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  چکیده

 از نمونه سه آلی،ن کرب صورتهب آن يهذخیر و هوا اکسیدکربنيد میزان کاهش در آبخوانداري نقش شدن مشخص براي

 طور به نمونه سه زین شاهد در و گردید تهیه يمتریسانت 30 تا 0 عمق از البیسشپخ نوار هر يانتها و وسط ابتدا،

دست آمده با ههاي بهگیري گردید. در نهایت، دادهنمونه) انداز 36ها (هآلی نمونن کربن میزا و شد برداشته یتصادف

درصد  5ها با آزمون دانکن در سطح نتصادفی تجزیه و تحلیل گردیده و میانگیل هاي کامكآماري بلواستفاده از طرح 

آلی و میزان ن هاي مختلف بر درصد کربيسیالب در کاربرشپخ داد نشان هاهداد انسیوار هیتجز جینتامقایسه شدند. 

 جنگل متراکم اوکالیپتوس يکاربر درها نمیانگیي دار شد. نتایج مقایسهیدرصد معن 1کربن در خاك در سطح ب ترسی

 معادل یعنی هکتار، در تن 2/44 زانیمه ب کربن مقدار نیتریشب که داد نشان شاهد، با سهیمقا در البیسشپخ با همراه

 بدون مرتع( شاهد يکاربر در کهی صورت در است، شده بیترس خاك در هوا در موجود دکربنیاکسيد گاز تن 2/162

 در البیسشپخ سال یس به توجه با. دیگرد نییتع کربن هکتار در تن 07/6 معادل کربن بیترس مقدار ،)بیالسشپخ

 موجود دکربنیاکسيد گاز تن 4/5 ساالنه متوسط، طورهب پتوسیاوکال متراکم جنگل يعرصه از هکتار هر ها،هعرص نیا

 . ارزش اقتصادياست نموده فایا یآلودگ هشکا در را یمهم نقش و کرده بیترس خاك در یآلي هماد صورتهب را هوا در

  باشد.یمیلیارد ریال در هکتار م 36/1هاي جنگل متراکم اوکالیپتوس، معادل هترسیب شده در عرصن محیطی کربزیست
  

  فارس کربن، بیترس الب،یسپخش کوثر، ستگاهیاواژگان کلیدي: 
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  مقدمه

 کند. ترسیب کربن به عنوان فرآیندي عمل کربن ایفا میي جهانی ) کربن نقش مهمی را در چرخهيترسیب (ذخیره

هاي کربن ذخیره گشته، سپس هاي گیاهی به صورت هیدراتاکسیدکربن از جو گرفته شده، در بافتکند که طی آن ديمی

یادي در مقیاس جهانی، هر ساله مقدار ز ).1385گردد (عبدي، بخشی از آن به صورت کربن الشبرگ و کربن آلی ذخیره می

شود. همزمان، کربن از طریق تنفس گیاهی، احتراق چوب به صورت سوخت، میلیارد تن) ترسیب می 100کربن (بیش از 

در  2012اکسید کربن در سال یابد. میزان انتشار گاز ديي طبیعی به جو انتشار میتوده به عنوان غذا و تجزیهمصرف زیست

قسمت در میلیون گزارش شده  400برابر با  2013، و غلظت این گاز در ماه می میلیارد تن بوده 32سطح جهانی، برابر با 

توده در گیري سهم نسبی زیستاندازه يتواند برا). تفاوت عددي میان ترسیب و انتشار کربن میRivers ،2014است (

سایش خاك را یکی از ) افزایش فرReid ،2007.( Lal )2008و  Kerckhoffsقرار گیرد ( ي کربن مورد استفادهچرخه

) 1387. عبدي و همکاران (نمایدمعرفی میبرنده  - ترسیب کربن را یک راهکار برنده و داندمی جودالیل افزایش غلظت کربن 

- زارهاي استان مرکزي انجام دادند به این نتیجه رسیدند که در زیستاي که در برآورد ظرفیت ترسیب کربن در گوندر مطالعه

ي کل نشان داد که تودهزارها، خاك مهمترین مخزن کربن آلی است. نتایج توزیع کربن زیستگون و به ویژه هاي مرتعی،بوم

 که دادند نشان) 1390( نوقاب رجبی پژوهش نتایجها بود. هاي هوایی، بیش از ریشهاندام يتوده ي کربن در زیستذخیره

 هکتار در لوگرمیک 2714 و 3541 ترتیب به مو و کوهیدامبا هايدرختچه پوشش تحت خاك در شده ترسیب کربن مقدار

- اکسید کربن جو به ترسیب کربن در زیستهاي فسیلی، بخش مهمی از کاهش تجمع ديبعد از کاهش انتشار سوخت. است

، راهکار ترینترین، و به لحاظ اقتصادي عملیي گیاهی و خاك، سادهتودهترسیب کربن در زیستگردد. هاي طبیعی بر میبوم

اند که گسترش ها نشان داده). بررسی1364؛ شیمی، 1365گردد (کلباسی، ي محسوب میجوممکن براي کاهش کربن 

آبی، سیل، و تولید علوفه و چوب در مناطق اي مطلوب براي کاهش مشکالت ناشی از کمها، گزینهي آبخوانسیالب بر عرصه

ی به اهدافی مشخص در مناطق مختلف ایران اجرا شده است. امروزه، پس از یابخشک است. این روش براي دستخشک و نیمه

، این ICARDAو  UNU ، UNESCOهاي جهانی از جملهچند دهه تالش علمی و اجرایی در کشور، شماري از سازمان

یا، مورد تأیید قرار خشک دنهاي مناسب براي مدیریت پایدار اراضی در مناطق خشک و نیمهبرنامه را به عنوان یکی از راهکار

ها صرف شده و از سوي دیگر، قرار هاي قابل توجهی براي احداث، نگهداري، توسعه و تجهیز این عرصهاند. از آنجا که هزینهداده

 یبینی شده، ارزیابی کارایاست این راهکار به عنوان الگو در مناطق دیگر جهان اجرا شود، بنابراین، با توجه به اهداف پیش

ها، هاي مختلف به ویژه نقش آن در کاهش آلودگی هوا از طریق ترسیب کربن در خاك این عرصهیالب از جنبهسپخش

  ضرورتی انکارناپذیر است. 

  

  هامواد و روش

 گربایگان انجام دشت در واقع کوثر،داريآبخوان و سیالبپخشترویجی  و آموزشی ،تحقیقاتیایستگاه  این پژوهش در

 55و درجه  53و شمالی عرض يدقیقه 38و درجه  28فسا در موقعیت  شرقیجنوبکیلومتري  50در  کوثر گاهشد. ایست

ن کشوري، ایتقسیمات است. بر اساس شده واقع  زردبیشهمربعی  کیلومتر 192آبخیز ي افکنه مخروط شرقی برطول  يدقیقه

اي اجرا پهنه محلبلندي،  وپستی  نظر دارد. از قرار میانده دهستان و شیبکوه، بخش فسا،شهرستان  ،فارساستان  در ایستگاه

ي ساله 12گرفته است. بر اساس آمار  متر از سطح دریا قرار 1160تا  1140ارتفاعی خط بینکه  هزار در 6با شیب است 

 1/206بارش ساالنه  ): میانگین1382است (مصباح،  هوایی دشت گربایگان به شرح زیر هاي آب وایستگاه هواشناسی، شاخص

 84/10ي دماي مطلق ساالنه گراد، میانگین کمینهي سانتیدرجه 58/29ساالنه  ي دماي مطلقمتر، میانگین بیشینهمیلی
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 و متوسط متر،میلی 09/2548ساالنه ر گراد، میانگین تبخیي سانتیدرجه 92/19گراد، میانگین دماي ساالنه ي سانتیدرجه

  روز در سال.  26روزهاي بخبندان  تعداد

 آبگیري که ايمحدوده و) هاشبکه( شودمی انجام البیسپخش که هاییمحدوده ابتدابرداري از خاك، به منظور نمونه

      از نوار هر در خاك، يمترسانتی 30 تا 0 عمق از بردارينمونه. دندیگرد مشخص نقشه و نیزم روي ،)شاهد( شودینم

ی تصادف طور به نمونه سه زین شاهد يقطعه در و شد، انجام نوار هر يانتها و وسط ابتدا، از نمونه سه الب،یسپخش يهاشبکه

) 2016( پاریس ينامهتوافق پیوست اساس بر خاك، متريسانتی 30 عمق تا بردارينمونه). نمونه 36 جمعا( دیگرد برداشت

-داده نشان پیشین هايپژوهش همچنین،. است شده گرفته نظر در خاك در کربن ترسیب میزان گیرياندازه معیار خصوص در

 .)1384 بردبار،( ندارد داريمعنی افزایش و بوده ناچیز بسیار مترسانتی 30 از بیش اعماق در خاك آلی کربن میزان کهد ان

) اندازهSommers ،1986و  Nelsonبالك ( -کلیها  به روش والهاي خاك، میزان کربن آلی نمونهنمونه يپس از تهیه

برداري تعیین گردید. سپس، نمونه يجرم مخصوص ظاهري خاك در هر نقطه، با کاربرد روش استوانه ن،یا بر عالوهگیري شد. 

با توجه به جرم مخصوص ظاهري و عمق خاك، میزان کربن آلی ذخیره شده در خاك (میزان ترسیب کربن در خاك) از رابطه

 ي زیر محاسبه شد:    

Cs = 10000 × OC (%) ×BD ×D                                                                                                    

  Cs= (کیلوگرم در هکتار)  خاك آلی کربن میزان                                                                 

    OC %= آلی کربن درصد

 BD = ) مکعب متریسانت بر گرم( خاك ظاهري مخصوص جرم

  D   = ) متریسانت( بردارينمونه عمق

هـا بـا   هاي کامل تصادفی تجزیه و تحلیل شده و میانگینآماري بلوكهاي به دست آمده با استفاده از طرح در نهایت، داده

  دند.  درصد مقایسه گردی 5آزمون دانکن در سطح 

  

  نتایج و بحث

هاي مختلف، بر درصد کربن آلی و سیالب در کاربريشود که تأثیر سی سال پخشمشخص می، 1جدول  جینتابا توجه به 

 گیري شده در هاي اندازهي میانگین ویژگیدار شد. نتایج مقایسهدرصد معنی 1میزان ترسیب کربن در خاك در سطح 

هاي با جنگل متراکم اوکالیپتوس اند. بیشترین درصد کربن آلی در خاك عرصهن داده شدهنشا 2مختلف در جدول  يهاکاربري

 مشاهده گردید. 

  سیالبهاي مختلف پخشهاي مورد مطالعه در کاربريمیانگین مربعات ویژگی -1جدول 

  میزان ترسیب کربن  درصد کربن آلی  درجه آزادي  منابع تغییرات

  ns002167/0   ns653095/8   2  تکرار

  42470/998**  920743/0**  4  هاي مختلف)تیمار (کاربري

  595062/4  003033/0  8  خطا

  63/11  48/10    ضریب تغییرات

  داردرصد و غیر معنی 5درصد،  1دار در سطح ، به ترتیب معنی nsو *،  **

  سیالبهاي مختلف پخشگیري شده در کاربريهاي اندازهمقایسه میانگین ویژگی -2جدول 

 (تن در هکتار) میزان ترسیب کربن درصد کربن آلی  ربريکا

  c14/0  c07/6   بدون قرق (شاهد) - سیالببدون پخش - مرتع

 c24/0  c35/7   سیالببدون پخش - قرق - مرتع

 b37/0  b39/12  سیالبپخش - مرتع
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 b38/0  b05/16  سیالببدون پخش - جنگل تنک اوکالیپتوس

 a50/1  a27/50   سیالبپخش - جنگل متراکم اوکالیپتوس

 ندارند.. يداردرصد اختالف معنی 5هاي داراي حروف مشترك، از نظر آماري با آزمون دانکن در سطح احتمال * در هر ستون، میانگین

 خاك یآل کربن زانیم يبرابر 5/2 حدود باعث الب،یسپخش بدون جنگل يکاربر و البیسپخش با همراه مرتع يکاربر

 شیافزا باعث نتوانست البیسپخش بدون هم مرتع قرق که یصورت در. دیگرد) البیسپخش بدون مرتع( شاهد با سهیمقا در

 شده، نیتأم البیسپخش قیطر از که خاك در رطوبت وجود گرددیم مشخص ن،یبنابرا. شود خاك یآل کربن زانیم داریمعن

 زانیم به خاك در کربن بیترس باعث قرق، بدون و البیسپخش نبدو مرتع يکاربر. باشدیم قرق ریتأث از ترمهم طیشرا نیا در

 به تنها را کربن بیترس زانیم نیا قرق، طیشرا در البیسپخش بدون مرتع يکاربر که یصورت در د؛یگرد هکتار در تن 07/6

 زانیم به کربن بیرست شیافزا باعث مرتع در البیسپخش که شودیم مشخص ن،یبنابرا. داد شیافزا هکتار در تن 28/1 زانیم

 یآل کربن زانیم الب،یسپخش با همراه متراکم جنگل صورت به پتوسیاوکال درختان کاشت. است شده هکتار در تن 32/6

 پتوسیاوکال متراکم جنگل يکاربر در درصد 50/1 به البیسپخش بدون پتوسیاوکال جنگل يکاربر در درصد 38/0 از را خاك

 متراکم جنگل يکاربر خاك، در کربن بیترس زانیم شاخص نظر از). برابر 4 حدود( داد شیافزا البیسپخش با همراه

 2/44 شاهد، با سهیمقا در( هکتار در تن 27/50 زانیم به کربن زانیم نیشتریب شد باعث الب،یسپخش با همراه پتوسیاوکال

       گاز تن 2/162 مقدار باشد،یم کربن دیساکيد گاز تن 67/3 با معادل کربن تن هر که نیا به توجه با و) هکتار در تن

 ،)Rivers )2014 شنهادیپ اساس بر آن یطیمحستیز -ياقتصاد ارزش. شود رهیذخ خاك در هوا در موجود کربن دیاکسيد

 با بربرا دالر هر يبرابر نرخ اکنون هم و کرده، اعالم دالر 200 کربن دیاکسيد تن هر يازا به را کربن بر اتیمال زانیم که

 هکتار هر ها،عرصه نیا در البیسپخش سال یس به توجه باباشد. میلیارد ریال در هکتار می 36/1معادل  است، الیر 42000
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  ). 2012 همکاران، و Wang( شودیم محسوب کربن زانیم يکنندهنییتع مهم عامل کی عنوان
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The environmental and economic values of carbon sequestration 

in the soil of different treatments at the Kowsar Floodwater 
Spreading Station 

 

Abstract 
It is a vital solution for reducing the atmospheric CO2 and other GHG. To identify the 
role of spate irrigation (SI) of afforested plots and rangeland in CS, soil samples (36 
samples) were collected from the 0-30 cm top soil in different treatments, namely: 
control without protection, control with protection, afforestation with SI, afforestation 
without SI, and SI rangeland. Random samples were collected from the upper, middle, 
and lower sections of SI plots of afforested and rangeland and different locations of 
control plots. Organic carbon (OC) was measured by the standard laboratory procedure, 
then converted to the sequestered soil carbon (SOC). The data were analyzed using the 
randomized complete block design using the SAS software. The means were compared 
with the Duncan test at P<0.05. The results of data analysis of variance showed that the 
effect of 30 years of flood spreading on different uses was significant for OC, and SOC 
at the P<0.01. Comparison of means showed that all of the measured characteristics had 
significantly improved in the dense eucalyptus forest in comparison control. This soil 
had sequestered 44.2 tons of carbon after 30 years of operation above the unprotected 
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control; this is equivalent to 162.12 tons of CO2; this amounts to 5.4 tons of CO2 per 
year. The annual income of the dense Eucalyptus camaldulensis Dehnh. forest at the 
Kowsar Station is $1080.00 per hectare.  
 

Keywords: Carbon Sequestration, Fars, Flood Spreading, Kowsar Station 


