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

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

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

گیري سیستماتیک تصادفی از اندامهاي هوايی، ريشه، الشبرگ و خاک انجام و  واحدهاي کاري با اعمال روش نمونه

ها حاکی است که میزان ذخیره کربن پوشش  هی قرار گرفتند. نتايج تجزيه آماري دادهها مورد تجزيه آزمايشگا نمونه
هاي  همچنین نتايج مقايسه میانگین. باشند درصد می 5دار در سطح  گیاهی در تیمارهاي آزمايشی داراي اختالف معنی

بندي  لیات اصالحی تراسدهد که مقدار ترسیب کربن در پوشش گیاهی و خاک در عم عملکرد اين تیمارها نشان می

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

نتیجه گیري می شود که عملیات اصالحی بیولوژيک بويژه قرق داراي قابلیت بااليی در ترسیب کربن بوده و خاک 

 اين عملیات میباشد.مهمترين مخزن کربن در 

 ، ترسیب کربن در خاک، ترسیب کربن در پوشش گیاهی بیولوژيکعملیات کلیدی:  گانواژ
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 مقدمه  -1
در کشور ما نیز در عرصه هاي جنگلی و مرتعی جهت حفاظت از منابع آب و خاک، طرح هاي بیولوژيکی، بیومکانیکی و  

مکانیکی )سازه اي( متنوعی به روشهاي سنتی و نوين و همچنین نوآوريهاي بومی اعمال گرديده است که اثرات بسیاري بر 

( در پژوهشی توان ترسیب کربن را در 8731ي است. فروزه و همکاران)فرآيند ترسیب کربن داشته است که مطالعه آنها ضرور

سه گونه مرتعی کشت شده در ايستگاه پخش سیالب در گربايگان فسا مقايسه کردند. نتايج نشان دادند که گونه درمنه دشتی 

ساقه، بیشترين ضريب ترسیب باالترين توان در ترسیب کربن را دارد و در بین اندامهاي مختلف گیاه نیز بخشهاي خشبی نظیر 

 را دارا می باشد. 

( بیان داشته اند که انواع مختلف گونه هاي چوبی بر پديده ترسیب کربن اثر متفاوت داشته و 8731نوبخت و همکاران )  

 دريافتند که میزان عناصري مانند نیتروژن بر ذخیره کربن خاک تاثیرگذار است

ظرفیت ترسیب کربن در شازند اراک نتیجه گرفتند که گون زارها نقش مهمی در ( در برآورد 8713عبدي و همکاران )

 ذخیره کربن آلی خاک دارند.

( در مطالعه خود به منظور بررسی اثرات پروژه هاي بیولوژيکی آبخیزداري بر ترسیب کربن در 8731محمدي و همکاران )

ه شده در عمق هاي مختلف خاک اختالف معنادار وجود دارد حوزه آبخیز گلستان فارس نشان دادند که بین میزان کربن ذخیر

سانتی متر اليه سطحی خاک بیشتر از ساير قسمت  51و میزان ترسیب کربن در تمامی کاربري ها و گونه هاي مختلف در 

 هاي خاک بوده است.

یب کربن و صفات فیزيکی بررسی تاثیر قرق بر میزان ترس"( در مطالعه اي با عنوان 8731مرادي شاهقريه و طهماسبی )

میزان زيتوده هوايی، کربن خاک و کل نشان داده اند که "استان چهارمحال و بختیاري یاستپ -و شیمیايی خاک در مراتع نیمه

می بوته زار  یبصورت معنی داري بیشتر از مراتع نیمه استپ گندمی یکربن ترسیب شده در اکوسیستم در مراتع نیمه استپ

يج نشان داد میانگین ترسیب کربن کل و خاک در هر دو منطقه مورد مطالعه در تیمار قرق تفاوت آماري همچنین نتا .باشد

 .داري با تیمار غیرقرق دارد معنی

حوزه آبخیز گاودره، در زيرمرتع و آبخیزداري در  بیولوژيکهاي  اين مطالعه به منظور تعیین ظرفیت و بضاعت پروژه

 آنها صورت گرفته است.ترسیب کربن و کمی کردن اثرات 

 

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

هاي اصالحی و  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

که در است  حفاظت و قرق، ذر پاشی، ببذر کاري و کپه کاريشامل  اجرا شده در حوضه لوژيکیعملیات بیو .گرفت صورت

 سرتاسر حوزه 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

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

برداري خاک با حفر پروفیل در نقاط هدف و  باشد. نمونه نقطه می 11تا  71هاي انتخابی و نقاط شاهد بطور میانگین  پروژه
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سانتی متر( و خاک زيرسطحی تا عمق توسعه ريشه انجام شد.  71-1شاهد صورت گرفت. تهیه نمونه از افق سطح زمین )عمق 

( انجام شد. مقادير وزن 8نخورده )جهت محاسبه وزن مخصوص ظاهريخورده و دستستبرداري خاک به دو روش د نمونه

 1نخورده از روش کلوخه خشکهاي دست مخصوص ظاهري براي محاسبه ترسیب کربن خاک ضروري است. براي تهیه نمونه

شد. در هرپالت، تراکم بوته،  متر انجام 8×8برداري 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
میانگین وزنی محاسبه هاي گیاهی خشک و توزين شد. در ادامه بیوماس تاج پوشش و ريشه به روش  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  1با روش والکی بالک 7محاسبه گرديد. در مرحله بعد کربن آلی خاک الشبرگ در هکتار

 ( محاسبه شد.8استفاده از معادله )
dBdSOCCs **%*10000                                                                                                   (1) 

 ذخیره کربن است. Csوزن مخصوص ظاهري و  Bdعمق،  dاين معادله  در 

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
نتايج حاصل از آنالیز واريانس میزان ذخیره کربن در زيتوده گیاهی شامل : پوشش هوايی، الشبرگ و ريشه( نشان می دهد. که 

درصد بین تیمارهاي مورد آزمايش وجود دارد. به نحويکه کربن بیشتري در قسمتهاي مختلف  5اختالف معنی داري در سطح 

آبخیزداري در مقايسه با شاهد آزمايش که بدون اجراي پروژه هاي آبخیزداري می پوشش گیاهی ناشی از سازه هاي بیولوژيکی 

 35باشد، ذخیره شده است. بیشترين میزان افزايش در مورد تیمار سوم يا قرق است که به لحاظ آماري ودر سطح احتمال 

کره گیاهی ذخیره گرديده واين (. در مورد ساير تیمارهاي آزمايشی کربن بیشتري در پی8درصد معنی دار می باشد) جدول

 A% بر شاهد آزمايش برتري داشته و در کالس 35)قرق( در سطح احتمال  7افزايش از نظر آماري معنی دار است. تیمار شماره

                                                
1 Bulk density 
2 Core Sampler 
3 Soil Organic carbon (SOC) 
4 walkley black method 
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نتايج مقايسه میانگین تیمارهاي مورد آزمايش نشان  همچنینجاي میگیرند. Bقرار می گیرد. ساير تیمارها مشترکاً در کالس 

 کیلوگرم کربن ذخیره شده در هکتار می باشد. 771برابر با  L.S.Dکه حداقل اختالف معنی دار بودن يا میدهد 

وساير تیمارها يعنی بذر  Aکیلو گرم در هکتار در کالس  7115بر اين اساس طی گروه بندي تیمارها تیمار قرق با میانگین 

قرار داشته و نسبت به شاهد با میانگین  Bر کالس مشترک د 1177و  1313کاري با میانگین هاي به ترتیب  کاري و کپه

کیلو گرم کربن ذخیره شده در هکتار و طی يک سال افزايش و برتري نشان داده و لذا در کالس باالتر قرار  8317عملکرد 

 (.8گرفته اند ) شکل

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

گیاهی رابطه مستقیم، مثبت و معنی داري دارد. از آنجائیکه گونه هاي گیاهی بوته اي بیشتر در اراضی قرق شده مشاهده می 

ا ترسیب کربن شوند و اين بوته ها داراي قابلیت ترسیب کربن به مراتب بیشتري می باشند لذا تیمار قرق نسبت به ساير تیماره

 باالتري را نشان می دهد

 
                         مقایسه میانگین ذخایر کربن خاک در تیمارهای آزمایشی  (1)شکل 

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

P

FC 

MS

SS

  

    

 

 

               C.V. = 4.45       L.S. D 5% = 334    Kg/ha 

 

( در تیمارهاي آزمايشی P<0.05کربن کل شامل مجموعه کربن ترسیب يافته در پوشش گیاهی و خاک در سطح احتمال )

کیلوگرم  1113نسبت به شاهد افزايش نشان می دهند و بر همین اساس حداکثر میزان ترسیب کربن در تیمار قرق و به میزان 

بر هکتار مشاهده شده است. در مقايسه شرايط اقلیمی منطقه مطالعه )مناطق نیمه خشک( با مناطق مرطوب، علیرغم تولید 
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ر مناطق مرطوب، تجزيه مواد آلی خاک در مناطق نیمه خشک نسبتاً به کندي صورت گرفته و لذا کربن پوشش گیاهی بیشتر د

 .براي مدت طوالنی تري ذخیره می گردد

 منابع مورد استفاده
 

مقايسه توان ترسیب کربن سه گونه گل آفتابی، سیاه گینه و درمنه  .8713فروزه، م.، حشمتی، غ، ف.، قنبريان، غ و مصباح، ح.،  .8

 .31-45: 14وحشی در مراتع خشک ايران)مطالعه موردي: گربايگان فسا(، محیط شناسی، 

 

. برآورد ظرفیت ترسیب کربن در گون زارهاي استان مرکزي )مالمیر 8713عبدي، ن.، مداح عارفی،ح و زاهدي امیري، ق.،  .1

 111-143(، صص: 1) 85د( مجله مرتع و بیابان، شهرستان شازن

. تاثیر اقدامات بیولوژيک آبخیزداري بر میزان ترسیب کربن خاک 8731محمدي، ط.، دستورانی،م،ت.، عظیم زاده،ح و رهبر، غ.،  .7

 5-8صص:  ) مطالعه موردي: حوزه آبخیز گلستان فارس(، نهمین همايش ملی علوم و مهندسی آبخیزداري ايران، دانشگاه يزد،

.، بررسی تاثیر قرق بر میزان ترسیب کربن و صفات فیزيکی و شیمیايی خاک در 8731مرادي شاهقريه، م و طهماسبی، پ.،  .1
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Studying biomechanical measures on carbon sequestration in 

chehelgazi watershed, Kurdistan province 
 

Abstract  

In this research the quantitative of carbon sequestration by biological operations 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 preserved operation have saved more carbon dioxide, which 

is statistically significant in 5% level. General conclusion shows that watershed operation, 

especially preserved lands has high potential in sequestration compared with free rangelands, 

and soil is the most important reservoir in this kinds of operations. 
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watershed biological operations  
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