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 چکیده
میزان ذخیره کربن آلی و . کندمقدار کربن و نیتروژن خاك یک نقش اساسی در نگهداري کیفیت خاك و محیط ایفا می

به این منظور . تواند تحت تاثیر خصوصیات فیزیکی خاك از جمله تغییرات بافت خاك قرار بگیردنیتروژن کل خاك می
واحد آزمایشی در قالب طرح کامالً تصادفی در سال  36شنی با مجموع رسشنی و لومومی، لومآزمایشی در سه نوع خاك ل

کرومات پتاسیم و نیتروژن کل به بافت خاك به روش هیدرومتري، کربن آلی به روش اکسیداسیون بی. اجرا گردید 1390
و هم نیتروژن کل ) p>01/0(آلی در خاك نتایج نشان داد که هم میزان ذخیره کربن . گیري شدروش هضم کجدال اندازه

)05/0<p (در بین سه بافت خاك بررسی شده خاك لومی داراي . به شدت تحت تاثیر تغییرات بافت خاك قرار دارند
  . بود )Mg ha-1 27/0(و نیتروژن کل ) Mg ha-16/3 (باالترین ذخیره کربن آلی

  

  ی خاك، هضم کجلدال تغییرات بافت خاك، خاك لومی، کربن آل :واژگان کلیدي
  

مقدمه   
کربن همواره با سایر . باشدکربن در کلیه ترکیبات آلی وجود دارد، از این رو کربن در بیوسفر داراي اهمیت فراوانی می

پایداري و ذخیره کربن آلی خاك وابسته  ).2011شافیر و همکاران، . (شودهاي مختلف مصرف و ذخیره می عناصر به شکل
، بارندگی، )2003اسپارلینگ و همکاران، (و فرسایش خاك  یوشیمیایی سوبسترا، بافت خاك، رطوبت و دمابه فاکتورهاي ب

هاي متفاوت  ویژگی). 1982پست و همکاران، (باشد پتانسیل تبخیر و تعرق و نسبت تبخیر و تعرق به بارندگی سالیانه می
بافت خاك از خصوصیات فیزیکی و بسیار  ).2003ران، یانی و همکا(دهد خاك نتایج متفاوتی از ذخیره کربن بدست می

اگرچه روابط بین این دو به طور کامل شناخته نشده . گذاردخاك می Nو  Cباشد که تاثیر زیادي بر مقدارمهم خاك می
ها دارد اند که کربن خاك همبستگی هاي مثبتی با مقدار رس بعالوه سیلت در خاكبرخی از محققین نشان داده. است

و یا این ارتباط را به کل رد ) 1997هاسینک، (، با این حال مطالعات دیگر این ارتباط را ضعیف )2008ماتوس و همکاران، (
دو عقیده متفاوت در زمینه تاثیر بافت خاك بر پویایی نیتروژن در خاك وجود ). 1996فرانزلویبرس و همکاران، (اند کرده
در حالی که عقیده دوم ) 1996کریستینسن، (هاي سطحی در ممانعت از تجزیه نیاولین نظریه تاکید بر اهمیت کا. دارد

تحقیقاتی در این زمینه در خارج از  ).1996ریش و همکاران، (اشاره بر رابطه مثبت بین ذرات ریز و نیتروژن خاك دارد 
ن عوامل مؤثر بر آن، نتیجه تریو مهم SOCبا بررسی تغییرات )  1996( کویروگا و همکاران کشور صورت پذیرفته است

  بنابراین پیشنهاد کردند که بافت . داري افزایش یافتبا افزایش ذرات رس و سیلت به طور معنی SOC1گرفتند که مقدار 
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کانکی و مک. هاي منطقه مورد مطالعه باشدخاك و فراوانی ذرات ریزدانه خاك احتماالً از عوامل مؤثر بر تغیرات کربن خاك

بیان نموند افزایش نسبت ساالنه در مقدار ماده آلی خاك تحت شرایط بدون شخم تابعی خطی از مقدار  )2003(همکاران 
که غلظت کربن و نیتروژن در باالي یک متري خاك و  ندنشان داد )2002(بري و کوچاریک . رس خاك در منطقه بود

هایی با بافت هایی با بافت ریز به نسبت خاكبا خاكداري باالیی متري معنیسانتی 25مقدار کربن و نیتروژن در باالي 
   .درشت دارد

 
  هامواد و روش

  منطقه مورد مطالعه 
واحد آزمایشی در قالب طرح کامالً تصادفی اجرا  36با مجموع ) شنیرسشنی، لوملومی، لوم(آزمایش در سه نوع خاك 

عرض شمالی و  37°15´24´´تا  35°25´45´´اقع بین این تحقیق در زمینی بکر در محدوده دانشگاه زنجان، و. گردید
مشاهدات اولیه نشان داد که در زمین مذکور، تنوع بافت خاك . طول شرقی انجام گرفت 49°52´31´´تا  1°47´12´´

بافت خاك به روش . آوري شدهاي مختلف زمین، هر کدام در سه تکرار جمعهاي خاك از بخشاز این رو نمونه. وجود دارد
نوع بافت خاك مشخص ) سیستم آمریکایی(گیري و با استفاده از مثلث بافت خاك اندازه) 1962بویکوس، (ومتري هیدر

کراسول و (گیري شد جرم مخصوص ظاهري نیز به روش سیلندر در صحرا اندازه). 2012ناگوییب و بیداوي، (گردید 
  ).2002همیلتون، 

 در خاك  1(TN)و نیتروژن کل (SOC) ايمحاسبه کربن آلی ذخیره
کرومات پتاسیم گرم خاك خشک به ترتیب بوسیله اکسیداسیون بی 1ها با توزین نمودن کربن و نیتروژن خاك

)K2Cr2O7( ) ،کل کربن آلی و  .تعیین شدند) 1989برینکلی و ویتوسک، (و روش هضم کجدال ) 1996نلسون و سامرس
 :خاك توسط رابطه زیر محاسبه شددر الیه مورد نظر از   (Mg ha-1) اينیتروژن ذخیره

]1[   SOC (Mg ha-1) = SOC (g kg-1).z.ρb.10  )2006لیما و همکاران، ( 
]2[   Total N (Mg ha-1) = N(g kg-1).z. ρb.10  )2006لیما و اولسون، ( 

 
  .است) Mg m-3(وزن مخصوص خاك  ρbو ) متر(ضخامت الیه خاك  zکه 

هاتجزیه و تحلیل داده  
بر میزان ذخیره کربن آلی و نیتروژن کل با استفاده از آنالیز ) شنیرسشنی و لومخاك لومی، لومی(ك تاثیر بافت خا

رسم . بررسی شد 18نسخه  SPSSاي دانکن در نرم افزار واریانس آزمون و مقایسات میانگین به روش آزمون چند دامنه
هاي مختلف فیزیکوشیمیایی به روش آزمون از نظر ویژگیو تفاوت سه نوع خاك  2007نسخه  Excelافزار ها در نرمنمودار

  . اي دانکن بررسی شدچند دامنه
  

  نتایج و بحث
  هاي مختلف خاكذخیره کربن آلی و نیتروژن کل در بافت
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بر این اساس ذخیره کربن . تجزیه واریانس تغییرات بافت خاك بر ذخیره کربن آلی و نیتروژن کل آمده است 1درجدول 

اسکات و  .درصد بودند 5دار در سطح احتمال دار در سطح احتمال یک درصد و نیتروژن کل تفاوت معنیت معنیآلی تفاو
-گذاري کرده بودند، با استفاده از دادههاي خاك، اقلیم، نوع کاربري پایهبر اساس مدلی که بر اساس داده )2000(همکاران 

هاسینک . ن ارتباط را با میزان کربن آلی ذخیره شده در خاك داردتریکه بافت خاك بیش ندهاي خروجی مدل نتیجه گرفت
هاي ریز بافت دارند که به دلیل داري نیتروژن کمتري نسبت به خاكهاي درشت بافت قدرت نگهبیان نمود خاك) 1994(

  .باشدها میظرفیت تبادل کاتیونی پایین در این خاك
  هایی با بافت مختلفلی و نیتروژن کل در خاكتجزیه واریانس تغییرات مقدار کربن آ -1جدول 

  
  

نشان  1شنی در شکل رسشنی و لوممقایسه میانگین تغییرات ذخیره کربن آلی و نیتروژن کل در سه خاك لومی، لوم
مگاگرم بر هکتار،  6/3براین اساس ذخیره کربن آلی و نیتروژن کل در هر سه خاك در خاك لومی به ترتیب . داده شده است

 .شنی داراي ذخیره باالیی از کربن آلی و نیتروژن کل بودرسی و لومشنمگاگرم بر هکتار به نسبت دو خاك لوم 27/0
هایی با بافت متوسط ذخیره نیتروژن باالیی در دما پایین و بارندگی کم نسبت نشان دادند خاك) 2007(کالیسن و همکاران 

با بررسی میزان ذخیره کربن آلی و نیتروژن  )2006( بیچتولد و نیماناسکات). >0001/0p(هاي درشت بافت دارند به خاك
در یک توپوسکوینس نشان دادند که باالترین میزان ذخیره ) شنیلومی، لومی و لومشن، شن(چهار بافت مختلف  کل در

ترین تراکم بیش نیز )2002(پویات و همکاران . در خاك لومی بود) g/m2154 (و نیتروژن کل ) g/m21872 (کربن آلی 
میزان ذخیره . شنی مشاهده کردنددر مقایسه با خاك لوم) کیلوگرم بر متر مربع 5/28(لومی  ی خاك را در خاكکربن آل

این امر شاید به دلیل بکر بودن خاك و انجام نگرفتن هیچ . تر از سه خاك دیگر بودنیشنی پایرسکربن آلی در خاك لوم
هاي شنی و لوم سیلتی گیري میزان کربن آلی در خاكبا اندازه) 2007(سو و همکاران . ها باشدفعالیت زراعی در این خاك

هاي با بافت ریز براي ذخیره کربن در مقایسه با خاك%) 22-29(هایی با بافت درشت پتانسیل باالیی نشان دادند که خاك
ن خاك، ماده آلی تجمع هاي فیزیکی از طریق شخم زدنیز بیان نمود با کاهش فعالیت) 1996(کریستینسن . دارد%) 9-6(

  .یابدیافته در بخش شن خاك افزایش می
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  

  ضریب تغییرات  داريمعنی F  میانگین مربعات  درجه آزادي  متغییر  منابع تغییر

  5/14  004/0  48/6  94/4  2  ذخیره کربن آلی   بافت خاك
  2/11  023/0  21/4  018/0  2  نیتروژن کل

        76/0  33  ذخیره کربن آلی  اشتباه
        004/0  33  نیتروژن کل
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  )ب(  )الف(  

  شنیرسشنی و لومدر سه بافت لومی، لوم) ب(و نیتروژن کل ) الف(نمودار مقدار کربن آلی  -1شکل 
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