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مانند اين پژوهش با هدف ارزيابی و تعیین کمی ترسیب کربن در انواع مختلف عملیات اصالحی و احیائی بیومکانیکی  

بندي همراه با ايجاد پوشش گیاهی از طريق کاشت درخت،  ها از قبیل بانکت و تراس عملیات تسطیح شیب زمین در دامنه

برداري در واحدهاي  درختچه و يا گیاهان زراعتی، در حوزه آبخیز گاودره واقع در شمال شرق سنندج اجراء گرديد. نمونه 

ها مورد  یک تصادفی از اندامهاي هوايی، ريشه، الشبرگ و خاک انجام و نمونهگیري سیستمات کاري با اعمال روش نمونه

ها حاکی است که میزان ذخیره کربن پوشش گیاهی در  تجزيه آزمايشگاهی قرار گرفتند. نتايج تجزيه آماري داده

رسیب کربن، شامل باشند. همچنین نتايج کل عملکرد ت درصد می 5دار در سطح  تیمارهاي آزمايشی داراي اختالف معنی

دهد که مقدار ترسیب کربن بر اثر عملیات بیومکانیکی افزايش يافته است. حداقل پوشش گیاهی و خاک نشان می

کیلوگرم در هکتار است. همچنین نتايج مقايسه  786اختالف معنی دار بودن تفاوت در اين سطح احتمال برابر
مقدار ترسیب کربن در پوشش گیاهی و خاک در عملیات اصالحی دهد که  هاي عملکرد اين تیمارها نشان می میانگین

گیرد.  بندي همراه با زراعت بیشتر از ساير تیمارها بوده ودر مقايسه با شاهد آزمايش در کالس برتر و باالتري قرار می تراس

ترسیب کربن در  درصد آن مربوط به 75کیلوگرم در هکتار بوده که  8778متوسط کل کربن ترسیب يافته در واحد سطح 

هاي مکانیکی توام با عملیات بیولوژيکی داراي  گیري می شود که عملیات اصالحی سازه خاک بوده است. بطور کلی نتیجه

 .باشد قابلیت بااليی در ترسیب کربن بوده و خاک مهمترين مخزن کربن در اين عملیات می

 

 ترسیب کربن در پوشش گیاهیعملیات بیومکانیکی، ترسیب کربن در خاک، کلیدی:  گانواژ
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 مقدمه  -1
هاي منابع طبیعی، با هدف حفاظت آب و خاک، کنترل سیل در کشور ما، عملیات اصالحی و احیائی اجرا شده در عرصه 

ها، مراتع و آبخیزداري کشور، بسیار متنوع و قابل مالحظه  ها با اجرا و مديريت سازمان جنگل و اصالح پروفیل طولی آبراهه

هاي استحصال آب  کاري و قرق مراتع، پخش سیالب، سامانه توان به بذرکاري و بذرپاشی، کپه است. از جمله اين عملیات می

هاي مکانیکی اصالحی که به منظور کنترل رواناب و رسوب و غیره  بندي، سازه بندي و بانکت باران و آبهاي سطحی و تراس

اي،  عملیات ياد شده در ترسیب منابع کربنی موثر هستند بنابراين، در سطوح منطقهرسد  شوند اشاره کرد. به نظر می احداث می

هاي آبخیز قابل باز تعريف است.  المللی، ارزش افزوده و توجیه اقتصادي بسیاري از اين عملیات مديريتی در حوزه ملی و بین

ت تولید بیوماس و کربن آلی خاک پرداختند. به بررسی اثرات پروژه پخش سیالب گربايگان فسا بر وضعی[ 2]فروزه و حشمتی

برابر بیش از شاهد بوده و درصد کربن آلی نیز  4نتايج مطالعه آنان نشان داد که در منطقه پخش سیالب مقادير تولید بیوماس 

-پتانسیل ترسیب کربن را در جنگل [1]درصد را نسبت به شاهد نشان داده است. بردبار  67به طور متوسط افزايشی معادل 

خشک در سیستم پخش سیالب منطقه گريبايگان فسا و  کاري ديم در دو گونه اکالیپتوس و آکاسیا در شرايط خشک و نیمه

تن و  78/8تا  26/2نورآباد ممسنی بررسی نمود. نتايج نشان داد که گونه اکالیپتوس توانسته در شرايط رويشگاهی مختلف از 

هاي عصبی در پژوهشی با استفاده از شبکه [3]و همکاران 1تن کربن در هکتار در سال را ترسیب نمايد. ايتکنهید 5/1آکاسیا 

-بینی جريان روزانه کربن آلی محلول در رواناب خروجی در چندين حوزه آبخیز پرداختند. آنها ضمن نمونهمصنوعی به پیش

گیري  هائی در طول زير حوزه از خاک نمونه هر زير حوزه با اعمال ترانسکت برداري از جريان، براي تعیین داده ورودي خاک در

کردند. نتايج نشان داد که متغیرهاي مربوط به خاک بیشترين تاثیر را در پیش بینی جريان خروجی کربن آلی فرسايش يافته 

ره کربن آلی در چین بررسی کردند. اثر توپوگرافی و نوع پوشش را بر ذخی [5]و همکاران  3و هان [4]2داشته است. فکجولگ

نتايج کار آنان نشان داد که جهت شیب بر ترسیب کربن در اکوسیستم موثر بوده و اين تاثیر بسته به عمق خاک متغیر است. 

هاي مديريتی مرتع و آبخیزداري در حوزه آبخیز گاودره، در ترسیب کربن و  اين مطالعه به منظور تعیین ظرفیت و بضاعت پروژه

 می کردن اثرات آنها صورت گرفته است.ک

 

 ها مواد روش -2
 جهت الزم هاي برداشتدر داده برداري میدانی  خیز چهلگزي می باشد.يکی از زير حوضه هاي حوزه آب حوضه گاودره

اصالحی و هاي  از جمله شناسايی بافت خاک و تهیه نمونه خاک از مناطق تحت اجراي پروژه مطالعه،  مختلف مراحل در استفاده

هاي گیاهی، برداشت  هاي پوششی، گونه نفوذپذيري و اطالعات پوشش گیاهی شامل تیپ مناطق شاهد، وضعیت آبهاي سطحی،

اند  هاي مرتع و آبخیزداري اجرا شده هاي مختلف گیاهی مستقر شده در مناطقی که پروژه تاج پوشش، الشبرگ و ريشه گونه

است که در سرتاسر حوزه  بندي هاي شیبدار و تراس احداث بانکتده در حوضه شامل عملیات بیومکانیکی اجرا ش .گرفت صورت

 پراکنش اجرايی دارند. 

برداري هاي شیب و جهت صورت گرفت. نمونهتهیه نقشه واحدهاي کاري با استفاده از نقشه اجرائی پروژه و نقشه

شده و سايت شاهد به صورت سیستماتیک، تصادفی  مستقیم خاک و بیوماس )تاج پوشش و ريشه( و الشبرگ در سايت انتخاب

المقدور داراي  ها بوده و حتی هاي اجراي پروژه هاي شاهد در مجاور محل با استفاده از نقشه واحدهاي کاري انجام شد. سايت

ين طرح براي برداري )پروفیل و پالت( در اباشد. تعداد نقاط نمونه هاي توپوگرافی و خاک نسبتا يکسان با آن میژگی   وي

                                                
1Aitkenhead 
2 Fekedolegn 
3 Han 
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برداري خاک با حفر پروفیل در نقاط هدف و  باشد. نمونه نقطه می 47تا  37هاي انتخابی و نقاط شاهد بطور میانگین  پروژه

سانتی متر( و خاک زيرسطحی تا عمق توسعه ريشه انجام شد.  37-7شاهد صورت گرفت. تهیه نمونه از افق سطح زمین )عمق 

( انجام شد. مقادير وزن 1نخورده )جهت محاسبه وزن مخصوص ظاهريخورده و دستدستبرداري خاک به دو روش  نمونه

 2نخورده از روش کلوخه خشکهاي دست مخصوص ظاهري براي محاسبه ترسیب کربن خاک ضروري است. براي تهیه نمونه

م شد. در هرپالت، تراکم بوته، متر انجا 1×1برداري بیوماس و الشبرگ در مجاورت پروفیل، در پالتهاي استفاده شد. نمونه

آوري اي، درصد سطح تاج پوشش و الشبرگ تعیین و تعدادي بوته معرف از هر گونه انتخاب و با کل ريشه جمعترکیب گونه

 گرديد.

 

 مطالعات آزمایشگاهی -1-2
گین وزنی محاسبه هاي گیاهی خشک و توزين شد. در ادامه بیوماس تاج پوشش و ريشه به روش میان در اين مرحله نمونه

هاي گیاه و الشبرگ در آون خشک، توزين و آسیاب شدند. هاي بیوماس، نمونهگرديد. براي تعیین ضرايب تبديل کربن در نمونه

ها در کوره سوزانده شده و سپس ضريب تبديل کربن براي هرنمونه محاسبه و در خاتمه کربن بیوماس و  مقدار کمی از نمونه

تعیین و براي هر اليه و در هکتار با  4با روش والکی بالک 3سبه گرديد. در مرحله بعد کربن آلی خاکالشبرگ در هکتار محا

 ( محاسبه شد.1استفاده از معادله )
dBdSOCCs **%*10000                                                                                                   (1) 

 ذخیره کربن است. Csوزن مخصوص ظاهري و  Bdعمق،  dدر اين معادله  

گیري وزنی، ذخیره کربن خاک در کل پروفیل و در واحد سطح محاسبه شده و در نهايت براي کل سپس با میانگین

هاي ترسیب کربن )ذخیره تعیین مقادير شاخص عرصه هر سايت، میزان ذخیره کربن خاک يا کربن ترسیب يافته محاسبه شد.

کربن آلی خاک، ذخیره کربن بیوماس و الشبرگ و کل کربن ترسیب يافته( در هر هکتار و براي کل عرصه مطالعاتی صورت 

 گرفت. 

 تجزیه و تحلیل آماری -2-2
يسه هاي شاهد با مقا هاي مطالعاتی و سايتهاي ترسیب در طرحمحاسبه مقدار کربن ترسیب يافته با مقايسه شاخص

هاي مطالعه شده با يکديگر از نظر هاي آماري کالسیک صورت گرفت. در نهايت مقايسه کمی طرحها و با روشمیانگین

هاي برتر با روشهاي کالسیک آماري، آنالیز واريانس   هاي اجرا شده و تعیین پروژبندي پروژههاي ترسیب کربن و اولويتشاخص

 ن آماري دانکن انجام شد.ها با آزمو انجام و مقايسه میانگین

 

 نتایج -3
دهد کل کربن ترسیب يافته)مجموع کربن گیاهی و خاک( تیمارهاي آزمايشی نشان می نتايج حاصله از تجزيه آماري  

هاي يعنی سازه (1داري در سطح پنج درصد مابین تیمارهاي مورد آزمايش وجود دارد )جدولاختالف معنی

اند و به لحاظ آماري اين افزايش معنادار آزمايش( نسبت به شاهد کربن بیشتري را ترسیب نمودهبیومکانیکی)تیمارهاي مورد 

 (.2شکلباشد ) می

                                                
1 Bulk density 
2 Core Sampler 
3 Soil Organic carbon (SOC) 
4 walkley black method 
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دار بودن برابر با دهد که حداقل اختالف معنیهمچنین نتايج آزمون مقايسه میانگین تیمارهاي مورد آزمايش نشان می

بندي همراه با  بندي تیمارهاي آزمايشی، تیمار تراس اين اساس طی گروه بر باشد.کیلوگرم کربن ذخیره شده در هکتار می 517

کیلوگرم  5818بندي همراه با موکاري با میانگین  و تیمار بانکت Aکیلوگرم در هکتار در کالس  7315زراعت گندم با میانگین 

کیلوگرم کربن ذخیره  5747گین عملکرد کاري با میان بندي همراه با بادام گیرد تیمار تراس قرار می ABدر هکتار  در کالس 

 .دار نبوده استشده در هکتار نسبت به شاهد داراي افزايش عملکرد بوده، اما اين افزايش عملکرد به لحاظ آماري معنی

 

 نتیجه گیری -4
با پوشش  هاي گیاهی مختلف نشان داد که میزان کربن ترسیب يافته هاي گونه نتايج مربوط به کربن ذخیره شده در اندام

اي بادام و مو در تیمارهاي  هاي گیاهی درختی و درختچه داري دارد از آنجايیکه گونه گیاهی رابطه مستقیم، مثبت و معنی

هاي رويشی داراي قابلیت ترسیب کربن به مراتب  کاري کاشت شده است و اين فرم بندي با بادام بندي با موکاري و تراسبانکت

 باشند.بیشتري می

 
                         مقایسه میانگین ذخایر کربن خاک در تیمارهای آزمایشی  (2)شکل 

 
 تجزیه آماری مجموع کربن  ترسیب یافته در خاک در تیمارهای عملیات بیومکانیکی( 1)جدول 

 5سطح احتمال 

 درصد

Probability P)) 
level 5% 

F میانگین مربعات  

Mean 
squares(MS) 

 مجموع مربعات

Sum Squares(SS) 
 درجه آزادی

Degree of 

freedom 
(DF) 

 

 

  منبع تغییرات

Source of variability 

(SOV) 

 کربن ذخیره شده گیاهی 3 1.461 4871430 0.82 0.516

 plant carbon reserves 

 

               C.V. = 33.53       L.S. D 5% = 510     Kg/ha 

گیرند. اين  کالس باالتري از لحاظ ترسیب کربن نسبت به تیمار تراس با زراعت قرار میلذا اين تیمارها در مجموع در 

هاي  قضیه نشان دهنده رابطه خاص مابین ذخیره کربن پوشش گیاهی و تیمارهاي آزمايش از يک سو و قابلیت متفاوت فرم

هاي  باشد بطوريکه فرم هاي هوايی می ماي و درختی( و همچنین تاثیر گستردگی سطوح اندا اي، درخچه رويشی )علفی، بوته
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هاي بیشتر و گستردگی تاج پوشش کربن بیشتري را در مقايسه با  اي و درختی با دارا بودن برگ اي، درختچه رويشی بوته

بندي  از نظر عوامل خاکی تیمارهاي آزمايشی، ترسیب کربن در خاک تیمارهاي مورد عمل بويژه تراس. اند ها جذب کرده علفی

دهد. اين امر با توجه به حداقل اختالف  کیلوگرم در هکتار نشان می 2417اي را به میزان  اه با زراعت افزايش قابل مالحظههمر

دار  تیمار را با فاصله زياد نسبت به شاهد معنی  (L.S.D = 510 kg/haدار بودن آزمايش به لحاظ آماري ) جهت معنی

ان ترسیب کربن در خاک تیمارهاي مورد آزمايش بر حسب شرايط وضعیت خاک، نوع توان دريافت که میز کند. بنابراين می می

و فرم رويشی گیاه مکمل پروژه و تراکم و فراوانی گیاه کشت شده متفاوت خواهد بود. کربن کل شامل مجموعه کربن ترسیب 

دهد و بر همین  افزايش نشان می( در کلیه تیمارها نسبت به شاهد P<0.05يافته در پوشش گیاهی و خاک در سطح احتمال )

کیلوگرم بر هکتار مشاهده شده  8778بندي همراه با کشت بادام به میزان  اساس حداکثر میزان ترسیب کربن در تیمار تراس

خشک( با مناطق مرطوب، علیرغم تولید پوشش گیاهی بیشتر در  است. در مقايسه شرايط اقلیمی منطقه مطالعه )مناطق نیمه

تري  ، تجزيه مواد آلی خاک در مناطق نیمه خشک نسبتاً به کندي صورت گرفته و لذا کربن براي مدت طوالنیمناطق مرطوب

 گردد. ذخیره می
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Studying biomechanical management measures on carbon 

sequestration in chehelgazi watershed, Kurdistan province 
 

Abstract  

In this research the quantitative of carbon sequestration by trasses and banquette which are 

cultivated with different vegetative cover have evaluated in Kurdistan representative site of 

Gav-dareh. Soil and plant sampling have been done based on randomized procedure. The 

results showed that plant cover of terasses with wheat operations have saved more carbon 

dioxide in vegetation cover and soil, which is statistically significant in 5% level, and 

biomechanical operations including banquette cultivated with vine and terasses cultivated 

with almond increase significantly total carbon sequestration. The mean of total carbon 

sequestration is 8669 kg/ha which 65 % of that is related to soil sequestration. General 

conclusion shows that watershed operation, especially terasses and banquette with different 

cultivation as a biomechanical operation have high potential in sequestration, and soil is the 

most important reservoir in this kinds of operations. 

 

Keywords: carbon sequestration in soil, carbon sequestration in vegetation cover, 

watershed biomechanical operations  
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