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بررسي علل عدم قطعيت در روشهاي برآورد كربن آلي ذخيرهاي خاكها
 عيسي جعفري فوتمي؛ دانشجوی دکتری علوم مرتع ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ،گرگان ،ايران
*

 اسماعيل شيداي كركج ؛ استاديار ،گروه مرتع و آبخیزداری ،دانشكدۀ منابع طبیعی ،دانشگاه ارومیه ،ارومیه ،ايران
چکيده
هدف از این مطالعه بررسی علل عدم قطعیت در روشهای مختلف برآورد کربن خاک و همچنین ارزیابی روش محاسبهای پیشنناادی
است که تأثیر وزن مخصوص خاک را در محاسبۀ کربن از بین برده و میزان واقعی کربن خاک را برای خناکهنایی بنا وزن مخصنوص
ظاهری متفاوت بر حسب عمق معادل مشخص میکند .بنابراین به منظور آزمون صحت این روش پیشناادی ،میزان کربن در سه ننو
شدت چرا در شورهزارهای استان گلستان (چرای سبک ،چرای متوسط و چرای شدید) ،محاسنبه و روشهنای مختلنف منورد آزمنون
آماری و بررسی قرار گرفتند .نتایج مقایسۀ میانگینها برای هر یک از پارامترهای مربوط به رویكردها نشان داد که بر اساس روش اول
(پارامتر غلظت کربن) عمق اول مناطق شدت چرای سبک و شندت چنرای متوسنط و چنرای شندید از لحنا آمناری دارای تفناوت
معنیداری هستند و به ترتیب میزان غلظت کربن برابر با  23/57 ،31/39و  11/5گرم کربن در کیلوگرم خاک میباشنند حنال آنكنه
برای عمق اول خاک در صورت ارائۀ کربن تودهای در واحد سطح بر اساس عمق ثابت نتایج متناقضی به دست میآید .بنه طنوری کنه
عمق اول سایت شدت چرای سبک و متوسط بهترتیب با مقادیر  89/15و  74/47تن در هكتار در عمق ثابنت دارای بیشنترین مقندار
کربن تودهای بوده و سایت شدت چرای سنگین با میزان  42/93تن در هكتار در عمق ثابت دارای کمترین میزان اسنت .مشنابه اینن
عدم قطعیتها بین دو عمق مورد مطالعه نیز برای سایتهای مختلف وجود دارد .برای رفع این تناقض رایج در مطالعات متعدد ،پارامتر
کربن تودهای بر اساس عمق معادل برای سایتهای مورد مطالعه محاسبه گردیند و نتنایج آن نشنان داد سنایت چنرای کن و چنرای
سنگین همچنان بیشترین و کمترین میزان کربن را دارند و در سایر موارد نیز تغییراتی ایجاد نشده در حالیكه میزان نسبی اختالفنات
بین سایتها تغییر یافته است؛ و این در حالی میباشد که تأثیر فشردگی توده خاک بر محاسبۀ کنربن ترسنیبی حنفف شنده اسنت و
بهعنوان نتیجۀ کلی؛ روشهای مرسومی که برای محاسبۀ ذخیرۀ ماده آلی استفاده میشوند به دلیل تودههای نابرابر خاک (فشنردگی
خاک و وزن مخصوصهای متفاوت) به طور دقیق بیانکنندۀ تفاوتهای کربن ترسیبی در تودۀ خناک نیسنتند و بنرای ارزینابی قابنل
اعتماد مدیریت ذخیرۀ ماده آلی خاک و سایر عناصر غفایی خاک؛ باید تودههای خاک مورد مقایسه ،به صورت معنادل مند نظنر قنرار
گیرند.
كليد واژگان :ترسیب کربن خاک ،کربن عمق معادل ،شدت چرا ،شورهزارهای استان گلستان.
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 .1مقدمه
بارهبرداری نادرست و بیش از حد مجاز ،پتانسیل تولید
و باردهی نباتات و بازدهی مراتنع را کناهش داده و بناهخره
موجب انادام کامل آناا میگنردد .خناک ،قشنر طبیعنی و
پویایی از سطح زمین است که بنهعننوان مامتنرین مؤلفنۀ
زیست بومهای مرتعی با تأمین نیازهنای غنفایی و حماینت
مكانیكی گیاهان ،زمینه را برای رشد آناا فنراه منیسنازد
] .[3چرای شدید دام در مراتع از اصلیترین دهیل تخرینب
خاک و پوشش گیاهی در این زیستبومها ذکر شنده اسنت
] .[37تخریب خاک ،کاهش تولید مرتنع را در پنی خواهند
داشت ،چرا که خاک ،عامل اولینۀ تعینین پتانسنیل جانت
تولید علوفه در هر منطقه با هر نو آب و هوا است .بنابراین
آگاهی از تغییر خصوصیات خاک ناشی از مدیریت نادرسنت
و چرای شدید برای اتخاذ مدیریت صنحیح مرتنع ونروری
است .با توجه بنه اینن نكتنه کنه خناک ثبنات بیشنتری از
پوشش گیاهی داشته و معموهً بعد از آن تحنت تنأثیر قنرار
میگیرد ،میتوان امیند داشنت در صنورتی کنه در مراحنل
اولیۀ تخریب جلنوی اینن رونند؛ گرفتنه شنود ،بنا سناولت
بیشتری بتوان به احیاء پوشش گیناهی بنا صنرف کمتنرین
هزینه و زمان هزم اقدام نمود ].[22
طی تحقیقی در گراسلندهای شمال چین ومن تأکید
بر اهمیت کربن آلی در زیستبومهای مرتعی بنه بررسنی
تغییرات اینن فناکتور کیفنی خناک در سنه عمنق،10-0
 20-10و  40-20سانتیمتری در اثر چرای دام پرداختنه
شد و این نتیجه ارائه شد که گراسلند بدون چرای دام بنه
طور معنیداری کربن خناک بیشنتری را در عمنق 10-0
سانتیمتری نسبت به گراسلند چرا شده دارا است ].[12
در تحقیقننی در مراتننع هشننتگرد تحننت عنننوان تننأثیر
شدتهای گونناگون چنرای دام بنر منواد آلنی ،نیتنرو ن،
پتاسننی و فسننفر خنناک در دو عمننق  15-0و 30-15
سانتیمتری اینن نتیجنه حاصنل شند کنه چنرای دام بنر
ویژگیهای شیمیایی خناک در منناطق بنا شندت چنرای
مختلف ،تأثیر معنیداری دارد و عمق خاک بر میزان مواد
آلی ،نیترو ن و فسفر خاک مؤثر بوده و این ویژگیها بنین
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دو عمق دارای اختالف معنیداری است ].[20
در مطالعهای دیگر رابطۀ بین کربن آلی و نیترو ن کل
ذخیننره شننده در عمننق  50سننانتیمتری خنناک را بننا
ویژگیهای فیزیكی و شیمیایی خاک برای گراسلند بنرای
 24سال مورد بررسی قرار داده شد و عنوان شد که میزان
اسیدیته و شوری در خاک احیاشده کمتر از خاک منطقنه
مرجع میباشد ].[6
مطالعننهای در منطقننه هر بننه منظننور بررس نی اسننتقرار
گیاهان شاخص مرتعنی تحنت شنرایط متفناوت فشنردگی
خنناک انجننام شنند و گننزارش گردینند میننزان تخلخننل و
نفوذپفیری در منطقۀ مرجع در مقایسه بنا منطقنه کلیند و
بحران نی بیشننترین مقنندار را داشننته و در منطق نۀ بحران نی
کمترین مقدار را داشته اسنت .همچننین جنرم مخصنوص
ظاهری منطقۀ مرجع کمترین و منطقنۀ بحراننی بیشنترین
بوده است ].[4در مطالعهای دیگر اثر چرا را بنر خصوصنیات
شیمیایی خاک در منطقه حوزه آبخیز سد هر مورد بررسنی
گرفت .بنا به نتایج ،میزان مادۀ آلی ،کربن و نیترو ن خناک
با افزایش شدت چرا کناهش پیندا کنرده اسنت .همچننین
مقایسۀ دو منطقۀ کلیدی و مرجع نشان داد که بنا افنزایش
شدت چرا مقدار فسفر و پتاسی خاک نیز کاهش پیدا کنرد
که دلیل بر کاهش حاصلخیزی منیباشند ] .[16در منطقنۀ
بحرانی به علت افزایش بیش از اندازۀ فضنوهت حینوانی بنا
افزایش فسفر و پتاسی خاک مواجه گردیند کنه دلینل بنر
حاصلخیزی خاک این منطقه نمیتواند باشد.
بننه عنننوان ارزیننابی کلننی تحقیقننات نشننان مننیدهنند؛
بارهبرداریهای مختلف و شدت چرایی که از قسمتهنای
مختلف مرتع میتواند صورت بگیرد روی قابلینت ترسنیب
کربن و سایر ویژگیهنای خناکی در سنایتهنای مختلنف
مرتعی تأثیر دارد .در ایران تشخیص تنأثیر چنرای دام بنر
ذخیرۀ کربن خاک بسیار ما است ،زیرا تقریباً  53درصد
سطح کشور را مراتع پوشانده ( 86/1میلیون هكتار) و چرا
در مراتع یكی از ما تنرین کناربریهنای اراونی طبیعنی
محسوب میشود ].[10
مرور مطالعات اخیر نشان میدهد کنه بنه طنور کلنی
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تأثیر روشهای مدیریتی مرتع بر مادهآلی خناک بنه طنور
نسبتاً زیاد مستند شده است ،اما نقش روشهنای موجنود
استفاده شده ،در محاسبۀ مقدار ذخیرۀ مادۀ آلی خاک بنه
همان اندازه ما هسنتند ولنی بنه انندازه کنافی بررسنی
نشده اند ] .[9روش های متعدد و متنوعی جانت محاسنبۀ
ذخیرۀ کربن آلی خناک اسنتفاده منی شنوند و مشنكالتی
جات انتخاب روش مناسب محاسبۀ کربن آلی خاک و نیز
سایر عناصر موجود در خاک وجنود دارد .بننابراین ،بنرای
جلوگیری از تنناقض در ارائنۀ گنزارش نیناز بنه اطالعنات
بیشتری از روش های متداول تخمین کربن آلی خاک کنه
در اراوی چرایی اسنتفاده منیشنوند ،وجنود دارد .لنفا در
مقالۀ حاور کوشیده شده است در کنار مقایسنۀ تغیینرات
ترسیب کربن بر اثر مدیریتهای مختلف مرتع با اسنتفاده
از دادههای واقعی ،به اهمیت دقت در انتخناب روشهنای
مختلف یا واحدهای مختلف گزارش مینزان کنربن اشناره
شود .ذکر این نكته وروری است که؛ روشهنای متننوعی
برای محاسبۀ ماده آلی ،کربن و نیترو ن و یا سایر عناصنر
خاک اسنتفاده منی شنود .قبنل از دهنه  1970در بیشنتر
مقاهت مقدار مادۀ آلی یا کربن بهسادگی و فقط بهعننوان
غلظت کربن (گرم کربن در میلیگرم خاک) ذکر میشدند
] 7و  .[25اگرچه ذخیرهسازی مادۀ آلی خاک ،غلظنت آن
را نیز افزایش میدهند ،در بیشنتر مطالعناتی کنه امنروزه
انجام می شود ،محاسبات بر اساس ذخیرۀ مادهآلی و منواد
غفایی خاک در واحد سنطح ،حجن  ،غلظنت و همچننین
وزن مخصوص ظاهری و وخامت خاک میباشد .با توجنه
به وابستگی ذخیرهسازی مواد آلی بنه ونخامت و چگنالی
ظاهری خاک ،بیشتر محاسبات ذخیرۀ مناده آلنی و منواد
غفایی خاک بنر اسناس غلظنت ،وزن مخصنوص ظناهری
خاک و وخامت خناک اسنت ] .[23اینن روش محاسنبه،
اگرچه به طور گسترده استفاده میشود ،اما برای محاسنبۀ
ذخیرۀ ماده آلی خاک ناکافی است.
در یک جمعبندی کلی همانطور که اشاره شند؛ کنربن
آلی خاک از مامترین عواملی است که نشاندهندۀ تنأثیر
منندیریت در سننایتهننای مختلننف مرتعننی و شنندتهننای

مختلف چرا می باشد به همین دلیل از این پنارامتر خناک
به طور گسترده در علوم مرتع استفاده میشنود .هندف از
ایننن تحقیننق اسننتفاده از روشهننای گوننناگون محاسننبۀ
کربنآلی خاک ،شناسایی شكاف بنین روشهنای مختلنف
محاسبۀ کربن آلی و ایجاد زمینهای جات اندازهگیریهای
آیندۀ مادۀ آلی خاک در اراوی اسنت .بنه طنوری کنه در
تحقیق حاور؛ این نكته که چگونه جرم مخصوص ظاهری
خاک مورد بررسی ،ممكن است؛ تفسیر داده های مقایسنه
شدۀ آماری را تحت تأثیر قنرار دهند؛ بنا ارائنه نتنایجی از
شورهزارهای استان گلستان در سایتهایی بنا شندتهنای
چرایی مختلف ارائه و بحث میشود.

 .2روششناسي
 .1.2منطقۀ مورد مطالعه
پژوهش حاور در مراتع قشالقی شمال استان گلسنتان
بهعنوان مراتع معرف با خاک شور و قلیائیت زیاد انجام شد.
منطقه دارای عرض شنمالی  37درجنه و  7دقیقنه و طنول
شرقی  54درجه و  29دقیقه میباشد .نموننهبنرداری بنرای
این تحقیق در سنه منطقنه داخنل چنرای سنبک و شندت
چرای متوسط و چرای سنگین منطقۀ اینچنهبنرون صنورت
پفیرفته است .با توجه به این که سه منطقۀ منورد مطالعنه
در فاصله کمی نسبت به یكدیگر قنرار گرفتنهانند ،از لحنا
سایر خصوصنیات مشنابه هن منیباشنند .همچننین گوننۀ
( Halocnemum strobilaceumباتالقی شور) گونۀ غالنب
گیاهی منطقه میباشد .از دیگر گونههای این منطقه میتوان
بننه ( Halostachys caspicaماروننن  ،سنننبله نمكننی)
( Artemisia sieberiدرمنه دشتی) Aeluropus lagopoides
(چمن شور پنا گربنهای) و ( Aeluropus littoralisچمنن
شور ساحلی) اشاره کرد.

 .2.2نمونهبرداري و روشهاي آزمايشگاهي بر
اساس توجه به رويکردهاي مختلف
نمونههای خاکی بهمنظور محاسبۀ کربن با اسنتفاده از
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رویكردهای متفاوت محاسبۀ غلظت کربن و کربن تنودهای
در عمق ثابت و عمنق معنادل در هنر سنایت بنا اسنتقرار
ترانسكت های  100متری به روش تصادفی -سیستماتیک
در اواخر فصل چرای منطقه (پاییز) و از دو عمق صنفر تنا
بیست سانتیمتر و بیست سانتیمتر تا چانل سنانتیمتنر
برای محاسبۀ کربن عمق ثابنت بنا اسنتفاده از رابطنۀ ()2
برداشت گردید .تعداد تكرار برای هنر سنایت پننج نموننۀ
مرکب خاک میباشد .نمونهبرداری بهمنظور محاسنبۀ وزن
مخصنوص ظناهری خناک توسنط سنیلندرهای بنا حجن
صورت گرفت ] .[15پس از انندازهگینری جنرم مخصنوص
ظاهری در آزمایشگاه ،عمنقهنای معنادل بنر اسناس وزن
مخصوص ظاهری و استفاده از رابطنۀ ( )3در سنایتهنای
مختلف محاسبه شد .با مراجعنۀ دوبناره در حنداقل زمنان
ممكن از همنان نقناط دوبناره نموننهگینری خناک بنرای
محاسبۀ کربن عمق معادل با استفاده از رابطۀ ( )4صنورت
پفیرفت .نمونه های خاک پنس از حمنل بنه آزمایشنگاه و
خشک شدن کامل در هوای آزاد با الک نی میلیمتر الک
شدند .سپس خاک الکشده جات تعیین کربن آلی خاک
به روش والكلی و بالک بر پاینۀ اکسیداسنیون تنر توسنط
دیکرومننات پتاسننی و تیتراسننیون آن بننا سننولفات آهننن
استفاده شد ] 15و  .[23هزم به ذکر است نتایج حاصل از
روش والكلی و بالک مستقیماً با استفاده از رابطنۀ ( )1بنه
منظور محاسبۀ غلطت کربن آلی خاک مورد استفاده قنرار
گرفت که شرح روشها در ادامه اشاره میشود.

 .3.2روشهاي مختلف در ارائۀ ميزان كربن آلي
خاك
در روش اکسیداسیون تر 1میزان کنربن آلنی بنر حسنب
درصد کربن آلی ( )OC%به دست میآید .برای برآورد مینزان
کربن بر اساس رویكرد غلظت کربن در خاک (گرم کنربن در
کیلوگرم خاک) ،از رابطۀ ( )1استفاده میشود ].[21
رابطۀ ()1

= %𝑂𝐶 ∗ 10

)soil

𝑂𝐶(grC/Kg

Wet oxidation

1

که در آن( :OC)gr C/Kg Soilمیزان غلظنت کنربن آلنی
خاک برحسب گرم کربن در کیلوگرم خاک؛  :%OCکربن
آلی خاک بر حسب درصد میباشد.
با به دستآوردن مقدار غلظت کربن (وزن کنربن آلنی
در واحد وزن خاک) و وزن مخصوص ظاهری و عمق ثابت
مربوطه ،از طریق رابطۀ ( )2مقدار کنربن آلنی تنودهای در
واحد سطح و عمق ثابت به دست میآید ].[21
رابطۀ ()2

∗ 10

𝑆𝑐 = 𝑑 ∗ 𝐵𝐷 ∗ 𝑂𝐶(𝑔𝑟 𝑐⁄

) 𝑙𝑖𝑜𝑠 𝑔𝑘

که در آن  :Scمقدار کربن تنودهای بنر حسنب تنن در
هكتنار در عمنق ثابنت؛ ( :OC)gr C/Kg Soilمینزان غلظنت
کربن آلی در خاک بر حسب گرم کربن در کیلوگرم خاک؛
 :BDوزن مخصننوص ظنناهری خنناک بننر حسننب گننرم بننر
سانتیمتر مكعب و  :dعمق ثابنت خناک بنر حسنب متنر
است.
برای برآورد کربن عمق معادل ،ابتدا عمق معادل برای
سایتهنایی کنه دارای وزن مخصنوص ظناهری بیشنتری
نسبت بنه نموننۀ حنداقل هسنتند بایسنتی از رابطنۀ ()3
محاسبه گردد .شنایان ذکنر اسنت؛ رابطنۀ ( )3بنر اسناس
فرمول منطقی تساوی وزن خناک در دو سنایت در واحند
سطح ولی عمقهای نامساوی سادهسازی شده است.
رابطۀ ()3

min
hi = h BD
BD
i

 ،hiعمق معادل محاسبهشده برای نموننۀ  iبنر حسنب
متر ،h ،عدد ثابت اسنت کنه وابسنته بنه عمنق در نموننه
برداری اولیه است و همان 0/2متر در نظر گرفته میشود.
 ،BDminوزن مخصوص مربوط به کن چگنالتنرین خناک
اندازهگیری شده در بین نمونهها (حنداقل وزن مخصنوص
ظاهری اندازهگیری شده) بر حسنب گنرم بنر سنانتیمتنر
مكعب است و  ،BDiوزن مخصوص ظناهری انندازهگینری
شدۀ نمونۀiاست.
در ناایت پس از محاسبۀ عمق معادل بنرای هنر ینک
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سایتهای مختلف میزان کربن تودهای بنا داشنتن مقندار
وزن کنربن آلنی در واحند وزن خناک ( )gr C/Kg Soilو
وزن مخصننوص ظنناهری از طریننق رابطننۀ ( )4محاسننبه
میشود ].[8
رابطۀ (∗ )4

𝑆𝑂𝐶 = hi ∗ 𝐵𝐷 ∗ 𝑂𝐶(𝑔𝑟 𝑐⁄

) 𝑙𝑖𝑜𝑠 𝑔𝑘
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 ،SOCمیزان کربن تودهای بر حسب تن در هكتنار در
عمق معادل ،BD ،وزن مخصوص ظاهری بر حسنب گنرم
بر سانتیمتر مكعب :OC )gr C/Kg Soil( ،غلظت کربن آلنی در
خاک بر حسب گرم کربن در کیلوگرم خناک و  ،Hiعمنق
معادل محاسبهای خاک بر حسب متر است.

 .4.2تجزيه و تحليل دادهها
قبل از انجنام تجزینه و تحلینل ،نرمنالبنودن دادههنا،
توسط آزمون آندرسون دارلین مورد بررسی قرار گرفنت.
برای مشخص شدن اثر شدت چرای مرتع بر میزان کنربن
در سایتهای مورد مطالعه از آنالیز وارینانس ینکطرفنه و
برای مقایسۀ میانگین پارامترها در سایتهای پننجگاننه از
آزمون دانكن استفاده شد .تجزیه تحلیلهای آماری توسط
نرمافزار  SPSSنسخه  21انجام شد.

 .3نتايج
بر اساس رویكردهای سهگانۀ محاسبۀ کربن آلی خاک
و استفاده از روابط مربوطه ،میزان کربن بنرای هنر سنایت
محاسبه شد و مورد آزمون تجزیۀ واریانس و آزمون دانكن
قرار گرفت .همانطور که در جدول ( )1مشناهده منیشنود
در خصننوص پارامترهننای مختلننف مننورد بررسننی بننین
تیمارهننای مختلننف شننامل شنندت چننرای سننبک ،چننرای
متوسط و شدت چنرای سننگین در منطقنۀ اینچنهبنرون
تفاوت معننی داری در سنطح ینک درصند وجنود دارد .در
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خصوص پارامتر غلظت کربن عمق اول سایت چرای سبک
دارای بیشترین میزان غلظت کربن و سایت چرای سنگین
دارای کمترین میزان غلظت کربن میباشد و سایت چرای
متوسط در حد بینابینی قرار دارد .برای عمق دوم نیز اینن
روند بین سایتها مشاهده میشنود .در صنورتیكه مینزان
کربن ذخیرهای در واحد سطح و عمق مشخص بیان شنود
نتایج نشنان منیدهند دو سنایت چنرای سنبک و چنرای
متوسط از لحا پارامتر کربن تودهای بر اساس عمق ثابت
برای عمق اول در یک گروه قرار گرفته و نسبت به سنایت
چرای سنگین دارای مقدار معنیدار بیشتری میباشند .بنا
این حال در خصوص عمق دوم ،روندی شبیه آن چنه کنه
در خصوص پنارامتر غلظنت کنربن اتفنا افتناد مشناهده
میشود .اما در خصوص پارامتر کربن تودهای بنرای عمنق
معادل مشاهده منیشنود هنر دو عمنق اول و دوم سنایت
چرای سبک دارای مقدار معنیدار بیشتری نسنبت بنه دو
سایت دیگر هسنتند و سنایت چنرای متوسنط نینز دارای
مقادیر بیشتر کربن توده ای بر حسب عمق معادل نسنبت
به سایت چرای سننگین منیباشند .آنچنه کنه بنهعننوان
نتیجهگیری کلی در خصوص ارزینابی نتنایج حاصنل از دو
پارامتر کربن تنودهای بنر حسنب عمنق معنادل بنا کنربن
تودهای بر حسب عمق ثابت بر میآید این نكته اسنت کنه
که اختالفات نسبی مقادیر در بین سایتهنا بنرای هنر دو
پننارامتر مشننابه نیسننت .مقایسننه وزن مخصننوص ظنناهری
خاکها نیز نشان میدهد سایت چنرای سننگین از لحنا
آماری نسبت بنه دو سنایت دیگنر دارای مقندار بیشنتری
میباشد و سایت چرای سبک و متوسط هر دو بنا هن در
یک گروه آماری قرار گرفته و دارای کمتنرین مینزان وزن
مخصوص ظاهری می باشد.
مقایسه آماری شاخصهای مختلنف بنین دو عمنق بنا
استفاده از آزمون تی-تست در هر یک از سایتهای چرای
سبک ،چرای متوسط و چرای سنگین در شكلهنای 4-1
ارائه شده است.
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مرتع و آبخیزداری ،مجله منابع طبیعی ایران ،دوره  ،71شماره  ،1باار 1397
جدول  .1نتایج آزمون تجزیۀ وارانس یكطرفۀ مقایسۀ پارامترهاي مورد مطالعۀ کربن آلی خاک هر عمق در خاک سایتهاي مختلف
ویژگیهای خاک
غلظت کربن)(oc
()gr C/kg soil

کربن تودهای بر اساس عمق ثابت
()ton C/ ha
کربن تودهای بر اساس عمق معادل
()ton C/ ha
وزن مخصوص ظاهری
(گرم بر سانتیمتر مكعب)
میزان عمق معادل ()cm

F
**34/281

Sig
0/001

**

23/760

0/001

چرای سبک

چرای متوسط

چرای سنگین

عمق اول

31/39a

23/57b

11/5c

عمق دوم

22/51a

16/95b

10/12c

عمق اول

89/15a

74/47a

42/93b

**

17/365

عمق دوم

73/40a

57/92b

37/83c

**

13/277

عمق اول

89/15a

66/97b

32/72c

**

28/725

عمق دوم

64/15a

48/18b

32/93c

**

13/762

عمق اول

1/41b

1/578b

1/862a

**

عمق دوم

1/62b

1/706b

1/866a

**

0/000
0/001
0/000
0/000
0/000

59/61

0/000

17/22

عمق اول

20

17/98

15/24

-

-

عمق دوم

17/47

16/63

15/21

-

-

حروف مختلف نشاندهنده معنیدار بودن پارامتر در عمق مشخص در سایتها میباشد ** بیانگر معنیداری آزمون معنیداری در سطح معنیداری  99درصد است.

عمق اول
a

وزن مخصوص ظاهري ()gr/cm3

b

2

a

b
2
1
1
0

چرای سنگین

چرای متوسط

چرای ک

a

15
10
5
0

چرای سنگین

چرای ک

چرای متوسط
سایت

b

80
60

a

40
20
0
چرای متوسط

چرای ک

سایت
شكل  .3ميانگين کربن عمق معادل در عمقها و سایتها

کربن عمق معادل ()ton C/ ha

a

b

100

شكل  .2ميانگين غلطت کربن در عمقها و سایتها

عمق اول

عمق دوم

a
a

a

100
80

a
a

60

a

40
20
0
چرای سنگین

چرای متوسط

کربن عمق ثابت ()ton C/ ha

a

عمق اول

چرای سنگین

20

a

a

شكل  .1ميانگين وزن مخصوص ظاهري در عمقها و سایتها

a

b

25

b

سایت

عمق دوم

30

غلظت کربن ()gr C/kg soil

عمق دوم
a
a

عمق دوم

3

عمق اول

a

35

چرای ک

سایت
شكل  .4ميانگين کربن عمق ثابت در عمقها و سایتها
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مقایسننۀ پننارامتر غلظننت کننربن بننین دو عمننق در
سایتهای شدت چنرای سنبک و متوسنط حناکی از بناه
بودن غلظت کربن در عمق اول نسبت به عمق دوم اسنت
ولی دو عمق مورد مطالعه در سایت چرای سننگین دارای
تفنناوت آمنناری نیسننتند .در مقابننل مقایسننۀ دو عمننق در
خصوص هر سه سایت برای پارامتر کربن تودهای در عمق
ثابت حاکی از عدم تفاوت معنیدار می باشند .با این حنال
مقایسۀ کربن تودهای بر اساس عمق معادل نشان میدهد
در سایتهای چرای سبک و متوسط میزان این پارامتر در
عمق اول نسبت به عمق دوم بیشنتر اسنت ولنی بنین دو
عمق در سایت چرای سنگین تفاوت معننیداری مشناهده
نمیشود.

 .4بحث و نتيجهگيري
به دلیل برآورد واقعی کربن توسط رویكرد اسنتفاده از
عمق معنادل ،از نتنایج حاصنل از محاسنبۀ کنربن معنادل
جات تفسیر تأثیر مدیریت هنای مختلنف بنر کنربن آلنی
خاک استفاده شد .طبق این رویكرد به دلیل جلنوگیری از
اثرگفاری مقدار وزن مخصنوص هنای متفناوت بنر مینزان
ترسیب کربن محاسبه شده ،نقش وزن مخصوص ظناهری
خاک در نظر گرفته شد و ارتفا معنادل جانت محاسنبۀ
کربن تودهای محاسبه شد ،که این رویكرد براورد واقعی از
میزان کربن را ارائه میدهد .[9] .کمیکردن ذخیرۀ کنربن
آلی خاک در عمق نموننهبنرداری ثابنت نمنیتوانند بنرای
تودههای مختلف خاک کنارایی داشنته باشند و همچننین
نمیتواند با دقت تغییرات کنربن آلنی خناک را ارزینابی و
پایش کند ] .[9بنابراین با توجه به نتایج عمق اول سنایت
چرای سنبک بیشنترین و عمنق اول و دوم سنایت چنرای
سنگین کمترین کربن ذخیره شده را داشت .با توجنه بنه
مجمو مطالعاتی که در زمینۀ اثرات چرا بر ترسیب کربن
خاک انجام شده است ،نظر هماهنگی در این مورد وجنود
نداشته و به دلیل گستردگی عوامل مؤثر بر این فرآیند در
طبیعت ،تحقیقات گوناگون ،نتایج مختلفی ارائه نمودهانند.
در بسیاری از مطالعات اثر چرا را بر ترسیب کنربن خناک
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منفی دانسته] 13و  [33و در مواردی دیگر چنرا را عناملی
مؤثر در افزایش میزان کربن خاک دانسته اند ].[36
در این خصوص منبع ما مادۀ آلی در خناک اجنزای
مختلف گیاهان میباشد که بهتندریج بنه خناک منتقنل و
دستخوش تغییرات شیمیایی و بیولو یكی منیگردنند .در
مرتع با چرای ک که رویش گیاهان انبنوهتنر از مرتنع بنا
شدت چرای شدید میباشد ،مقدار اعضای گیاهی منتقنل
شده به زمین بیشتر بوده و از اینن رو منادۀ آلنی آن هن
بیشتر میباشد و در مرتع چرای سنگین به علت کناهش
پوشش گیاهی و از بین رفتن هشبرگ سطح زمین فرآیند
تجزیه و کاهش مقدار مادۀ آلی خاک رخ میدهد که اینن
یافته با یافتههای تحقیقنات مختلنف ] 32و  [26مطابقنت
دارد .به نظر میرسد در مرتع چرای سبک ،میزان تولیند
گیاهان بیشتر از تنفس میكروارگانیس ها بوده به عبنارتی
مقدار ورودی بیشتر از خروجی است؛ که اینن امنر باعنث
انباشتهشدن کربن در خاک میشود .در اثر از بنین رفنتن
پوشش گیاهی مرتع شدت چرای سنگین ،نسنبت تننفس
به تولید افزایش یافته و ذخایر کربن خاک کاهش مییابد،
نتایج تحقیقات متعدد این یافته را تأئید میکند.
نو مدیریت مرتع منجر به توزینع متفناوت کنربن در
پروفیل خاک شده است .در منطقنۀ چنرای سنبک مقندار
پوشش گیاهی و همچنین حج زیاد ریشه در خاک سبب
افزایش مادۀ آلی در این سایت نسبت به دو سنایت دیگنر
گردینننننده اسنننننت .اینننننن منننننوارد بنننننا نتنننننایج
]  8،2،17،9و  [35مطابقت دارد .چرای سننگین بنه طنور
مستقی و غیر مستقی با کاهش بنیش از انندازه پوشنش
گیاهی و فشنردگی خناک باعنث کناهش رشند گیناهی و
ممانعت از ورود بقایای گیاهی به خاک میشنود کنه اینن
کاهش  ،دینامیک مادۀ آلی خاک را که یكی از مان تنرین
منابع تأمینکنندۀ ازت ،فسنفر و گنوگرد در خناک مراتنع
طبیعی بهشمار میآید را تحت تأثیر قنرار منیدهند و هنر
گونه کاهش در ورود مواد آلی به خاک موجب اخنتالل در
فعالیننت میكروارگانسننی هننای تجزیننهکننننده و کنناهش
حاصلخیزی خناک مرتنع منیشنود ] .[16، 18در نااینت
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اینگونه میتوان بیان کرد؛ مادۀ آلی سبب دانهبندی خاک
شننده و بننا افننزایش تخلخننل و تاویننه ،ظرفیننت نفننوذ و
فرونشست را زیاد میکنند و علنت افنزایش منواد آلنی در
سایت قر شده میتواند در نتیجۀ توسعۀ پوشش گیناهی
در اثر نفوذ آب و تجمع هشبرگ و بقایای پوشش گیناهی
و تجزیه آن باشد .به طور کلنی نتنایج مطالعنۀ حاونر در
راستای نتایج تحقیقات ] 29 ،28، 15و  [30بیانگر رابطۀ
ترسیب کربن آلی خناک بنا درصند پوشنشگیناهی ،ننو
گونه های گیاهی ،مقدار هشنبرگ و بقاینای گیناهی ،ننو
کاربری اراوی مكان و شیوه میباشد .با توجنه بنه نتننایج
مطالعنه منیتنوان گفت کنه بنا افنزایش شندت چنرا ،بنه
دلینل برداشننت پوشننش گیناهی توسنط دام ،فشنردگی
خاک ،افزایش وزن مخصوص ظاهری خاک و کن شنندن
درصند پوشننش و زیتننودۀ گیناهی و در نتیجنه کناهش
بازگنشت منادۀ آلنی بنه خناک ،میزان مادۀ آلنی و کنربن
آلی کاهش منییابند ] 25 ،11و  .[16نتنایج اینن مطالعنه
حاکی از آن است کنه وزن مخصنوص ظناهری خناک در
سایت چرا شنده بنه علنت چنرای دام و لگندکوبی خناک
نسبت به سایت چرای ک افنزایش یافتنه اسنت و تفناوت
معنننیداری در وزن مخصننوص ظنناهری خنناک در هننر دو
عمق مشاود است .وجود دام در عرصنه سنبب فشنردگی
خاک عمق اول شده است و کاهش دام از عرصنه (سنایت
چرای سبک) سبب کاهش وزن ظاهری خاک شده اسنت
که یافتههای تحقیقات دیگر این مطلب را تأیید منیکنند
] .[32به عالوه در سایت قر به علت انباشتهشندن منواد
آلی و تشكیل مواد هتیننی و ایجناد حالنت ارتجناعی در
خاک ،وزن مخصوص ظاهری خاک نسبت به سنایت چنرا
شده کاهش یافته است ].[36
با از بین رفتن مواد آلی ،خاصیت ارتجاعی نینز از بنین
رفته و خرد شدن خاکدانهها در اثر تردد دام و خاکدانهها
را به ذرات ریزتری تبدیل میکند و اینن ذرات در خلنل و
فرج خاک جای گرفته و وزن مخصوص ظناهری خناک را
افنزایش مننیدهنند .افننزایش نفنوذ ریشننه و فعالینتهننای
بیولو یكی در مرتنع بنا فشنار چنرای کن باعنث تسنایل
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هوادهی و نفوذ آب به داخل خناک منیگنردد و اینن امنر
سبب کاهش وزن مخصنوص ظناهری در آنانا منیشنود.
تحقیقات مختلفی به این نتیجه رسیدند که فشنردهشندن
خنناک توسننط لگنندکوبی سننبب افننزایش وزن مخصننوص
ظاهری خاک شده است ] 5 ،32،33و .[26
از لحا وزن مخصوص ظاهری ،هیۀ اول سایت چنرای
سبک و متوسط نسبت به هیۀ دوم از لحا آماری بیشنتر
است .این در حالی اسنت کنه عمنق اول و دوم در سنایت
چرای سنگین با یكدیگر تفاوت معنیداری با هن ندارنند.
این نكته بیانگر این است که اثر چنرای شندید در سنایت
چرای سنگین به هیه عمقی نیز منتقل شنده اسنت .اینن
نتایج با نتایج مطالعهای که در مطالعنۀ مشنابای بنه اینن
نتیجه دسنت یافتنند کنه اثنر چنرای شندید را روی وزن
مخصوص ظاهری عمق دوم بیتنأثیر اسنت ،تنناقض دارد
] .[1به نظر میرسد دلینل اینن تنناقض ناشنی از تفناوت
نسبی بین شدتها ،میزان متفاوت انباشنت کنربن آلنی و
تفاوت نو خاک باشد .به عبارتی جرم مخصوص ظناهری
نشانه تراک و تخلخل خاک بوده و با مواد آلی در ارتبناط
است یعنی در خاکهایی با مقندار مناده آلنی کن مینزان
جرم مخصوص ظاهری زیاد است] .[31همچنین در برخی
مطالعات وزن مخصوص را بهعنوان شاخصی در ارزینابی و
پایش مراتع پیشنااد کردهاند ].[5
همانطور که در ادامنه بحنث خواهند شند ،روشهنای
معمول که بدون توجه به بحث عمق معادل مورد استفاده
قرار میگیرند ،برای محاسبۀ تأثیر واقعی جنرم خناک بنر
تخمین مادۀ آلی و ذخیرۀ مواد غفایی خاک با خطا مواجه
است .طبق نتایج بنه دسنت آمنده بنرای محاسنبۀ کنربن
ذخیرهای در واحد سطح و عمق مشخص بنا اونافه شندن
وزن مخصوص به فرمول محاسبۀ کربن آلنی تغییراتنی در
میزان کربن آلی خاک اتفا افتاده است.
ارزیابی تغییرات ناشی از مندیریت در مینزان کنربن و
دیگر عناصر ذخیره شده در خاک ،تحت تنأثیر روشهنای
محاسباتی ووعیت عناصر در خاک ،قنرار منی گیرنند .بنه
علت اینكه میزان انندازهگینری شنده بنه طنور صنحیحی
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منعكسکنندۀ تودۀ عنصر در هنر واحند سنطح ینا حجن
نیست و مقایسۀ میزان عناصر غیر واقعی خواهد بود .نتایج
مرسننوم از خصوصننیات خنناک در عمننق نمونننهبننرداری
(محاسبۀ وزن مخصوص ظاهری ،ونخامت و کنربن آلنی)
معموهً از مقایسنۀ مینان تنودههنای ننابرابر خناک ناشنی
می شوند .به دلیل آنكه نمونهبنرداری در عرصنه ،از توزینع
غیر قابل اعتماد عناصر خاک است ،این مقایسهها معمنوهً
مورد قبول نیستند .مادۀ آلی خناک ذخینره شنده در هنر
واحد سطح ینا حجن مشنخص ،بنه تنوده خناک وابسنته
هسننتند .جنننرم مخصننوص ظننناهری خنناک در عمنننق
نمونه برداری توسط تغییرات اتفناقی در ونخامت خناک و
وزن مخصوص ظاهری تغییر میکند ،در حنالی کنه جنرم
معادل خاک برای اصالح تفاوتهنای غینرقابنلتوجینه در
تودۀ خاک استفاده شده است .تأثیر مدیریت بر مادۀ آلنی
و مواد غفایی خناک بنا حنفف تفناوتهنای مربنوط بنین
تودههای نابرابر خاک مشخص می شوند .ایده ای که طبنق
آن باینند تننودههننای مننواد غننفایی در جننرم خنناک بننرای
نشاندادن تفاوت ها نرمال شوند ،ایدۀ جدیدی نیسنت ][9
اما تحقیقات انجام شدۀ اخیر در این خصوص گواهی است
بر اینكه کمبود جدی عدم آگاهی از تأثیر تنودۀ خناک در
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بر ذخیرۀ مادۀ آلی در منطقه اینچهبرون اسنتان گلسنتان
ب نه دلیننل تفنناوتهننایی کننه در وزن مخصننوص ظنناهری،
وخامت خاک و متعاقب آن تودۀ خاک بود ،مبا اسنت و
تأثیر مدیریت با محاسبۀ مادۀ آلی ذخینره شنده در جنرم
معادل خاک مشخص شد .بنرای مانال طبنق محاسنبات،
کربن آلی خناک منطقنۀ چراینی ینا شندت کن و شندت
متوسط که بر اساس عمق ثابت محاسنبه شند نسنبت بنه
کربن آلی محاسبه شنده بنر اسناس عمنق نموننهبنرداری
معادل بیشتر بوده است که در نتیجه ،تخمین ذخیرۀ مادۀ
آلی در خاک شدت چرایی زیاد و متوسط پس از محاسنبۀ
تودۀ کربن بر اساس عمق معادل بنه دلینل اونافه نشندن
عمق معادل ،کمتر از سایر تیمارها شده است.
بهعنوان نتیجهگیری کلنی؛ در اینن مطالعنه سنه ننو
رویكننرد ارائننۀ ذخیننرۀ کننربن بررسننی شنند کننه نتننایج
نشاندهندۀ اهمیت عمق نمونهبرداری و وزن مخصوص در
محاسبۀ مادۀ آلی خاک می باشد .استفاده از رویكرد عمنق
معادل می تواند برای تعیین مجمو کربن آلنی خناک بنه
منظننور بننرآوردی دقیننق از کننربن آلننی جاننت مقایسننۀ
منندیریتهننای مختلننف مننورد اسننتفاده قننرار گیننرد.
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