاک در کربن

 کاربری [.13] اس  ضروری اراض  کاربریتغییر مقابل در

 هایدهه در توجه قابل طور به جهان  مقیاس در اراضیی 

 حال در هایکشیییور در ویژه به اسییی . یافته تغییر اخیر

سعه، شاورزی محصوالت تولید سرع  تو شد با همراه ک  ر

 توسییعه کهطوریبه .اسیی  بوده یشییهر مراکز و جمعی 

 و زمین از اسییتفاده زمینۀ در وحشییتناک تحول به منجر

 باعث اغلب اراض  اربریک تغییر اس . شده زمین پوشش

 ترتیب بدین و شیودم  هااکوسییسیتم در آشیفتگ  ایجاد

هد.م  تغییر را خاک هاییژگ و  و میزان حال این با د

 آشفتگ ، شدت به بستگ  خاک هایویژگ  تغییرات روند

 10] دارد خاک و گیاه پوشش نوع اقلیم، اکوسیستم، نوع

 و شیییمیای  فیزیک ، خواص شییدید تغییرات این [.27 و

ستم بیولوژیک  سی شک  هایاکو  توجه قابل طور به را خ

 مدل از اسییتفاده با [20] که طوری به اسیی . داده تغییر

 آل  کربن میزان بر را اقلیم  تغییرات تأثیر خاک -کربن

مل گرفتن نظر در با خاک  و نموده بررسییی  مختلف عوا

ند اعالم قدار کرد باط در خاک آل  ۀماد م  تغییرات با ارت

 در را کاهش بیشیییترین کشیییاورزی اراضییی  در اقلیم ،

ش . خواهد آت  هایسال  خاک آل  مواد که نجای آ از دا

یدی مل ترینکل ی  و باروری در عا ظ  خاک، کیف  حفا

 و آب ذخیرۀ و انتقال نیز و هاآالینده تصفیۀ زیس ،محیط

 برای امید نقطۀ ترینمهم و خاک ایمن  سیییسییتم امالح،

صالح   جو در ایگلخانه گازهای کاهش و اقلیم  تغییرات ا

 سییبب اراضیی  کاربری تغییر هرگونه لذا ،[9] اسیی  زمین

ش . خواهد خاک کربن ۀذخیر تغییر  تغییر که طوریبه دا

 خاک بر گوناگون هایمدیری  اعمال و اراضییی  کاربری

 پتانسیل چنین هم و بافری قدرت حاصلخیزی، بر تواندم 

 تبدیل. بگذارد تأثیر خاک پایداری آلایده شرایط بازسازی

 کیفی  هایلفهؤم کشییاورزی هایزمین به طبیع  اراضیی 

 به و آن کیفی  کاهش جه  در و دهدم  تغییر را خاک

 برآورد .کندم  عمل خاک باروری قدرت کاهش آن تبع

 تواندم  خاک آل  کربن مدیری  و ذخیره هایشیییاخ 

 چنین هم و زمین بر صیییحیح مدیری  اعمال در را کاربر

یه میزان برآورد باشییی  یا تخل ید کمک آل  کربن ان ما  ن

تایج .[16] عات ن طال  کاربری تغییر ثرا عنوان با [16] م

 حاشیییۀ اراضیی  در خاک آل  کربن هایاندوخته بر زمین

 و باتالق  اراضیی  تبدیل داد، نشییان مریوان زریبار دریاچۀ

حدودۀ بکر یاچه م بار ۀدر ندم زراع  اراضییی  به زری  و گ

 خاک در آن ذخیرۀ کاهش و کربن رف  هدر سبب یونجه

 در درسیی  مدیری  دیدگر پیشیینهاد که طوریبه گردید.

 و کربناکسیددی انتشار از مانع تواندم  هاباتالق حفاظ 

 عنوان به آبخیز هایهحوز منطقه، هر در شود. اقلیم تغییر

 در و مطرح ژئومرفولوژیک  و فیزیک  هایواحد بزرگترین

 امروزه .هسیییتند ،اهیگ و خاک مهم عنصیییر دو برگیرندۀ
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 یفشارها و هاتنش از یاگسترده فیط با زیآبخ یهاحوزه

 عنوان به موضیییوع نیا که یطوربه بوده مواجه  خارج

هد نا و  کیولوژیب ارزش کاهش در یدیت ئ در ی توا  ۀارا

 قرن نیم طول در گردد. م محسوب هاستمیاکوس خدمات

 دسییتخوش همواره نیز ما کشییور آبخیزهای سیییمای اخیر

سیع  تحوالت ستمر طورهب هادگرگون  این و بوده و  در م

 گرفته صیورت فرهنگ  و اقتصیادی اجتماع ، ابعاد تمام 

مام  که ی  تراکم افزایش عثبا تحوالت این ت  جمع

 تغییر سریع روند دیگر طرف  از اس . شده ،دام  و انسان 

 عنوان به هوای  و آب تغییرات همچنین و اراضیی  کاربری

یدی و مضیییاعف هایچالش هد یداری در ت ها پا  آبخیز

 پذیری آسیب سبب پدیده این که طوری به شده محسوب

بل قا نابع به بازگشییی  غیر یۀ م  آن در موجود طبیع  پا

 فرآیندی کربن انداختن دام به یا ترسییییب لذا .گرددم 

 این وقوع از جلوگیری بر عالوه کییه بوده منظوره چنیید

بب اقلیم ، تغییرات یاه  ۀزیتود افزایش سییی ید، و گ  تول

صلخیزی بهبود  در آب نگهداری ظرفی  افزایش خاک، حا

 .گرددم  بادی و آب  فرسییییایش از جلوگیری و خاک

 محیط با سازگار و رفهص به مقرون فرآیندی کربن ترسیب

س  ض  مدیری  هایشیوه طریق از تواندم  که زی  با ارا

جای  از گردد. فراهم ،آن از اسیییتفاده صیییحیح نوع  کهآن

 تصیییاعد و ذخیره میزان در اراضییی  متفاوت هایکاربری

 صییحیح مدیری  سییبب همین به دارند زیادی تأثیر کربن

 منطقه هر شییرایط با متناسییب کاربری انتخاب و اراضیی 

 تصیییاعد میزان کاهش و کربن ذخیرۀ میزان افزایش برای

 اطالعات کمبود عل  به همچنین .اس  اهمی  حائز بسیار

 با مختلف اراضیی  پوشییش/کاربری میان ارتباط زمینۀ در

 کاربری تغییرات و مازندران اسییتان در کربن ذخیرۀ میزان

 توریسییت ، هایجاذبه عل  به اسییتان این در که شییدیدی

سترش و جمعی  افزایش ض  گ شاورزی ارا  هایدهه در ک

س ، داده رخ اخیر ضر تحقیق انجام ضرورت ا  حوزۀ در حا

 اسیی ، کاربری تنوع دارای که نور شییهرسییتان واز آبخیز

 این موضیییوعات، این به توجه با لذا .شیییودم  احسیییاس

س  هدف با تحقیق ض  نوع تأثیر برر سیب مقدار بر ارا  تر

 خصیییوصاین در کاربری نوع بهترین تعیین و خاک کربن

 شییده انجام ،نور شییهرسییتان در واز آبخیز ۀحوز سییطح در

 اس .

 

 شناسی روش .2

 مطالعه مورد ۀمنطق معرفی. 1.2
 رودخانۀ هایحوزه زیر از یک  عنوان به واز آخیز ۀحوز

 مازندران، استان در نور شهرستان چمستان بخش در هراز،

4136  62 شییمال  عرض در حوزه این گردید. انتخاب   

455236 تا  641052 شییرق  طول و درجه  تا 

032152  142 با برابر مسییاحت  دارای و واقع درجه 

حدودۀ در مذکور آبخیز حوزۀ اسیییی . مربع کیلومتر  م

 براساس و (1 )شکل داشته قرار متر 240- 3590 ارتفاع 

س  هوای  و آب شرایط دارای ،مارتنود اقلیم  یبند میتق

 کوهستان  منطقۀ اعظم بخش همچنین .باشدم  مرطوب

 درصیید 40 از بیشییتر عموم  شیییب کهطوری به اسیی 

 شیییامل حوزه این در موجود اه گی هایگونه .باشیییدم 

 .اسیی  باغ  و زراع  هایگونه و مرتع  ،درخت  هایگونه

 باف  با قیعم مهین تا  سییطح منطقه هایخاک همچنین

 اس . سبک مهین تا نیسنگ

 کار روش. 2.2
شۀ توپوگراف ، محدودۀ حوزدر  ستفاده از نق ۀ ابتدا با ا

آبخیز مورد مطالعه مشیییخ  و به منظور مطالعه و تعیین 

صحرای  منطقه، انجام  ض ، بازدید و پایش  نوع کاربری ارا

( GISشد. سپس در محیط سیستم اطالعات جغرافیای  )

شه شخ  نق ستخراج و واحدهای کاری م های موردنظر، ا

صه ض ،  4ای در منطقه، که با پیمایش عر نوع کاربری ارا

ناطق مل م ید. بخش اعظم این حوزه، شیییا یک گرد  تفک

سایر کاربریجنگل سطوح،  شامل   و مرتع  و در بقیۀ  ها 

 (.2باغات، مناطق مسکون  مشاهده گردید )شکل شماره 

وشییش گیاه  مراتع این حوزه، سییه با توجه به وضییعی  پ

نوع مرتع شییامل مراتع با وضییعی  خوب، متوسییط و فقیر 



 1398بهار ، 1، شماره 72ایران، دوره منابع طبیع  جله رتع و آبخیزداری، مم

 

 186 

شد. به منظور تعیین وضعی  مرتع از روش شش  تفکیک 

[ که در مجموع، با توجه به تعیین 17فاکتوره اسیییتفاده ]

سییه نوع مراتع مذکور، شییش منطقه برداشیی  مشییخ  

 -یستماتیکبرداری به روش سدر این مطالعه نمونهگردید. 

به  به این صیییورت که نقشیییه  جام گرف .  تصیییادف  ان

کیلومتر مربع تقسیم و در هر کدام  1های  با وسع  شبکه

برداری ها به شیییوۀ تصییادف  اقدام به نمونهاز این شییبکه

  گردید. 

 

 

 آن تفاعیار طبقات و نور شهرستان چمستان بخش سیاسی ۀنقش در واز آبخیز ۀحوز موقعیت .1 شکل
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 واز آبخیز حوزۀ اراضی کاربری نقشۀ .2 شکل

 

های با توجه به مسیییاح  هر کاربری و تعداد شیییبکه

نمونه خاک و  20فرضییی  موجود در هر کاربری )به تعداد 

برداشیی   ،انتیمتریسیی 15-30و  0-15کمتر( در دو عمق 

آوری های جمعنمونهگیری کربن آل  مربوط به اندازهشیید. 

صیییورت پذیرف . به منظور  1بالک -شیییده، به روش والک 

تعیین میزان ترسیییب کربن با مقیاس گرم در هر متر مربع 

از نمایه   eBdCCc  [. 28استفاده شد ] %10000

سطح  Ccدر این فرمول  شده در  سیب  میزان وزن کربن تر

 
1. Walkley- Black 

درصیید تراکم کربن در عمق مشییخصیی  از  Cیک مترمربع، 

وزن مخصییوص ظاهری خاک بر حسییب گرم بر  Bdخاک، 

ضیییخام  عمق خاک بر حسیییب  eسیییانت  متر مکعب و 

س . دادهسانت  پردازش   2003Excelها در نرم افزار متر ا

یل آن یه و تحل  SPSS 12ها در محیط نرم افزاری و تجز

سۀ  شد. به منظور مقای سیب کربن انجام خواهند  میزان تر

های گوناگون از آنالیز واریانس یک طرفه خاک در کاربری

ANOVA به منظور کالسیییه یانگینو  ندی مقدار م ها از ب
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 شود.آزمون دانکن استفاده م 

 نتایج .3

ضی کاربری انواع تعیین .1.3  آبخیز ۀحوز در ارا

 مطالعه مورد
 مطالعه مورد حوزۀ در اراض  نوع چهار کل  طور به

 اراض  مراتع، جنگل ، اراض  شامل که گردید شناسای 

 تعیین با همچنین اس . بوده مسکون  مناطق و زراع 

 شامل مرتع وضعی  درجه سه بررس ، تح  مراتع وضعی 

 ارتفاع  محدودۀ در فقیر و متوسط خوب، وضعی  با مراتع

 در اراض  کاربری انواع (.1 )جدول گردید تفکیک مختلف

  اس . آمده 2 شکل در واز آبخیز ۀحوز

 مطالعه مورد آبخیز ۀحوز در تعامر وضعیت تعیین .1 جدول

 بررس  مورد فاکتورهای
 )متر( حوزه در مراتع وقوع ارتفاع  محدودۀ

2000-1500 3000-2000 >3000 

 9 11 14 پوشش تاج

 7 10 13 گیاه  ترکیب

 9 12 19 خاک حفاظ 

 7 8 11 کلیماکس از تولید

 7 7 10 حیات تجدید

 4 5 9 خاشاک و خار فراوان 

 43 53 76 مجموع

 ضعیف متوسط خوب مرتع وضعی 

 

 هر سطح واحد در کربن ترسیب برآورد .2.3

 مطالعه مورد آبخیز ۀحوز در کاربری
 در خاک کربن ترسیب مقدار برآورد از حاصل نتایج

 ۀحوز در مطالعه مورد هایکاربری از یک هر حسط واحد

 اراض  داد نشان نتایج اس . آمده 2 جدول در واز آبخیز

 مورد عمق دو هر در کربن مقدار بیشترین دارای جنگل 

 اس . بوده بررس 

 های. مقایسۀۀۀۀ ترسۀۀۀیب کربن خاک کاربری3.3

 یکدیگر با مختلف
نتایج حاصل از مقایسۀ ترسیب کربن در کاربری مختلف 

آمده اسیی .  3با اسییتفاده از آنالیز تجزیه واریانس، در جدول 

داری در مقدار کربن نتایج نشیییان داد اختالف آماری معن 

که ترسیییب شییده در هریک از مناطق وجود دارد. به طوری

شابندی میانگینکالسه ستفاده از آزمون دانکن ن ن داد ها با ا

ها، اراض  زراع ، باغات و مناطق روستای  هر کدام که جنگل

به طور جداگانه در یک گروه و کلیه مناطق مرتع  در یک 

 (.4گروه مشخ  قرار گرفتند )جدول 

 خاک کربن ترسیب مقدارۀ مقایس و برآورد. 4.3

 حوزه سطح در کل
 در اراض  هایبا توجه به مساح  هریک از کاربری

 آمده 5 جدول در کربن ترسیب کل مقدار واز، آبخیز ۀحوز

نیز  کاربری هر در کل کربن ترسیب مقدارۀ مقایس اس .

 بین درصد 5 سطح در دارینشان داد اختالف آماری معن 
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 (.3 )شکل دارد وجود مناطق
 

 مطالعه مورد آبخیز ۀحوز در کاربری هر سطح واحد در خاک کربن ترسیب متوسط برآورد .2 جدول

 کاربری نوع
 خاک عمق

 )سانتیمتر(
 کربن تراکم

 )درصد(
 ظاهری مخصوص وزن
 مکعب( سانتیمتر )گرم/

  کربن ترسیب
 مترمربع( )کیلوگرم/

 کربن ترسیب
 )تن/هکتار(

 جنگل
15-0 

30-15 

03/2 49/1 537/4 
49/84 

89/1 38/1 912/3 

 خوب وضعی  با مرتع
15-0 

30-15 

51/0 54/1 178/1 
25/23 

50/0 53/1 147/1 

 متوسط وضعی  با مرتع
15-0 
30-15 

48/0 59/1 144/1 
27/22 

46/0 57/1 083/1 

 فقیر وضعی  با مرتع
15-0 

30-15 

44/0 62/1 069/1 
07/21 

43/0 61/1 038/1 

 باغات و زراع  اراض 
15-0 

30-15 

49/0 87/1 374/1 
98/26 

48/0 84/1 324/1 

 روستای  مناطق
15-0 
30-15 

15/0 78/1 400/0 
45/7 

13/0 77/1 345/0 

 

 مطالعه مورد آبخیز ۀحوز در کاربری هر در خاک کربن ترسیب مقدار واریانس تجزیه نتایج. 3 جدول

 داریمعن  سطح F مقدار مربعات میانگین آزادی درجه مربعات مجموع متغیر منابع

 286/1871 4 145/7485 گروه  بین هایواریانس

 392/69 20 845/1247 گروه  درون هایواریانس 001/0 * 284/24

  24 99/8732 کل واریانس

 باشد. م  %1 سطح در دارمعن  اختالف بیانگر *

 

 مطالعه مورد آبخیز ۀحوز در کاربری هر در دانکن آزمون خاک کربن ترسیب مقدارۀ مقایس. 4 جدول

 1/0 سطح در دارمعن  کاربری نوع

 چهار گروه سه گروه دو گروه یک گروه 

    a49/84 جنگل

   b25/23  خوب وضعی  با مرتع

   b27/22  متوسط وضعی  با مرتع

   b07/21  فقیر وضعی  با مرتع

  c98/26   باغات و زراع  اراض 

 d45/7    روستای  مناطق

 اس . درصد 1 سطح در آماری اختالف وجود بیانگر ستون هر در مشترک غیر حروف
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 آبخیز ۀحوز سطح در کل کربن ترسیب مقدار .5 جدول

 )تن( کل کربن ترسیب )تن( هکتار هر در کربن ترسیب )هکتار( مساح  کاربری نوع

 42/587881 49/84 6958 جنگل

 52824 25/23 2272 خوب وضعی  با مرتع

 1/47435 27/22 2130 متوسط وضعی  با مرتع

 34/32911 07/21 1562 فقیر وضعی  با مرتع

 64/15324 98/26 568 باغات و زراع  اراض 

 5/5289 45/7 710 روستای  مناطق

 741666  14200 آبخیز ۀحوز سطح در کربن ترسیب مجموع

 

 
 واز آبخیز ۀحوز سطح در کل کربن ترسیب مقدار .1 شکل

 

 گیرینتیجه و بحث .4
 مقیاس در گذشییته دهه چند طول در اراضیی  کاربری

 به ،اسیی  یافته تغییر توجه  قابل طور به محل  و جهان 

 کربن مخزن عنوان به زمین  اکوسیستم اهمی  که طوری

ض ، کاربری تغییر جهان  اثر بر تأکید با سته ارا  شده برج

س  ض کاربری تغییرات [.21] ا  شده باعث مدیری ، و ارا

 مناسییب شییاخ  یک عنوان به خاک آل کربن که اسیی 

یب پایش برای  و کاربری تغییرات اثر در اراضییی  تخر

 مانند طبیع عوامل تأثیر شیییناسیییای  باشییید. مدیری 

 در گونییاگون هییایمییدیرییی  و توپوگراف  هییایویژگ 

صه شاورزی هایعر  آل کربن تغییرات بر طبیع منابع و ک

ی  منظور به خاک،  در خاک آل  کربن حفظ و مدیر

حدوده بل ایم ی  در و قبول قا ها یب از جلوگیری ن  تخر

ض ، ستفادۀ الزمۀ ارا ض  از پایدار ا س . ارا ستفاده ا  از ا

 وارد اراض  به آسیب حداقل که باشد نحوی به باید اراض 

 قابل حد در اراضیی  وضییعی  مناسییب، مدیری  با و شییود

 داد نشان نیز تحقیق این تایجن [.7] شود داشته نگه قبول 

نابع هاخاک خایر عظیم م مار به کربن ذ ندم  شییی  ،رو

 تا کربن تن 741666 محتوی واز آبخیز ۀحوز که طوریبه

س  خاک سانتیمتری 30 عمق س  با .ا  میدان ، هایبرر

 مشییخ  واز آبخیز ۀحوز در کاربری نوع چهار مجموع در

 نوع در تغییر و برداریبهره روند بررسییی ، این در گردید.

 طبیع  منابع تخریب چشمگیر طور به و اراض  از استفاده

گل از )اعم ته ادوار رد مرتع( و جن  هایانگیزه با گذشییی

 میزان از هابرآورد اسییی . بوده مشیییهود کامالً مختلف،
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سیب  این در شده تعیین مختلف اعماق در خاک کربن تر

 در تغییر زیرا ،اسییی  بوده واقعی  این گویای نیز مطالعه

 تصیییرف و دخل وقوع بیانگر خاک در موجود کربن میزان

 گیاه  تودۀزی ورودی کهآنجای  از باشد.م  منابع این در

 در اسیی ، متفاوت خاک در هاریشییه و الشییبر  همانند

جۀ مختلف، هایکاربری قدار نتی  کربن کاهش و تجمع م

 اراض  در [.14] اس  متفاوت توجه قابل طور به نیز آل 

 نخوردهدسییی  و بکر کامل طوربه که مناطق  و گل جن

 میزان خاک، سییاختار در تغییر عدم دلیل به اسیی ، بوده

سیار کربن ذخیرۀ شتر ب س . بوده هاکاربری سایر از بی  ا

 بر اراضیی  کاربری اثر که داد نشییان [26] مطالعات نتایج

 به اسیی ، دارمعن  خاک سییطح  الیۀ در خاک آل  کربن

 مقدار به خاک کربن مقدار یافتهتکامل جنگل در کهطوری

 همچنین .اسییی بوده نابالغ جنگل از بیشیییتر توجه قابل

تایج عات ن طال یب داد نشیییان نیز [12] م  به خاک، تخر

قدار کاهش حاصیییلخیزی، کاهش ی  و م م کیف  سابیو

 آل  کربن ذخیرۀ کاهش نتیجه در و خاک به برگشیییت 

 داد نشان نیز دیگر مطالعات نتایج همچنین انجامید. خاک

ض  کاربری تغییر  افزایش و خاک ساختمان تخریب با ارا

 به منجر تواندم  آل  ترکیبات به ریزجانداران دسییترسیی 

شدید  تفاوت به توجه با .شود آل  بقایای تجزیۀ سرع  ت

 و آل  کربن متفییاوت هییایبخش گونییاگون هییایویژگ 

 انتظار ها،آن بازگشییی  ۀدور بودن ناهمسیییان همچنین

 بر گونییاگون  نتییایج زمین کییاربری تغییر کییه رودم 

 توانم  میان این از باشییید. داشیییته آل  کربن هایبخش

 دسییتخوش بیشییتر آل  کربن ناپایدار هایبخش که گف 

 داشتند بیان [2] شود.م  اراض  تبدیل از ناش  تغییرات

 پایدار آل  مواد ،کشییاورزی منظور به اراضیی  کاربریتغییر

 برای را شییرایط و کندم  ناپایدار را خاک سییطح در اولیه

 تحقیقات در [29] .کندم  فراهم آل  کربن از خاک تخلیۀ

 کاربری در خاک آل  کربن میزان که دادند نشیییان خود

شتر مرتع و جنگل ض  از بی شاورزی ارا س  ک  آن عل  و ا

 شخم تأثیر و کشاورزی اراض  به طبیع  پوشش تبدیل را

 هایکاربری تمام  در .نمودند بیان آل  مواد تجزیۀ نرخ در

ح  یه بررسییی ، ت قادیر دارای خاک سیییطح  هایال  م

 وجود از ناش  نتیجه این س .ا بوده آل  کربن از بیشتری

ندام و گیاه  هایگونه  در ()الشیییبر  هاآن مردۀ هایا

ناطق در حت  کهطوری به بوده زمین سیییطح نزدیک   م

 بیانگر یافته این ها،رستن  حضور عدم به توجه با مسکون 

 در اکوسیییسییتم این بودن فعال و گیاه  پوشییش وجود

 اثرات بررسیی  لیکن اسیی . بوده منطقه این در گذشییته،

ی  و زمین کاربری ی  بر مدیر ل  به آل  مواد کیف  ع

 و کم  همزمان رسیدگ  نیازمند ها،آن ناهمگون سرش 

 در .[11] باشیییدم  مختلف هایبخش در آل  مواد کیف 

شاهده کهآنچنان حوزه، این مراتع شش گردید، م  علف  پو

 بوم  هایدام تعلیف مورد متمادی سییالیان ط  ایبوته و

قه ته قرار منط مل ترینمهم از یک  دام چرای و گرف  عوا

 منطقه این در لخ  خاک و سییطح پوشییش بر تأثیرگذار

س . بوده صل نتایج ا ضعی  تعیین از حا  نیز مراتع این و

 کهطوری به ،داد نشان را مراتع سالم  از متفاوت  درجات

سیب مقدار شتر خوب مراتع در خاک کربن تر  مراتع از بی

 بوده فقیر مراتع از بیشییتر هم آن و متوسییط وضییعی  با

 پوشش رمقدا مستقیم تأثیر از حاک  نیز نتیجه این اس .

 نتایج با یافته این باشییید.م  خاک کربن ذخیرۀ با سیییطح

 به نیز باغات و زراع  اراضیی  در دارد. تشییابه [23 و 22]

 سییایر از بیشییتر  نسییب به گیاه  پوشییش وجود دلیل

 قابل خاک کربن ترسیییب مقدار جنگل(، جزه)ب هاکاربری

 با اراضیی  این در خاک سییاختار البته اسیی . بوده مالحظه

 اسییاسیی  تغییرات دسییتخوش خاکورزی، عملیات به توجه

یده مل این لیکن گرد  کربن ذخیرۀ کاهش روی بر عا

سب  ض  به ن س . بوده مؤثر جنگل ، ارا  مطالعات نتایج ا

 اراضیی  به طبیع  اراضیی  تبدیل که داد نشییان نیز [5]

 جدی زیانبار اثرات مدیترانه، کوهسییتان  مناطق در زراع 

 اسیی . داشییته خاک شیییمیای  و فیزیک  خصییوصیییات بر

 ورزیخاک ،داد نشییان [25 و 3] مطالعات نتایج همچنین

 و درشیی  هایخاکدانه شییکسییتن با تواندم  بکر اراضیی 

سب تهویه  اندازۀ در آل  کربن تجزیۀ برای را شرایط ترمنا

 آل  کربن مقدار کاهش باعث و نموده فراهم ایذره یا شن



 1398بهار ، 1، شماره 72ایران، دوره منابع طبیع  جله رتع و آبخیزداری، مم

 

 192 

ته، کاربری تغییر هایزمین در گردد بخش این در  در یاف

 و تهویه افزایش ها،خاکدانه شییکسییتن و کار و کشیی  اثر

 و زیرین افق به آل  کربن مهاجرت شرایط رطوب ، کاهش

 به و فراهم آن شییدنمعدن  و اکسیییداسیییون چنین هم

سید دی صورت سفر وارد کربن اک  تغییر .شد خواهد اتم

 اف  چنینهم و کربن ذخیرۀ توانای  کاهش باعث کاربری

 30تا صیییفر عمق در خصیییوصهب خاک کیفی  شیییاخ 

 اختالفات در تفاوت کل  طور به .[16] شود م  مترسانت 

 در تفاوت از ناشیی  خاک کربن ترسیییب مقدار در موجود

 خاک، عوامل در اختالف دیگر بیان به و سییتماکوسییی نوع

 کربن ترسیب توان زیرا [4] اس  اقلیم و گیاه  هایگونه

سب  متفاوت مدیری  شیوۀ و مکان گیاه ، گونۀ نوع برح

س  شان تحقیق این نتایج لذا .[19] ا  کاربری بدیلت داد ن

ض ، ش  مابین موجود شکنندۀ تعادل ارا  شدنآزاد و انبا

 در خاک تنفس تشییدید سییبب و زده برهم را خاک کربن

 رف  هدر به نهای  در و شده کربن تثبی  میزان با قیاس

 تغییر شییود.م  منجر خاک در شییده ذخیره کربن خال 

 و برکمی  شده، گیاه  پوشش تغییر باعث اراض  کاربری

 حداکثری تنوع اسییی . ثرمؤ ثیرأت خاک آل  مادۀ کیفی 

 و عناصیییر چرخۀ پایداری خود ضیییامن گیاه ، هایگونه

 با جنگل  گیاه  پوشییش جایگزین  .اسیی  پایین آنتروپ 

 نابود را پایین آنتروپ  این زراع ، و مرتع  هایپوشیییش

نابراین سییییازد.م  ی  نوین رویکرد در ب ها، مدیر  آبخیز

 عملکرد دییتول شیییاخ  عنوان به خاک کربن ترسییییب

سوب مناطق این مثب   مباحث در که طوری به شده مح

 گردد. تلق  مناطق این پایدار توسعۀ ضامن تواندم  کالن
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