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ذخیرۀ کربن و رابطة آن با ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی در
خاک کاربریهای مختلف در منطقة زاگرس شمالی
 مجید پاتو؛ دانشجوی دکتری علوم جنگل ،گروه جنگلداری ،دانشکدة منابع طبیعی ،دانشگاه گیالن ،رشت ،ایران
 علی صالحی؛ دانشیار ،گروه جنگلداری ،دانشکدة منابع طبیعی ،دانشگاه گیالن ،رشت ،ایران
 قوامالدین زاهدی امیری؛ استاد،گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل،دانشکدة منابع طبیعی ،دانشگاه تهران ،کرج ،ایران
 عباس بانج شفیعی؛ استادیار ،گروه جنگلداری ،دانشکدة منابع طبیعی ،دانشگاه ارومیه ،ارومیه ،ایران

چکیده
تحقیق حاضر با هدف برآورد مقادیر وزنی ذخیرۀ کربن و ارتباط آن با سایر ویژگیهای فیزیکی و شییییایی خیا در چهیار
کاربری (بکر ،حفاظتی ،بهرهبرداری و باغی) در منطقة زاگرس شیالی در استان آذربایجان غربی انجام گرفت .در هر کیاربری
در داخل واحدهای هیسان  30قطعه نیونه مشخص شد و در هر یک از آنها نیونهبرداری از خیا انجیام گرفیت و سیس
مهمترین خصوصیات خا شامل کربن آلی ،جرم مخصوص ظاهری ،بافت ،رطوبت اشباع ،درصد تخلخل ،اسیدیته ،هدایت
الکتریکی ،ازت کل ،آهک ،فسفر قابل جذب و پتاسیم محلول در آزمایشگاه تعیین شد .نتایج نشان داد کربن ذخیرهشده در دو
عیق  0-15و  15-50سانتیمتر بهترتیب در کاربری بکر  90/ 96و  128/92تن در هکتار ،در کاربری حفیاظتی  82/85و 99
 173/تن در هکتار ،در کاربری بهرهبرداری  78/26و  119/26تن در هکتار و در کاربری باغی  34/75و  58/95تن در هکتار
است .هیچنین نتایج نشان داد که بین مقادیر آهک ،شن ،سیلت ،درصد تخلخل ،جیرم مخصیوص ظیاهری ،رطوبیت اشیباع،
پتاسیم ،فسفر ،هدایت الکتریکی ،کربن آلی و  ،C/Nدر کاربریهای مورد مطالعه و در عیقهای اندازهگییریشیده بیا مقیدار
ذخیرۀ کربن هیبستگی وجود دارد و براساس مدلهای بهدسیتآمیده در کیاربریهیای مختلی

درصید کیربن آلیی ،جیرم

مخصوص ظاهری و درصد تخلخل بیشترین تأثیر را در مقدار ذخیرۀ کربن داشتهاند.
واژگان کلیدي :ترسیب کربن ،خا جنگل ،زاگرس شیالی ،کاربری زمین.



نویسندة مسئول تلفن09144449986 :

Email:patomajid@yahoo.com
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مقدمه

بیوده اسییت  .]4خییادمی و هیکییاران بییا بررسییی تییأثیر

افزایش غلظت گاز دیاکسید کربن که حاصل سیوزاندن

جنگلهای شاخهزاد بلوط در ذخیرۀ کربن و جذب CO2

سوختهای فسیلی ،تغییر کاربری اراضی و جنگلزداییی

در جنگلهای اندبیل خلخال نشان دادند که تودۀ جنگلی

است ،تأثیرات چشیگیری بر تغییرات اقلیییی در جهیان

ساالنه بهطور متوسط  1/51تن در هکتار از طریق بیوم

داشته و از موضیوعات مهییی اسیت کیه امیروزه بیه آن

و  0/1تن در هکتار در خا کربن ذخیره میکند .بر ایین

پرداخته میشود .ترسیب کیربن در خیا  ،بیرای ایجیاد

اساس جذب ساالنة  CO2در هر هکتار بیهطیور متوسیط

تعادل در فراوانی گازهای گلخانهای جو زمین اسیت ]1

 5/94مگاگرم ( 5/52مگیاگرم از طرییق بییوم

و 0/42

و اهییت خا بهعنیوان منبی ذخییرۀ کیربن روزبیهروز

مگییاگرم از طریییق خییا ) اسییت  .]5در بررسییی اثییر

آشکارتر میشود.

جنگلکاری بر مقدار ذخیرۀ کربن خا در پار چیتگیر

بیش از  70درصد کربن آلی در خا اکوسیستمهیای

تهران به این نتیجه دست یافتندکه ترسیب کربن در خا

جنگلییی قییرار دارد و حییدود  43درصیید از کییل کییربن

تییودۀ اقاقیییا ) 78/19 (Robinia pseduacaciaتیین در

اکوسیستم جنگلی تا عیق  1متری خا جنگلیی ذخییره

هکتار ،در تودۀ کاج تهران ( 57 )Pinus eldaricaتین در

شده است  .]1زاهدی در مطالعیه ای در ناحییة جنگلیی

هکتار و در اراضی بایر  8تن در هکتیار اسیت  .]6شیی

بلژیک ،میزان ترسییب کیربن در خیا هیای جنگلیی را

جی در تحقیقی به بررسی اثر گونههای جنگلکیاریشیده

بسیار مهیم دانسیت و تغیییرات کیربن را در عییق -50

بر ذخیرۀ کربن خا پرداخت و بیا انیدازهگییری کیربن

0سانتیمتری خا  ،حداکثر؛ و از  50 -100سیانتیمتیری

خا به این نتیجه رسید که میزان کربن در آن منطقیه در

حداقل اعالم کرد  .]2بردبار و هیکاران پتانسیل ذخییرۀ

عیق  0-20و  20-40سانتیمتری خا بهترتییب 42/05

کربن در خا

جنگلکاریهای اکالیستوس ( (Eucalyptus

 camadulensisو آکاسیییییا ) (Acacia salicinaرا در

و  30/07گرم در متر مرب است .]7
هیچنین مطالعات مختلی

نشیان داده اسیت کیه

مناطق غربی استان فارس بررسی کردند و به ایین نتیجیه

تغییر کیاربری زمیین میکین اسیت عامیل مهییی در

رسیییدند کییه  E. camadulensisدر رویشییگاه نسییبتا

تغییرات میزان ذخیرۀ کربن در خیا

باشید .مرینیو و

حاصلخیز ساالنه  7/8تن در هکتار ،در رویشگاه ضیعی

هیکاران در اسیترالیا بیه بررسیی تیأثیر کیاربریهیای

سییاالنه  1/1تیین در هکتییار و  A. salicinaدر رویشییگاه

مختلیی

در میییزان کییربن در عیییقهییای مختلیی

ساالنه  1/5تن در هکتار کربن ذخیره کرده اسیت

پرداختند .آنیان اراضیی کشیاورزی را دارای کیتیرین

 .]3باده یان و هیکاران در مطالعیهای بیه بررسیی تیأثیر

ذخییرۀ کییربن آلیی ( 3/3گییرم در کیلیوگرم خییا ) و

آمیختگی گونهها بر میزان ترسیب کربن خیا و ارتبیاط

عرصههای مرتعی را دارای بیشترین مقیدار ( 5/6گیرم

آن با  pHو مقدار کربن موجود در خا پرداختنید و بیه

در کیلییوگرم خییا ) معرفییی کردنیید .آنییان هیچنییین

این نتیجه رسیدند که ترسیب کربن در الییههیای آلیی و

بیشییترین تغییییرات کییربن را در عیییق صییفر تییا 20

معدنی خا در تودۀ خالص راش بیشتر از تودۀ آمیختیه

اعیالم

ضعی

سانتیمتری خا در بین کاربریهیای مختلی

کردند و سطح اختالف ذخیرۀ کربن در کیاربری هیای
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مختل

را در عییق بییش از  60سیانتیمتیری خیا

معنیدار نییدانند .]8

جغرافیایی  45درجه و  17دقیقه تا  45درجه و  23دقیقیة
شرقی و عرض جغرافیایی  36درجه و  23دقیقیه تیا 36

جنگلهیای زاگیرس یکیی از اکوسیسیتمهیای مهیم

درجییه و  26دقیقییة شیییالی قییرار دارد و مسییاحت آن

جنگلی در ایران است کیه مییتوانید منبی مهییی بیرای

 2730/95هکتار است .براساس اطالعیات ثبیتشیده در

ذخیرۀ کربن در منطقه و حتی کشورهای هیجوار باشید.

ایستگاه هواشناسی سردشت (نزدییکتیرین ایسیتگاه بیه

اگرچییه کییاربریهییای مختلفییی در اییین منییاطق جنگلییی

منطقییه) ،متوسییط بارنییدگی سییالیانه  965/1میلیییمتییر و

بهوجود آمده است ،بهنظر میرسد این جنگلها هیچنیان

متوسط دمیای سیالیانه  17/1درجیة سیانتیگیراد اسیت.

میتوانند با مدیریت درست ،تیأثیری اساسیی در ذخییرۀ

منطقه در شیبهای زیاد واق و سنگ بستر آن اغلیب از

کربن و بهتب آن در تعدیل تغییرات اقلییی داشته باشیند.

سنگهای آهکی تشکیل شده است و خا آن کیمعییق

براساس بررسیها ،اگرچه جنگلهای زاگرس شییالی از

و دارای فرسایش سیطحی اسیت  .]9براسیاس اهیداف

مناطق منحصیربهفیرد و تأثیرگیذار در اکوسیسیتم منطقیة

تحقیق پی

از پیییایش منطقیه و اسیتفاده از اطالعیات

زاگرس هستند ،مطالعة جامعی دربارۀ تأثیر این جنگلهیا

موجییود ،چهییار کییاربری متفییاوت زمییین بییهشییر زیییر

در میزان ذخیرۀ کربن خا صورت نگرفتیه اسیت .ایین

شناسایی و انتخاب شد:

تحقیق در نظر دارد میزان ذخیرۀ کیربن در خیا چهیار
کاربری بکیر ،حفیاظتی ،بهیرهبیرداری و بیاغی را کیه از

ال ) عرصة جنگلی بکر و کیتر دست خیورده بیه
مساحت 6/41هکتار (منطقة بکر)؛

کاربریهای معیول ایین منیاطقانید و هیچنیین ارتبیاط

ب) منطقییة بهییرهبییرداری رایییج (گالزنییی ،چییوب

ذخیرۀ کربن با برخی خصوصییات فیزیکیی و شییییایی

سوخت و چیرای دام) بیه مسیاحت  2019/57هکتیار

خییا در هییر یییک از کییاربریهییای یادشییده واق ی در

(منطقة بهرهبرداری)؛

جنگلهیای شیهر میرآبیاد از توابی شهرسیتان سردشیت
استان آذربایجان غربی را بررسیی کنید .بیا اجیرای ایین
تحقیق میتوان در وهلة نخست ،تفیاوت میدیریتهیای
مختل

اراضی را در زمینة ذخیرۀ کربن اعالم کیرد و در

نهایت با توجه به نگرش جهیانی بیه ارزشهیای متعیدد
ذخیرۀ کیربن در دنییا ،بیه اهیییت محییط زیسیتی ایین
جنگلها بیش از پیش پی برد.

مواد و روشها
محدودۀ تحقیق در شیر رودخانیة زاب کوچیک شیهر
میرآباد از تواب شهرستان سردشت در اسیتان آذربایجیان
غربییی واقیی شییده اسییت .منطقییه در محییدودۀ طییول

ج) منطقة حفاظتی (عرصة کوهسیتانی و پرشییب)
به مساحت  315/68هکتار (منطقة حفاظتی)؛
د) عرصة تغییر کاربری داده شده برای فعالیت هیای
باغی به مساحت  389/29هکتار (منطقة باغی).
روش نمونهبرداري
ابتدا در هر چهار کاربری نقشة واحدهای شکل زمیین
تهیه و سس

در داخیل واحیدهای هیسیان  30قطعیه

نیونه با ابعاد  2525متر به روش تصادفی ،بیهمنظیور
اندازه گیری ها و نیونه برداری های مورد نظر مشیخص
شد .در هریک از قطعه نیونهها ابتدا پینج پروفییل بیه
عیییق  50سییانتیمتییر (پ ی

از کنییار زدن الشییبر

و
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پوشش گیاهی) در چهار گوشه و مرکیز قطعیه نیونیه

درصد کربن آلی در عیق مشخصی از خا  Bd ،جرم

حفر شد .نیونیه بیرداری از دو عییق  0-15و 15-50

مخصوص ظاهری خا

برحسب گرم بیر سیانتیمتیر

سانتیمتری انجام گرفیت .بیرای بیه حیداقل رسیاندن

مکعب و  eضخامت خا برحسب سانتیمتر است.

خطا ،نیونهبرداری بهصورت ترکیبی صیورت گرفیت،
به این صورت که نیونههای خا

از چهیار گوشیه و

مرکز قطعه نیونه برداشت و سس

با هم مخلوط شید

و در نهایت یک نیونه برای هر عیق بهدست آمد .]2

روش آماري
در ابتدا داده های بیه دسیت آمیده در نیرم افیزار اکسیل
بهعنوان بانک اطالعاتی ذخیره شید .سیس

بیهمنظیور

تجزیهوتحلیل دادهها ،ابتدا نرمال بودن دادهها با آزمون

روش آزمایشگاهی

کولیوگروف-اسییرنوف و هیگنی وارییان

نیونههای خا هر قطعه نیونیه در هیوای آزاد خشیک

آزمون لون بررسیی شید .بیرای مقایسیة خصوصییات

شد و بعد از خرد کردن کلوخهها ،جدا کردن ریشههیا و

خییا در کییاربریهییای مختل ی

آنهیا بیا

از آنییالیز واریییان

سنگ ریزه ها سس

خا را از الک  2میلیمتیری عبیور

یکطرفه ( )ANOVAاستفاده شد و مقایسیة چندگانیة

داده شد ]10؛ سس

آزمیایشهیای زییر انجیام گرفیت.

میانگینها نیز با استفاده از آزمون توکی انجام گرفیت.

بافت خیا بیا اسیتفاده از روش هییدرومتری بایکیاس،

برای مشخص کردن هیبستگی بین ذخیرۀ کیربن آلیی

درصد رطوبت اشباع از طریق اختالف وزن گل اشیباع و

خا با سایر خصوصیات خیا از هیبسیتگی خطیی

گل خشک ،و جرم مخصوص ظیاهری خیا بیه روش

پیرسون استفاده شد .تعیین مهمترین عامیل تأثیرگیذار

کلوخه اندازه گیری شید  .]11اسییدیتة خیا بیه روش

بر میزان ترسیب کیربن نییز بیا اسیتفاده از رگرسییون

پتانسیییومتری از طریییق دسییتگاه  pHمتییر الکترونیکییی و

گامبهگیام انجیام پیذیرفت .آنالیزهیای آمیاری توسیط

هدایت الکتریکی خا با دستگاه  ECسینج الکترونیکیی

نرمافزار  spssنسخة  22صورت گرفت.

قرائت شد  .]12ازت کل خیا بیا اسیتفاده از دسیتگاه
کجلدال تعیین ،درصد کربن آلی به روش والکلی و بلک،

نتایج و بحث

آهییک از روش تیتراسیییون  ]12فسییفر قابییل جییذب از

مطابق جدول  1در عیق  0-15سانتیمتیری خیا در

روش اولسون  ]8و پتاسیم محلول بیا عصیارهگییری بیا

کاربری بکر؛ ازت کل ،فسفر قابل جذب ،کیربن آلیی،

استات آمونیوم نرمال و قرائت با دسیتگاه فلییم فتیومتری

هدایت الکتریکی ،نسبت کربن به ازت ،شین و کیربن

 ]13تعیین شد.

ذخیرهشده اخیتالف معنییداری بیا سیایر کیاربریهیا

از اندازهگیری درصد کربن آلی به تفکیک هیر

داشتند و بیشترین مقدار را نشان دادند .در عییق -15

الیه ،مقدار ذخیرۀ کربن آلی بیا مقییاس گیرم در متیر

 0سانتیمتری نیز آهک ،اسییدیته ،سییلت در کیاربری

مرب از طریق فرمول زیر محاسبه شد .]2

حفاظتی ،درصد تخلخیل در کیاربری بیاغی و درصید

پ

()1

Cc  g / m2   10000 C  %  Bd  g / cm3   e  cm 

اشیییباع و جیییرم مخصیییوص ظیییاهری در کیییاربری

 Ccوزن کربن ذخیرهشده در سطح  1متر مرب C ،

بهرهبرداری اختالف معنیدار داشتند و بیشترین مقیدار
را دارا بودنیید .در عیییق  15-40سییانتیمتییر؛ فسییفر،
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پتاسیم ،درصد اشباع ،هدایت الکتریکی ،نسبت کیربن

به ازت ،اسیدیته ،سیلت ،کربن ذخیرهشده در کیاربری

به ازت ،شن و جرم مخصیوص ظیاهری در کیاربری

حفاظتی؛ رس در کاربری بهرهبرداری و نسیبت کیربن

بکر؛ آهک ،ازت کل ،پتاسیم کربن آلی ،نسیبت کیربن

به ازت در کاربری باغی بیشترین مقدار را داشتند.

جدول  .1میانگین ( ±انحراف معیار) ویژگیهای خاک در دو عمق مختلف در کاربریهای مختلف منطقة تحقیق
آهک (درصد)
ازت کل
فسفر قابل جذب
(پی  .پی  .ام)
پتاسیم محلول
(پی  .پی  .ام)
رطوبت اشباع (درصد)
کربن آلی (درصد)
هدایت الکتریکی
(دسی زیمنس بر متر )
نسبت کربن به ازت
pH

رس (درصد)
شن (درصد)
سیلت (درصد)
تخلخل (درصد)
جرم مخصوص ظاهری
(گرم بر سانتیمتر مکعب)
کربن ذخیره شده
(تن در هکتار)

عمق

بکر

حفاظتی

بهرهبرداری

باغی

0-15

2/35 ± )0/172( b

9/27 ± )1/64( a

2/19 ± )3/57( b

4/16 ± )1/24( b

15-50

1/72 ± )0/183( b

15/00 ± )2/23( a

1/94 ± )0/376( b

2/46 ± )0/699( b

0-15

0/257 ± )0/008( a

0/256 ± )0/005( a

0/236 ± )0/009( a

0/144 ± )0/011( b

15-50

0/141 ± )0/012( b

0/203 ± )0/011( a

0/196 ± )0/011( b

0/071 ± )0/008( c

0-15

35/14 ± )6/06( a

10/14 ± )1/86( b

15/76 ± )2/20( b

15/40 ± )1/74( b

15-50

13/90 ± )0/923( a

4/87 ± )0/748( c

7/59 ± )0/998( b

7/66 ± )0/875( b

0-15

264/93 ± )13/58( b

231/80 ± )11/89( b

325/50 ± )20/39( a

196/16 ± )18/26( c

15-50

142/16 ± )13/42( a

141/33 ± )10/16( a

174/16 ± )14/18( a

140/90 ± )15/26( a

0-15

55/66 ± )1/44( a

57/40 ± )0/985( a

49/20 ± )1/28( a

43/46 ± )0/935( a

15-50

36/70 ± )0/599( a

51/86 ± )0/806( b

45/86 ±)0/867( c

41/10 ± )0/888( d

0-15

3/36 ± )0/136(a

3/19 ± )0/093( a

2/74 ± )0/144( b

1/46 ± )0/135( c

15-50

1/37 ± )0/136( b

2/15 ± )0/146( a

1/37± )0/120( b

0/642± )0/077( c

0-15

0/773 ±)0/037( a

0/660 ± )0/021( b

0/60 ± )0/021( b

0/643 ± )0/022( b

15-50

0/650 ± )0/039( a

0/560 ± )0/022( b

0/486 ± )0/021( b

0/946 ± )0/021( b

(سانتیمتر)

0-15

13/09 ± )0/450( a

12/41 ± )0/220( ab

11/53 ± )0/275( b

9/94 ± )0/485( c

15-50

9/73 ± )0/287( ab

10/73 ± )0/249( a

9/11 ± )0/186( b

9/67 ± )0/558( ab

0-15

6/82 ± )0/050( b

7/36 ± )0/055( a

6/83 ± )0/063( b

7/21 ± )0/231( a

15-50

6/60 ± )0/052( c

7/53 ± )0/039( a

6/75 ± )0/106( c

7/26 ± )0/06( b

0-15

17/80 ± )0/612( b

23/80 ± )1/06( a

26/80 ± )1/37( a

25/36 ± )1/62( a

15-50

16/90 ± )1/060( c

24/73 ± )0/929( b

30/70 ± )1/97( a

26/23 ± )2/43( ab

0-15

49/13 ± )0/977( a

26/28 ± )1/45( c

31/86 ± )2/17( c

37/33 ± )2/51( b

15-50

56/20 ± )1/88( a

28/50 ± )1/54( c

31/20 ± )2/19( c

39/30 ± )3/23( b

0-15

33/06 ± )0/630( b

48/33 ± )1/17( a

41/26 ± )1/40( b

37/36 ± )1/59( c

15-50

26/86 ± )1/18( c

46/80 ± )1/31( a

38/10 ± )1/41( b

13/13 ± )1/58( b

0-15

31/82 ± )1/54( c

34/84 ± )0/570( b

30/18 ± )0/620( c

39/37 ± )0/231( a

15-50

26/80 ± )1/05( c

38/99 ± )0/574( a

34/18 ± )0/619( b

32/37 ± )0/886( b

0-15

1/740 ± )0/037( b

1/72 ± )0/015( b

1/850 ± )0/016( a

1/63 ± )0/037( c

15-50

1/88 ± )0/023( a

1/61 ± )0/015( c

1/74 ± )0/016( b

1/79 ± )0/23( b

0-15

90/96 ± )4/22( a

82/85 ± )2/60( ab

75/26 ± )4/16( b

34/75 ± )3/21( c

15-50

128/92 ± )82/58( b

173/99 ± )11/97( a

119/26 ± )10/36( b

58/95 ± )7/41( c

حروف متفاوت نشاندهندة اختالف معنیدار بین میانگینها در سطح  α=0/05است.
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برای بررسی ویژگیهای خاکی که در مقیدار ذخییرۀ

تخلخل خا  ،درصد اشیباع خیا و جیرم مخصیوص

کربن خا تأثیر دارنید ،از ضیریب هیبسیتگی پیرسیون

ظاهری در سطح  P < 0/01در کاربریهای بررسییشیده

استفاده شد و نتایج مطابق جیدول  2نشیان داد کیه بیین

و در عیقهای اندازهگیریشیده بیا مقیدار ذخییرۀ کیربن

محتییوای آهییک ،شیین ،سیییلت ،پتاسیییم ،فسییفر ،جییرم

هیبستگی وجود دارد.

مخصوص ظاهری ،هدایت الکتریکی و درصید رطوبیت

با توجه به نتایج معیادالت رگرسییون گیامبیهگیام

اشیباع در سیطح  P< 0/05و بیین کیربن آلیی ،پتاسییم

بهترین مدلهای تخیین مقدار کیربن ذخییرهشیده بیه

محلول ،فسفر قابل جذب ،نسبت کربن بیه ازت ،درصید

شر جدول  3است.

جدول  .2ضرایب همبستگی پیرسون بین مقدار ذخیرۀ کربن خاک و ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاک در کاربریهای مختلف منطقة تحقیق
کاربری

بکر

عمق (سانتیمتر)
ویژگیهای خاک
آهک (درصد)
هدایت الکتریکی (دسیزیمنس بر متر)
رس (درصد)
نسبت کربن به ازت
کربن آلی (درصد)
پتاسیم محلول (پی.پی.ام)
ازت کل
فسفر قابل جذب (پی.پی.ام)
pH

جرم مخصوص ظاهری (گرم بر
سانتیمتر مکعب)
تخلخل (درصد)
شن (درصد)
سیلت (درصد)
رطوبت اشباع (درصد)

حفاظتی

باغی

بهرهبرداری

15-50

0-15

15-50

0-15

15-50

0-15

15-50

0-15

* 0/386
0/259
0/201
** 0/535
** 0/867
* 0/436
** 0/636
-0/118
0/238

0/096
0/029
0/078
0/169
0/984
0/222
** 0/958
0/174
0/113

0/005
* 0/433
-0/115
** 0/665
** 0/956
0/319
** 0/829
0/067
0/300

-0/200
** 0/499
-0/092
** 0/731
** 0/990
** 0/483
** 0/957
-0/016
0/199

-0/218
-0/035
-0/062
** 0/605
** 0/959
** 0/517
** 0/889
* 0/365
-0/250

-0/067
-0/275
0/089
0/335
** 0/994
** 0/635
** 0/963
** 0/444
-0/063

-0/124
-0/101
0/061
** 0/535
** 0/974
** 0/508
** 0/852
* 0/414
-0/026

-0/144
-0/351
0/053
-0/233
** 0/997
0/274
** 0/987
0/091
0/001

* -0/382

-0/028

* -0/438

-0/150

-0/102

0/092

-0/137

** -0/475

-0/100
-0/234
0/167
** 0/529

-0/012
0/085
-0/203
* 0/415

0/438
* 0/369
-0/338
0/490

0/150
0/178
-0/154
** 0/746

0/102
-0/055
0/137
** 0/486

-0/092
-0/027
-0/083
* 0/403

0/225
-0/278
* 0/370
0/322

** 0/474
-0/139
0/209
0/298

** معنیداری در سطح 1درصد * ،معنیداری در سطح 5درصد

جدول  .3روابط رگرسیونی استخراجشده از آزمون رگرسیون گامبهگام
کاربری
بکر
حفاظتی
بهرهبرداری
باغی

عمق به
سانتیمتر
0-15
15-50
0-15
15-50
0-15
15-50
0-15
15-50

مدل
Cc= 28/64 Co -1/34 Rb + 37/15
Cc= 92/23 Co -1/84 Rb + 55/16
Cc= 25/50 Co + 50/57Rs -85/91
Cc= 80/65 Co -107/25 Rb + 172/93

-106/26 Cc= 28/30 Co + 56/14 Rs
Cc= 87/10 Co -65/93 Rs + 15/38
Cc= 23/48 Co -0/59 Rb + 23/76
Cc= 92/70 Co -0/58 Rb + 17/66

ضریب

سطح

تبیین

معنیداری

0/987
0/992
0/998
0/998
0/967
0/998
0/998
0/998

C 0/00
c 0/00
f 0/00
f 0/00
f 0/00
f 0/00
c 0/00
c 0/00
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 : cپیش بینی مقدار ثابت کربن آلی خا

بیا جیرم

مخصوص ظاهری خا ؛
 : fپیش بینی مقدار ثابت کربن آلی خا با درصید
تخلخل خا ؛

آبشویی) است  .]1در کاربریهیای بکیر و حفیاظتی،
تعادل بهتری بین نهادهها و ستادهها وجود دارد و ایین
مسئله بیشتر از حیث مقدار بقایای موجودات واردشده
به خا و نیز کاهش فرسایش و آبشویی خا در ایین

 : Coدرصد کربن آلی؛

مناطق توجیهپذیر است؛ زیرا وقتی پوشیش گییاهی و

 : Rbجرم مخصوص ظاهری؛

ظرفیت تولیدی اراضی جنگلی تحت تأثیر کاربریهای

 : Rsدرصد تخلخل.

نادرست قرار نگییرد ،مقیدار میواد آلیی خیا تغیییر

براساس جدول  ،3در کاربریهای بکیر در هیر دو

چندانی نییکند .در نقطة مقابل ،بهنظر میرسید یکیی

عیق ،در کاربری حفاظتی در عیق 15-50سانتیمتر و

از دالیل مهم کاهش ذخیرۀ کیربن در منیاطق بیاغی و

در کاربری باغی در هر دو عییق ،متغیرهیای مسیتقل

بهرهبرداریشده ،تخلیة کربن خا در اثیر میدیریت و

کربن آلی و جرم مخصوص ظاهری بیشترین تیأثیر را

کاربری نادرست و در نهایت تخریب خا است .]1

در برآورد مقدار ذخیرۀ کربن داشتند ،امیا در کیاربری

در تحقیقییی ،مقییدار کییربن آلییی را در منییاطق قییر

حفاظتی در عیق  0-15سانتیمتری و بهرهبیرداری در

جنگییلهییای زاگییرس مرکییزی بیشییتر از منییاطق

هر دو عیق ،متغیر درصد تخلخل و درصد کربن آلیی

تخریبشده و تحت بهرهبرداری عادی اعالم کردنید و

تأثیر تعیین کننده در برآورد مقدار ذخیرۀ کیربن خیا

دلیل اصلی آن را بیشتر بودن بقایای گیاهی و تخرییب

داشتند.

کیتر خا در مناطق کیتر تخریبشده دانسیتند .]16

با توجه به اهییت مقدار ذخیرۀ کربن آلی خا در

این محققان هیبستگی قوی بین مقدار کربن آلی خا

اکوسیستمهای پیچیدۀ زمیین از جیلیه جنگیلهیا کیه

و درصد تاج پوشش به دست آوردند که نشیان دهنیدۀ

سبب کاهش انتشار کربن ،کیاهش گرمیایش زمیین و

تأثیر میزان تاجپوشش و بهتبی آن بازگشیت الشیبر

تغییرات اقلییی میشود ،بیرآورد دقییق مقیدار ذخییرۀ

گیاهی بر مقدار کربن آلی خیا

کربن بسیار ضیروری اسیت  .]14ذخییرۀ کیربن کیل

کربن آلی خا است.

خا  ،شامل اجزای فعال (مواد گیاهی تجزیهپذیر ،مواد

و در نهاییت ذخییرۀ

تحقیق حاضر نشان داد کیه خصوصییات فیزیکیی

گییاهی مقیاوم ،زیتیودۀ میکروبیی و میواد گییاهی

خا شامل عیق خیا  ،جیرم مخصیوص ظیاهری و

هوموسیشده) و غیرفعال کربن خا اسیت  ]15و از

تخلخل خیا

تیأثیر

مدیریت بومنظامها و نیوع کیاربری تیأثیر مییپیذیرد.

میگذارد .بین جرم مخصوص ظاهری و درصد کیربن

براساس نتایج تحقیق حاضر ،مقدار کل ذخییرۀ کیربن

آلی خا رابطهای متقابل وجیود دارد ،بیهطیوری کیه

خا در حالت بکر و حفاظتی بیشیتر از کیاربریهیای

افزایش مقدار مادۀ آلی خا  ،جرم مخصوص ظیاهری

بهرهبرداری و باغی در هر دو عیق است .کیربن آلیی

را کاهش و درصد منافذ و میزان نفوذپیذیری خیا را

خا  ،حاصل تعادل میان نهادهها (بقایای موجودات) و

افزایش میدهد و به این طرییق میکین اسیت سیبب

ستادهها (تجزیة میکروبی ،آتیشسیوزی ،فرسیایش و

کاهش رواناب شود؛ در نهایت کاهش رواناب ،هیدر

بیر مقیدار ذخییرۀ کیربن خیا
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رفتن کربن از طریق فرسایش را کاهش میدهید .]17

کربن آلی خا

از طرف دیگر براساس مدلهای برآورد ذخیرۀ کیربن،

کاهش مییابد یا فاقد تغیییرات معنییدار و مشیخص

سهم مشخصه های جرم مخصوص ظاهری و تخلخیل

است .برای مثال در جنگلهای بلژیک ،مقیدار ذخییرۀ

در تعیین مقدار ذخیرۀ کربن بسییار زییاد اسیت

کربن از عیق  50سانتیمتر به پایین بیا کیاهش شیدید

خا

(جدول  .)3در کاربری باغی مقادیر مربیوط بیه جیرم

از عیق مشخصی به پیایین بیهشیدت

معرفی شد .]2

مخصییوص ظییاهری و تخلخییل خییا در مقایسییه بییا

براساس مدل برآورد ذخییرۀ کیربن ،بهتیرین میدل

کاربری بهرهبرداری کیتیر حالیت نیامطلوب را نشیان

برای هر کاربری در هر عیق ،مدل خطیی بیا ضیریب

میدهد ،بهطوری که مقدار جرم مخصوص ظاهری در

تبیین بهدست آمده است (جدول  .)3تغییرات ذخییرۀ

در این کاربری نسبت به کاربریهیای

کربن در هر کاربری از طریق تغییرات متغیرهای جیرم

در این عییق و

مخصوص ظاهری ،درصد تخلخل و درصد کربن آلیی

در این کاربری در مقایسه با دیگیر کیاربریهیا بیشیتر

خا در یک رابطیة خطیی توجییهپذیراسیت .اگرچیه

است که میکن است بهدلییل عیلییات شیخم سیالیانه

جنگلزدایی و تغییرات کاربری اراضیی میکین اسیت

باشد که در اواخر اسیفند و اواییل فیروردین صیورت

مقدار کربن آلی سطحی الیههای خیا

را بیهسیرعت

می گیرد .در عین حیال براسیاس نتیایج مقیدار ذخییرۀ

تغییییر دهیید ،در اییین تحقیییق بییرای عیییق 15-50

کربن در کاربری باغی نسبت به کاربریهای دیگیر در

سانتی متری ،عوامل ذکرشده بیشترین تأثیر را در میدل

هر دو عیق کیتر است.

برآورد ذخیرۀ کربن داشتند.

عیق اول خا

دیگر کیتر و در عوض تخلخل خا

براساس نتایج این تحقیق ،مقدار ذخییرۀ کیربن در

برابر نتایج ،اسیدیته و هیدایت الکتریکیی خیا در

تیام کاربری ها در عیق دوم بیشتر از عییق اول بیود؛

کاربری های بررسی شده ،اختالفات معنی دار کیتیری را

درحالی که مقدار کربن آلیی در تییام کیاربری هیا در

نسبت به هم نشان میدهند .با توجه به اینکه بخشیی از

عیق اول بیشتر از عیق دوم بود؛ بدین ترتییب انتظیار

تغییرات اسیدیتة خا به سنگ مادری و بخشیی دیگیر

میرفت که مقدار ذخیرۀ کربن نیز در عیق اول بیشیتر

از آن هیراه با هیدایت الکتریکیی بیه مقیدار بارنیدگی

از عییق دوم باشیید .بیهنظییر مییرسید آشییفتگیهییای

بستگی دارد و با توجیه بیه اینکیه منیاطق بررسییشیده

ایجادشده در میزان جرم مخصوص ظیاهری در عییق

دارای مواد مادری یکسانانید و در منطقیة آبوهیوایی

دوم در مقایسه با عیق اول عامل این موضیوع باشید.

یکسان قرار دارند ،میزان اسیدیته و هیدایت الکتریکیی

در تحقیقی دیگر نیز نتایج تقریبا مشابهی بهدست آمید

آنها کیتر تغییر یافته است که بیا نتیایج تحقیقیی دیگیر

جنگیل گلبنید در شییال کشیور،

 ]19هیسویی دارد .مقیدار ازت کیل در قسییتهیای

میزان ترسیب کربن در عیق دوم ( 10-30سانتی متیر)

سییطحی منییاطق بکییر و حفاظییتشییده در مقایسییه بییا

بیشتر از عییق اول ( 0-10سیانتیمتیر) گیزارش شید

کاربریهای بهرهبرداری و باغی بهطور معنیداری بیشتر

 .]18درعین حیال در بسییاری از تحقیقیات در نقیاط

است .در مناطق بکر و حفاظتی هیگام با افیزایش میواد

دنیا و ایران مشخص شیده اسیت کیه ذخییرۀ

آلی خا  ،ازت خا هم افزایش یافیت .بیا توجیه بیه

و در مناطق مختل
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ذخیرة کربن و رابطة آن با ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی در خاک کاربریهای مختلف در منطقة زاگرس شمالی

اینکه یکی از راههای اصلی افزایش ازت خا  ،تجزییة

زیادی بر اکسیداسیون کربن سطحی خیا

مییواد آلییی اسییت ،افییزایش ازت در منییاطق یادشییده را

انتشار گاز کربنیک و سایر گازها به جیو و بیهتبی آن

میتوان به افزایش مواد آلی در ایین منیاطق نسیبت داد.

تغییرات اقلییی و گرم شدن کرۀ زمین دارد .در نواحی

محققییان در پژوهشییی در جنگییلهییای زاگییرس نتییایج

تغییر کاربری دادهشده عالوهبر تخریب پوشش گیاهی،

مشابهی را ذکر کردهاند  .]16مقدار فسفر قابیل جیذب

پیامدهای دیگری مانند فرسایش تشدیدشوندۀ خا و

در کاربریهای حفیاظتی ،بهیرهبیرداری و بیاغی در دو

کاهش ذخیایر کیربن نییز بیهوقیوع خواهید پیوسیت.

عیق بررسیشیده اخیتالف آمیاری معنییدار و زییادی

بنابراین کاربری زمین تأثیرات چشیگیری بیر ذخییرۀ

ندارند .اما مقدار فسفر قابل جذب کاربری بکیر بیا سیه

کربنی خا بر جا میگذارد.

کاربری دیگر در هر دو عیق اخیتالف معنییداری دارد
و از کاربریهای دیگر بیشتر اسیت  .]20مقیدار فسیفر

و افیزایش

نتیجهگیري

و افزایش پوشش

فعالیتهای تخریبی صیورتگرفتیه در قالیب قطی و

گیییاهی در منییاطق بکییر و قییر شییده بیشییتر از منییاطق

سرشاخهزنی درختان و بهرهبرداریهیای راییج تیأثیر

غیرقر و غیربکر می دانند .بهنظر مییرسید در مطالعیة

بسیار تعیینکنندهای در ایجیاد ایین اختالفیات داشیته

حاضر نیز عوامل یادشده دلیل اصلی افیزایش فسیفر در

اسیت .تغیییرات ایجادشیده در خصوصییات خیاکی و

منطقة بکر باشند.

کییاهش چشیییگیر و معن ییدار اییین خصوصیییات

خا را بهعلت تجی بیشتر الشبر

تبدیل جنگل های بکر و حفاظتی به کیاربری هیای
باغی و بهرهبیرداری بییش از تیوان اکولیوکیکی تیأثیر

جنگلهای زاگیرس میکین اسیت تیأثیر بسیزایی در
پایداری این اکوسیستم ارزشیند داشته باشد.
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