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اثر تبدیل مرتع به جنگلکاری بر تغییرات تصاعد کربن آلی خاک
(مطالعۀ موردی :بخشی از مراتع شهرستان سنندج)
 فرنوش زارعی؛ دانشجوی کارشناسی ارشد مرتعداری ،دانشکدۀ منابع طبیعی ،دانشگاه کردستان ،سنندج ،ایران.
 حامد جنیدی جعفری*؛ استادیار دانشکدۀ منابع طبیعی ،دانشگاه کردستان ،سنندج ،ایران.
 پرویز کرمی؛ استادیار دانشکدۀ منابع طبیعی ،دانشگاه کردستان ،سنندج ،ایران.

چکیده
در این مطالعه اثر تبدیل مرتع به جنگلکاری بر میزان تصاعد کربن آلی خاک در دو تودۀ جنگلکاری سرو نقرهای و داغداغان و مرتع
مجاور در محدودۀ شهر سنندج بررسی شد .برای بررسی میزان تصاعد کربندیاکسید به روش تله قلیایی با اتاقک بستۀ ساکن به صورت
ماهیانه با  5تکرار در هر تیمار و به مدت یک سال انجام گرفت .آنالیز تصاعد کربندیاکسید با تجزیه واریانس یک طرفه و برای مقایسۀ
میانگینها از آزمون دانکن است فاده شد .نتایج نشان داد میزان تصاعد کربن در تیمار مرتع ،سرونقرهای و داغداغان به ترتیب ،110/94
 104/92و  91/22کیلوگرم در هکتار در ماه و میزان تصاعد کربندیاکسید  384/71 ،406 /78و  334/48کیلوگرم در هکتار در ماه
است .میزان تصاعد کربن و کربن دیاکسید در مدت  12ماه در منطقۀ مورد نظر در سطح خطای  5درصد نیز معنیدار شد ،که بیشترین
میزان تصاعد کربن و کربندیاکسید در مهر ماه و کمترین میزان در مرداد بوده است .از نظر توزیع فصلی ،میزان تصاعد کربن در تیمار
مرتع و سرونقرهای معنی دار نشد ،اما در تیمار داغداغان در سطح خطای  5درصد معنیدار شد ،که بیشترین میزان تصاعد کربن و
کربندیاکسید به ترتیب در پاییز ،بهار ،زمستان و تابستان بوده است .در مجموع جنگلکاری با گونههای داغداغان و سرو نقرهای منجر
به کاهش میزان تصاعد کربن خاک به ترتیب به میزان  5/5و  18درصد نسبت به مرتع مجاور شد .بنابراین با برنامههای مدیریتی مناسب
از قبیل تغییر کاربری اراضی میتوان نرخ تصاعد کربن خاک را کاهش داد.
کلید واژگان :تصاعدکربن ،کربندی اکسید ،تغییرکاربری اراضی ،تله قلیایی ،جنگلکاری.

* نویسنده مسئول :شماره تماس+989125995297 :

Email: h.joneidi@uok.ac.ir
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 .1مقدمه
غلظت گازهای گلخانهای باعث ایجاد اثر گلخانهای و
گرمتر شدددن هوای کرۀ زمین شددده اسددت ،مهمترین این
گاز ها  Coمی باشددددد ] .[25چر خۀ کربن و نیتروژن در
اکوسددیسددتمهای خاکی از دهههای گذشددته مورد توجه
بیشتری قرار گرفته اسددت ،زیرا اکسددید شدددن آنها در
تشددددید گرمایش جهانی ،آلودگی هوا ،اتروفیکاسدددیون،
کاهش تنوع و کاهش کیفیت آب سهیم ا ست ،با این حال
تو جه به راه کار های کاهش میزان این گاز رو به افزایش
اسددت ] .[6فعالیتهای انسددانی میتواند از طریق تغییرات
الگوی کاربری ارا ضی بر ت صاعد کربن منطقهای اثر بگذارد
که به نوبۀ خود الگوی مصدر انرژی را تغییر میدهد و بر
مقدار و نرخ تصددداعد کربن ترثیر میگذارد ] .[24تصددداعد
کربن ناشی از تغییر کاربری اراضی در سال  2009درسطح
جهان حدود  17-6در صد برآورد شده ا ست ] .[35به طور
کلی حدود  34درصد از کل کربن سالیانۀ منتشر شده در
جو ناشی از تغییر کاربری اراضی و  66درصد آن از طریق
احتراق سدددوخددتهددای فسدددیلی وارد هوا میشدددود،
سیا ستگزاران محیطزی ست جهان دربارۀ تغییرات تنفس
خاک نگران هستند و افزایش فعالیتهای تنفسی در خاک
را سددبب افزایش تصدداعد کربن میدانند ] .[31نگرانیهای
اخیر در مورد افزایش سطح کربندیاک سید در جو و گرم
شدن یک بارۀ کرۀ زمین سبب شده که بر روی مادۀ آلی
خاک و ترسیب کربن تمرکز شود ] 22و  .[29خاک مخزن
بزرگی برای ذخیرۀ کربندیاکسدددید به شدددمار میرود،
جر یان کربندیاکسددد ید خاک یا تنفس خاک یکی از
مهمترین فرآیندها در چرخۀ کربن اکو سی ستمها ست ،که
این فرآیند شدددامل تجزیۀ مواد آلی و معدنی شددددن آن،
تنفس ریشده و ریزوسدفر یا تنفس میکروبی میباشدد ].[4
امروزه مشخص شده است که تغییر کاربری اراضی به طور
قددابددل توجهی بر ذخددایر کربن اثر میگددذارد ،چرا کدده
ظرفیتهای مختلف انواع کاربری ارا ضی برای تجمع کربن

متنوع اسددت ] 2و  .[18مقدار کل کربن بین کاربریهای
مختلف تا بیش از 15برابر متفاوت اسددت ] .[32به طوری
که کربن کل خاک در خاکهای جنگلی دو برابر اراضددی
زراعی برآورد شدده اسدت ] 26و  .[30با توجه به فهرسدت
گازهای گلخانهای کمیتۀ بینالمللی تغییرات آب و هوایی
( ،)IPCCبه طور معمول منبع کل تصددداعد کربن برای 4
بخش  )1مصدددر انرژی  )2فرآیندددهددای صدددنعتی
 )3جنگلداری ،کشدداورزی ،کاربری اراضددی ،تغییر کاربری
اراضددی یا تغییر پوشددش ( )41)LUCCزباله تقسددیم شددده
ا ست .روش  2IPCCضرایب ت صاعد کربن را به طور دقیق
مشخص و مقدار تصاعد کربن را با توجه به مصر و انواع
انرژی ،زباله و تولیدات صنعتی محاسبه میکند .این برنامه
یک روش سدداده و عملی برای محاسددبۀ تصدداعد کربن در
مقیاس بزرگ فراهم کرده و به طور گسددترده در سددراسددر
جهان ا ستفاده شده ا ست ] .[7با توجه به ترثیر چ شمگیر
تغییر کاربری اراضدددی بر میزان تصدددا عد کربن خاک و
همچنین به دلیل احتمال ترثیر مثبت عملیات بیولوژیک
نظیر جنگل کاری بر کاهش میزان تصددداعد کربن خاک،
بررسدددی ترثیر احت مالی ت بد یل مرتع به جن گل کاری
بهخ صوص در حا شیۀ شهرها و مراکز صنعتی و م سکونی
امری ضروری و الزم ا ست .به همین دلیل این تحقیق به
منظور بررسدددی ترثیر احت مالی جن گل کاری بر تغییرات
میزان ت صاعد کربن ماهیانه و ف صلی از خاک انجام گرفت.
یافتههای این تحقیق یکی از نیازهای اسدداسددی مدیران در
زمینۀ شناخت پتان سیلهای عر صههای طبیعی ک شور در
زمینۀ مهار تولید گازهای گلخانهای ناشدددی از فعالیتهای
انسانی میباشد .در این راستا هد این پژوهش تعیین اثر
احتمالی تبدیل مراتع به جنگل کاری بر میزان تصددداعد
ماهیانه و فصلی کربن آلی سطح خاک در مرتع و تودههای
جنگلکاری شده است.

Land use/ Cover Change
Intergovernmental Panel on Climate Change
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 .2روششناسی
 .1.2معرفی منطقۀ مورد مطالعه
مناطق جنگل کاری شدددده و مرتع مجاور آن به عنوان
منطقۀ شددداهد بین طول جغرافیایی ' 46° 58تا '46° 55
طول شرقی و ' 35° 15تا ' 35° 19عرض شمالی واقع شده
ا ست .این منطقه با م ساحت  2هکتار در دامنۀ شرقی کوه
آبیدر سددنندج قرار گرفته اسددت .متوسددط شددیب منطقۀ
جنگلکاری شده  40در صد و ارتفاع از سطح دریا 1550
متر میباشدددد .متوسدددط حداقل دمای مطلق هوا  -5درجۀ
سدددانتیگراد مربوط به ماه بهمن و متوسدددط حداکثر دمای
مطلق هوا  +37درجۀ سدددانتیگراد در ماه مرداد میباشدددد.

متو سط بارش سالیانه  484میلیمتر بوده که توزیع ف صلی
آن  25درصد در بهار 1 ،درصد در فصل تابستان 29 ،درصد
در پاییز و  45درصد در زمستان است .منطقۀ مورد مطالعه
از نظر تقسددیمبندی آب و هوایی جزء مناطق نیمهاسددتی ی
کشددور طبقهبندی میشددود ] .[14تیپهای خالص درختی
موجود در منط قۀ مورد م طال عه شدددا مل سدددرو نقرهای و
داغداغان اسددت .تیپها به فاصددله کمی از هم و با همگونی
فیزیوگرافی قرار گرف تها ند .تراکم توده های سدددرونقرهای و
داغداغان به ترتیب  600و  500پایه در هکتار می باشدددد.
سددن تودۀ سددرونقرهای  12سددال و تودۀ داغداغان  2سددال
ا ست .موقعیت تودههای جنگلکاری شده ن سبت به شاهد
(مرتع) در شکل ( )1نشان داده شده است.

شکل  .1موقعیت تودههای جنگلکاری شده نسبت به شاهد (مرتع)

 .2.2معرفی گونههای مورد مطالعه
سدددرونقرهای با نام علمی  Cupressus arizonicaاز
خانوادۀ  Cupressaceaeمیبا شد .اولین بار در سال 1334
به ایران وارد شده و در حال حاضر تقریباً در سراسر کشور
به صددورت دسددت کاشددت و دیم کاشددته میشددود .درخت
سوزنی برگ با ر شد سریع ،اندازۀ متو سط ،همی شه سبز به

ارتفاع  20متر با تاج مخروطی میبا شد .این درخت به طور
طبیعی در اقلیم خشک و نیمهخشک با بارندگی250-500
میلیمتر یافت میشددود و نسددبت به خشددکی و یخبندان
مقاوم ا ست ] .[14داغداغان از نظر تاک سونومی دارای 100
گونه بوده و متعلق به خانوادۀ  Ulmaceaeمیباشددد .مطالعۀ
حاضر بر روی داغداغان با نام علمی  ،Celtis caucasicaنام
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انگلیسددی  Caucasian Nettle Treeو نام فارسددی تادار یا
درخت تا که در سددال  1806توسددط Carl Ludwig von
 Willdenoشدددرا داده شدددده ،انجام شدددد .ارتفاع درخت
حداکثر تا  15متر ،پو ست تنه خاک ستری همراه با لکههای
سددفید ،شدداخههای جوان دارای کرکهای اندک و یا تقریباً
بدون کرک اسددت .این گیاه متعلق به بخش کوهسددتانی

تیمار در نیمۀ هر ماه بود .شددیوۀ کار به این صددورت بود که
در هر تیمار  10میلیلیتر  0/1 NaoHنرمال را از  9صبح
روز قبل تا سدداعت  9صددبح روز بعد (به مدت  24سدداعت)
داخل ب شری ریخته و با تله قلیایی روی ب شر حاوی NaoH
در زمان مذکور پو شانده و در صحرا قرار داده شد و پس از
انتقال به آزمایشگاه با  0/5 HCLنرمال تیتر شدند .مساحت

منطقۀ ایران  -تورانی و منطقۀ زاگرسی میباشد [.]9

تلۀ قلیایی با شعاع  15سانتیمتر 0/07 ،متر مربع بود .تلهها
در مرتع ،تودههای جنگلی سرونقرهای و داغداغان به ترتیب
با فاصلۀ  6 ،5و  4متر از هم استقرار داشتند.

 .3.2روش نمونهبرداری
 .1.3.2نمونهبرداری پوششگیاهی
نمونهبرداری از پوشددشگیاهی مرتع به روش تصددادفی
سیستماتیک انجام شد .برای این منظور با توجه به وسعت
منطقه و یکنواختی عوامل محیطی یک ترانسدددکت 100
متری ،عمود بر جهت شدددیب مسدددتقر گردید و در طول
ترانسدددکت از  10پالت  1×1متر مربعی و در مجموع 10
پالت برای نمو نهبرداری اسدددتفداده شددددد .ابعداد پالت
نمونهبرداری با اسدددتفاده از روش حداقل سدددطح و تعداد
پالت با روش آماری تعیین شد .در داخل هر پالت لی ست
گونههای موجود ،درصددد پوشددش تاجی گونههای گیاهی،
درصددد الشددبرگ ،درصددد خاک لخت و درصددد سددن و
سنگریزه اندازهگیری شد.

 .2.3.2نمونهبرداری ماهانه برای مطالعۀ تصااااعد
کربن و کربندیاکسید
بلوکهای کشددت شددده با گونههای مختلف درختی (2
گونۀ خالص) به عنوان تیمارهای مطالعاتی و مرتع مجاور به
عنوان تیمار شدداهد انتخاب شددد .در هر کدام از تیمارهای
جنگل کاری شدددده و مرتع (شددداهد) ،منطقۀ معر برای
نمونهبرداری تعیین شد .در هر تیمار اقدام به استقرار  5تله
قلیایی (در هر تیمار با  5تکرار) جهت اندازهگیری مقادیر
تصدداعد کربن و کربندیاکسددید (روش تله قلیایی با اتاقک
بستۀ ساکن) در منطقه به صورت ماهانه و در مدت  12ماه
انجام گرفت .به این ترتیب در هر تیمار مجموعاً  60تله در
طول یک سددال مسددتقر گردید .زمان اسددتقرار تلهها در هر

مقدار کربن و کربندیاکسدددید که در طول خاک به
وسددیلۀ تلۀ قلیایی به دام افتاده بود ،به وسددیلۀ رابطۀ ()1
استوزکی به دست آمد ].[1
رابطۀ ()1

C or = (B-V)×N× E

مقدار تصاعد کربن و کربن دی اکسید ( :B ،)mgحجم
اسددید اسددتفاده شددده برای سددود کنترلی :V ،حجم اسددید
استفاده شده برای قطعۀ تیمار تله قلیایی شده :N ،عاملی
اسدددت که برای نرمال بودن اسدددید اسدددتفاده میشدددود و
 :Eم عادل وزن که برای م حاسددد بۀ کربن با م قدار  6و
کربندیاکسید با مقدار  22میباشد.
پس از پایان نمونهبرداری در هر ماه مقادیر بهدسدددت
آمده با عمل تیتراسیون به مقدار عددی تبدیل شده و این
مقدار عددی در فرمول اسددتوزکی قرار داده شددد (ضددرایب
اسددد تا ندارد) و به این ترت یب ،م قادیر تصدددا عد کربن و
کربندیاکسید در هر تیمار به دست آمد.
پس از به د ست آوردن دادههای خام مربوط به فاکتور
پوششگیاهی ،نرمال بودن توزیع دادهها مورد بررسی قرار
گر فت .فرض نر مال بودن داده ها با آزمون کولموگر -
اسددمیرنو در سددطح  1درصددد و همگنی واریانس دادهها
براسدداس آزمون لیون انجام گردید .برای تعیین وضددعیت
مرتع از روش  4فاکتوره اسددتفاده شددد .برای مقایسددۀ اثر
جنگلکاری بر تصاعد کربن با مرتع شاهد از آزمون تجزیۀ
واریانس یک طرفه و جهت مقایسدددۀ میانگینها از آزمون
چند دامنهای دانکن اسددتفاده شددد .میزان تصدداعد کربن و
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قرار گرفته باشد ،تکثیر یافته و قسمت اعظم پوششگیاهی
را تشکیل میدهند ] ،[27بنابراین مرتع در وضعیت خیلی
فقیر قرار دارد (جدول .)2جدول  3نشدددان دهندۀ ترکیب
گونههای گیاهی است.

کربندی اکسدددید با دمای روزانه و ماهانه ،بارش و رطوبت
ن سبی مقای سه گردید ،به این منظور میانگین  3روزۀ دما،
بارش و رطوبت نسبی در قبل از روز استقرار تلهها محاسبه
و مالک کار قرار گرفت (جدول .)1کلیۀ آنالیزهای آماری
در محیط نرم افزار  Spss16صددورت گرفت و برای رسددم
نمودارهای مربوطه از برنامۀ  Excelاستفاده گردید.

 .2.3تصاعد کربن و کربندیاکسید
برر سی روند تغییرات ت صاعد کربن و کربندیاک سید
در هر ماه در طول یک سددال در سدده کاربری اراضددی در
سطح  5درصد معنیدار شد.
بیشترین تصدداعد کربن و کربندیاکسددید مربوط به
تیمار مرتع و س س سرونقرهای و داغداغان است .میانگین
یک سددالۀ تصدداعد کربن به ترتیب  104/92 ،110/94و
 91/22کیلوگرم درهک تار در ماه و م یانگین یک سدددا لۀ
تصددداعد کربندیاکسدددید به ترتیب  384/72 ،406/79و
 334/49کیلوگرم در هکتار در ماه بوده است (جدول.)4

 .3نتایج
 .1.3اندازهگیری پوششگیاهی در مرتع
با اندازهگیری پوشدددش گیاهی مرتع در  10پالت نوع
گونههای گیاهی م شخص شد .بیشترین نوع گونۀ گیاهی
مربوط به  Aeigilops sp.و  sp. Halusteumeبود که به
عنوان گونۀ غالب در منطقه شنا سایی شدند .این گونهها
جزء گیاهان کمارزش (کالس )3اجتماعات گیاهی ا ست و
در مراتعی که برای مدت طوالنی مورد اسدددتفادۀ بیرویه

جدول  .1میانگین  3روزۀ دما ،بارش و رطوبت نسبی
روز و ماه
95/3/ 3
95/4/13
95/5/19
95/6/15
95/7/13
95/8/15
95/9/15
95/10/12
95/11/19
95/12/16
96/1/19
96/2/16

حداقل
دما
7/67
16/20
16/90
12/70
8/80
0/83
1/23
0/90
-7/10
1/33
6/33
8/07

حداکثر دما
23/93
38/87
40/13
36/17
26/27
20/33
14/47
15/00
8/63
11/47
21/00
22/47

میانگین

حداقل رطوبت

حداکثر رطوب

میانگین رطوبت

دما

نسبی

نسبی

نسبی

18/80
27/53
28/53
24/43
17/53
10/60
7/87
7/93
0/77
6/40
13/67
15/27

12/67
8/00
7/00
8/00
14/33
20/00
32/00
37/33
34/00
50/33
18/33
30/33

73/33
41/33
39/00
47/67
49/00
73/00
88/67
89/67
88/00
83/33
63/00
89/33

36/67
21/67
18/00
23/67
29/67
48/67
62/67
66/00
65/67
69/67
38/00
62/67

بارندگی
0/00
0/00
0/00
0/00
0/00
0/00
0/003
0/00
0 /00
2/60
0/74
0/48

جدول  .2تعیین وضعیت مرتع با توجه به درصد ترکیب گیاهان مرحلۀ کلیماکس
درجات وضعیت مرتع

عالی

درصد ترکیب گیاهی مرحلۀ کلیماکس موجود در مرتع در
حال حاضر

100-81

خوب
80-61

متوسط
60-41

فقیر
40-21

خیلی فقیر
< 20
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جدول  .3میانگین درصد گونههای گیاهی موجود در مرتع
میانگین

گونههای گیاهی

0/6
0/9
1/3
1/5
2/4
2/8
5/8
5/8
7/4
8/7
10/9
17/6
20

Noa mocronata
Bromus tecturum
Cardina xeranthemoides
Pholomis olivieri
Bromus dahntunia
Erynjium sp.
Dacus carota.
Scabios palaestina
Taeniatherium crinitum
Anthemis brachystephana
Clematis sp.
Halusteum sp.
Aeigilops crinitum

جدول  .4نتایج مقایسۀ تصاعد کربن در مدت یک سال در تیمارهای مرتع و جنگلکاری
تیمار

انحرا معیار ±میانگین

(تصاعد کربن)
مرتع
سرونقرهای
داغداغان

110/94± 41/43
104/92± 36/40
91/22± 37/83

(تصاعد کربندیاکسید)
مرتع
سرونقرهای
داغداغان

406/79± 151/91
384/72± 133/46
334/49± 138/70

درجه آزادی

2

مجموع مربعات
درون گروهها 268331/04
بین گروهها 12255/15

درون گروهها
3607533/86
بین گروهها 164751/70

سطح معنیداری
*0/019

*0/019

* تفاوت معنیداری در سطح  5درصد

اختال در سدددطح  5درصدددد بین تیمار مرتع و تودۀ
جنگلکاری داغداغان مشددداهده شدددد ( شدددکل  .)2نتایج
برر سی تغییرات ف صلی ت صاعد کربن و کربندیاک سید در
هر کدام از تیمارهای مرتع ،سرونقرهای و داغداغان ن شان
داد که میزان تصاعد کربن و کربندیاکسید فقط در تودۀ
جنگلکاری داغداغان در سددطح  5درصددد معنیدار اسددت
( جدول های  5و  .)6بیشترین میزان تصددددا عد کربن و
کربندیاکسید به ترتیب  111/34و  408/26کیلوگرم در
هکتار در ماه در ف صل پاییز و کمترین میزان ت صاعد کربن

و کربندیاکسید به ترتیب  56/78و  208/18کیلوگرم در
هکتار در ماه در ف صل تاب ستان اتفاق افتاده ا ست .در تودۀ
جنگلکاری داغداغان اختال در سطح  5درصد بین فصل
تاب ستان با ف صلهای پاییز ،زم ستان و بهار م شاهده شد
( شکل  )3همچنین تغییرات ف صلی ت صاعد کربن بدون در
نظر گرفتن تغ ییر کاربری منطقه بررسدددی شدددد و میزان
تصاعد کربن در سطح  5درصد معنیدار شد .تصاعد کربن
و کربن دیاک سید با مقدار  84/15و  308/53کیلوگرم در
هک تار در ماه در فصدددل تابسددد تان مشدددا هده شدددد.
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اختال در سطح  5درصد بین فصل تابستان با فصلهای
پاییز ،زم ستان و بهار م شاهده شده ا ست (جدولهای ،5

b

a

150
100
50
0

سرو نقره ای

داغداغان

)C and Co2 (kg/ha/month

ab

 6و شکل .)4

مرتع

شکل  .2مقایسۀ میانگین تصاعد کربن و کربندیاکسید در مدت یک سال در تیمارهای مرتع و جنگلکاری

جدول .5نتایج مقایسۀ تصاعد کربن در  4فصل سال در تیمارهای مرتع ،جنگلکاری و بدون در نظر گرفتن تغییر کاربری اراضی
فصلهای سال

انحرا معیار ±میانگین

(مرتع)
تابستان
پاییز
زمستان
بهار

96/11± 65/59
129/70± 31/44
109/86± 19/26
108/09± 24/93

(سرونقرهای)
تابستان
پاییز
زمستان
بهار

99/55± 62/79
107/98± 19/27
97/47± 14/34
114/69± 24/29

(داغداغان)
تابستان
پاییز
زمستان
بهار

56/78± 27/53
111/34± 41/93
97/10± 29/33
99/68± 25/47

درجه آزادی

3

3

3

مجموع مربعات
درون گروهها
94263/66
بین گروهها
8718/704
درون گروهها
76657/64
بین گروهها
2835/53
درون گروهها
60395/28
بین گروهها
25460/21

سطح معنیداری

𝑠𝑛

0/17

𝑠𝑛0/56

*0/00

(تصاعد کربن بدون در نظر گرفتن
تغییر کاربری اراضی)
تابستان
پاییز
زمستان
بهار
* تفاوت معنیداری در سطح  5درصد

84/15± 58/11
116/34± 33/62
101/48± 22/68
107/49± 25/65
 nsعدم تفاوت معنیداری

3

درون گروهها
255641/48
بین گروهها
24944/93

*0/001
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جدول .6نتایج مقایسۀ تصاعد کربندیاکسید در  4فصل سال در تیمارهای مرتع ،جنگلکاری و بدون در نظر گرفتن تغییر کاربری اراضی
فصلهای سال

انحرا معیار ±میانگین

(مرتع)
تابستان
پاییز
زمستان
بهار

352/41± 240/50
475 /58 ± 115/30
402/82 ± 70/64
396/35± 91/43

(سرونقرهای)
تابستان
پاییز
زمستان
بهار

365/01± 230/25
395/94± 70/67
357/41± 52/58
420/51± 89/07

(داغداغان)
تابستان
پاییز
زمستان
بهار

208/18± 100/96
408/26± 153/74
356/02± 107/57
365/48± 93/41

درجه آزادی

3

مجموع مربعات

درون گروهها 1267336/66
بین گروهها 117205/01

𝑠𝑛0/17

درون گروهها
1030634/29
بین گروهها
38123/61

𝑠𝑛0/56

3

3

سطح معنیداری

درون گروهها 811946/79
بین گروهها 342287/48

*0/00

(تصاعد کربندیاکسید بدون در نظر گرفتن
تغییر کاربری اراضی)
تابستان
پاییز
زمستان
بهار

308/53± 213/10
426/59± 123/29
372/08± 83/16
394/11± 94/05

b

120

a

100
80
60

40
20

)C and Co (kg/ha/month

140

0

b

140

b
b

120
a

100
80

60
40
20

)C and CO2 (kg.ha/month

b

*0/001

 nsعدم تفاوت معنیداری

* تفاوت معنیداری در سطح  5درصد

b

3

درون گروهها 3435914/03
بین گروهها 335371/52

0

شکل  .3مقایسۀ میانگین فصلی تصاعد کربن و کربندیاکسید در

شکل .4مقایسۀ میانگین 4فصل تصاعد کربن و کربندیاکسید در

تودۀ جنگلکاری داغداغان

منطقه بدون در نظر گرفتن تغییر کاربری اراضی
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میزان ت صاعد کربن و کربندیاک سید در  12ماه سال
در تیمارهای مرتع ،سددرونقرهای و داغداغان در سددطح 5
درصددددد معنیدار شددددد .بیشترین تصدددداعددد کربن
وکربندیاک سید در تیمار مرتع و سرونقرهای در ماه تیر و
کمترین آن در ماه مرداد اسدددت ،اما در تیمار داغداغان

بیشترین تصدداعد کربن و کربندیاکسددید در ماه مهر با
م قدار  133/82و  490/66کیلوگرم در هک تار در ماه و
کمترین آن در ماه تیر با مقدار  33/56و  123/04کیلوگرم
در هکتار در ماه بوده است (جدولهای  8 ،7و .)9

جدول  .7نتایج مقایسۀ تصاعد کربن و کربندیاکسید در  12ماه در تیمار مرتع
ماههای سال

انحرا معیار ±میانگین

(تصاعد کربن)
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند
فروردین
اردیبهشت
خرداد

163/67± 76/85
37/52± 3/92
87/15± 10/73
140/35± 19/11
97/28± 10/06
151/48± 34/54
103/50± 5/45
116/02± 20/48
110/06± 29/07
104/61± 15/98
118 /88± 24 /89
100 /80± 35 /08

(تصاعد کربندیاکسید)
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند
فروردین
اردیبهشت
خرداد

600/13± 281/78
137/56± 14/38
319/53± 39/34
514/61± 70/05
356/68± 36/89
555/44± 126/65
379/50± 20/00
425/42± 75/08
403/54± 106/59
383/55± 58/58
435/88± 91/25
369/60± 128/61

* تفاوت معنیداری در سطح  5درصد

درجه آزادی

11

11

مجموع مربعات

درون گروهها
44377/55
بین گروهها 58604/81

درون گروهها
628345/44
بین گروهها
787085/83

سطح معنیداری

*0/00

*0/00
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جدول  .8نتایج مقایسۀ تصاعد کربن و کربندیاکسید در  12ماه در تیمار سرونقرهای
ماههای سال

انحرا معیار ±میانگین

(تصاعد کربن)
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند
فروردین
اردیبهشت
خرداد

144/93± 91/40
50/58± 13/52
103/14± 25/75
128/52± 5/35
94/60± 20/38
100/83± 11/57
98/82± 13/47
86/48± 6/24
107/13± 16/76
123/09± 38/29
113/48± 6/76
107/49± 23/46

(تصاعد کربندیاکسید)
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند
فروردین
اردیبهشت
خرداد

531/31± 335/13
185/46± 49/58
378/18± 94/43
471/24± 19/61
346/88± 74/74
369/69± 42/44
362/34± 49/39
317/08± 22/87
392/79± 61/46
451/35± 140/41
416/08± 24/79
394/11± 85/67

* تفاوت معنیداری در سطح  5درصد

درجه آزادی

11

11

مجموع مربعات

درون گروهها 49348/86
بین گروهها 30144/30

درون گروهها 663476/51
بین گروهها 405281/39

سطح معنیداری

*0/009

*0/009
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جدول .9نتایج مقایسه تصاعد کربن و کربندیاکسید در  12ماه در تیمارداغداغان
ماههای سال

انحرا معیار ±میانگین

درجه آزادی

(تصاعد کربن)
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند
فروردین
اردیبهشت
خرداد

33/56± 19/5
49/32± 13/7
87/45± 19/54
133/82± 49/23
79/02± 33/65
121/19± 31/28
80/15± 20/19
107/23± 34/57
103/91± 32/86
100 /62± 7/8
85/27± 23/07
113/14± 36/93

11

(تصاعد کربندیاکسید)
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند
فروردین
اردیبهشت
خرداد

123/04± 69/83
180/84± 49/02
320/67± 71/66
490/66± 180/51
289/74± 123/40
444/37± 114/70
293/89± 74/04
393/17± 126/75
381/01± 120/50
368/94± 25/94
312 /65± 84/60
414/86± 135/42

11

مجموع مربعات

درون گروهها
40351/127
بین گروهها
45504/37

درون گروهها
542469/65
بین گروهها
611764/62

سطح معنیداری

*0/00

*0/00

* تفاوت معنیداری در سطح  5درصد

اختال در سددطح  5درصددد در بین  12ماه سددال در
تیمار مرتع ،سرو نقرهای و داغداغان م شاهده شده ا ست
(شکلهای  6 ،5و .)7
مقایسۀ میزان تصاعد کربن آلی خاک و کربندیاکسید
در طول  12ماه سدددال بدون در نظر گرفتن تغییر کاربری
اراضدددی در منطقۀ مورد نظر نشدددان داد که اثر ماه های

داد که بیشترین میزان تصاعد کربن و کربندیاکسید در
مهر ماه به ترتیب  134/23و  492/17کیلوگرم در هکتار
در ماه و کمترین تصاعد کربن و کربندیاکسید به ترتیب
در مرداد ماه با مقدار  45/81و  167/95کیلوگرم در هکتار
در ماه اتفاق افتاده ا ست .اختال در سطح  5در صد بین
ماه های مختلف سددددال مشددددا هده شددددده اسددددت

مختلف سال بر میزان ت صاعد کربن و کربندیاک سید در
سطح  5در صد معنیدار ا ست .نتایج آزمون دانکن ن شان

(جدول 10و شکل .)8
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bcd
bcd
bc
bc
bc bcd

df

)C and Co2 (kg/ha/month

f
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شکل  .5مقایسۀ میانگین ماهانه تصاعد کربن و کربندیاکسید در تیمار مرتع
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شکل .6مقایسۀ میانگین ماهانه تصاعد کربن و کربندیاکسید در تودۀ جنگلی سرونقرهای
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جدول  .10نتایج مقایسۀ میزان تصاعد کربن و کربندیاکسید منطقه در  12ماه بدون در نظر گرفتن تغییر کاربری اراضی
ماههای سال

انحرا معیار ±میانگین

(تصاعد کربن در هر ماه بدون در نظر
گرفتن تغییر کاربری)
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند
فروردین
اردیبهشت
خرداد

114/05± 87/82
45/81± 12/03
92/58± 19/78
134/23± 28/81
90/30± 23/25
124/50± 33/51
94/16± 16/91
103/24± 25/23
107/03± 24/24
109/44± 24/68
105/87± 23/97
107/14± 30/41

(تصاعد کربندیاکسید در هر ماه
بدون در نظر گرفتن تغییر کاربری )
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند
فروردین
اردیبهشت
خرداد

418/19± 321/99
167/95± 44/12
339/46± 72/53
492/17± 105/64
331/10± 85/26
456/50± 122/86
345/24± 61/99
378/56± 92/52
392/45± 92/55
401/28± 90/48
388/21± 87/91
392/86± 111/49

* تفاوت معنیداری در سطح  5درصد

درجه آزادی

11

11

مجموع مربعات

درون گروهها
201728/77
بین گروهها
78857/42

درون گروهها
2712083/19
بین گروهها
1060202/37

سطح معنیداری

*0/00

*0/00
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 .4بحث و نتیجهگیری
بر ا ساس نتایج سالیانۀ بهد ست آمده در هر  3تیمار،
میزان ت صاعد کربن و کربندیاک سید تفاوت معنیداری را
نشددان داد .در تیمار مرتع بیشترین نرخ تصدداعد کربن و
کربندیاکسید و در تیمار کشت داغداغان کمترین میزان
تصاعد کربن آلی مشاهده شد .میزان کاهش تصاعد کربن
و کربندیاک سید در تیمار سرو نقرهای ن سبت به شاهد
 5/5درصد و در تیمار داغداغان نسبت به شاهد  18درصد
بوده است .میزان تصاعد کربن و کربندیاکسید در تیمار
شدداهد (مرتع) بیشتر از مناطق جنگلکاری بوده اسددت.
علت این امر به دلیل وجود گونههای گیاهی کالس سه در
منطقه بوده و قرار گرفتن وضدددعیت مرتع در حالت خیلی
ضعیف میبا شد .با تبدیل ارا ضی مرتعی به جنگلکاری با
تو جه به نوع گو نۀ گ یاهی میزان مادۀ آلی خاک افزایش
مییابد .تبدیل مراتع به جنگلکاری سدددبب افزایش مقدار
مادۀ آلی خاک میشددود ،همچنین تبدیل مرتع به اراضددی
کشدداورزی کاهش چشددمگیری را در مادۀ آلی خاک ایجاد
میکند ] .[5محققان بیان کردند که در کاربری زراعی به
دلیل کاهش مواد آلی نسبت به کاربری مرتع میزان تصاعد

کربن افزایش یافته است ] .[28همچنین جنگلکاری سبب
افزایش سایهاندازی در خاک ،جلوگیری از تابش م ستقیم
و کاهش دمای سدددطح خاک میشدددود .گونۀ داغداغان
گونهای برگریز اسددت که سددبب افزایش سددطح الشددبرگ
خاک می شود ،با افزایش ال شبرگ در سطح خاک میزان
مواد آلی خاک نیز افزایش می یا بد .محققین معت قد ند
ت صاعد کمتر کربن به مقدار هوموس ،سطح تاج پو شش و
نوع گونههای گیاهی بسدددتگی دارد ] .[3با افزایش سدددایه
اندازی ،افزایش الشدددبرگ و مواد آلی خاک در گونه های
مختلف میزان تصددداعد کربن خاک کاهش می یابد ].[35
نتایج مطالعۀ تصددداعد گازهای گلخانهای در مزارع برنج
منطقۀ شاوور خوزستان نشان داد که با افزودن کاه و کلش
در مزارع برنج میزان هدر ر فت کربن آلی خاک کاهش
مییابد ].[12
مقایسدددۀ هر کدام از تیمارهای مرتع و جنگل کاری در
مدت  4فصددل سددال نشددان داد که در تیمار مرتع و تودۀ
جنگلی سرونقرهای تصاعد کربن و کربندیاکسید در طول
 4فصل معنیدار نشد ،تنها در تودۀ جنگلی داغداغان تصاعد
کربن در طول  4فصل معنیدار شده است .همچنین تصاعد
کربن بدون در نظر گرفتن تغییر کاربری اراضدددی معنیدار
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شددد .بیشترین تصدداعد فصددلی کربن و کربندیاکسددید در
دا غدا غان و بدون در نظر گرفتن تغییر کاربری منط قه در
ف صل پاییز و کمترین آن در ف صل تاب ستان بوده ا ست چرا
که در فصددل پاییز دما نسددبتاً معتدل بوده و میزان رطوبت
ن سبی بی شتر شده ولی در تاب ستان میزان رطوبت ن سبی
کمتر اسددت .دما و رطوبت نسددبی اثر مهمی بر آزاد سددازی

کاربری اراضدددی به طور واضدددح بر تصددداعد کربن ترثیر
می گذارد ] .[38ترثیر شدددرایط اقلیمی برتصددداعد کربن و
کربندیاکسددد ید در تی مار های مرتع و جن گل کاری نیز
م شهود ا ست ،به ویژه دما و رطوبت خاک با ت صاعد کربن
در هر کدام از تیمارها همبستگی مثبتی را نشان دادند؛ به
ویژه در فصدددل پاییز به دلیل تغییر دما و رطوبت نسدددبی

کربن از خاک را دارند ] 17و  .[23تغییرات فصددلی به دلیل
تغییرات رطوبتی و دمددایی در میزان تبددادالت کربن بین
خاک و اتمسددفر مرثر اسددت .محققان اعالم کردند تغییرات

نسددبت به سددایر فصددلها سددبب افزایش تصدداعد کربن و
کربندیاک سید شد .در تاب ستان دما باال ست ولی رطوبت
نسبی کمتر است ،در زمستان رطوبت نسبی باالست ولی

ف صلی به دلیل تغییرات رطوبتی و دمایی در میزان تبادالت
کربن بین خاک و اتمسدددفر مرثر اسدددت و میتوان آن را به
دلیل ترثیر اشددعۀ خورشددید در تجزیۀ الشددبرگ سددطحی و
ف عال یت های موجودات ز نده دانسدددت ] .[36در بررسدددی

دما کمتر اسدددت .بنابراین در فصدددل پاییز شدددرایط دما و
رطوبت نسبی برای تصاعد کربن و کربندیاکسید مستعد
بوده است .در زمستان به دلیل تغییر شرایط دما و رطوبت
و ترثیر آن بر ف عال یت موجودات خاکزی و تنفس خاک

اکوسدددیسدددتم های گیاهی در منطقۀ اتاوای کانادا ،رابطۀ
مسددتقیمی را بین تصدداعد کربندیاکسددید با دمای رطوبت
نسددبی محیط یافته و این موضددوع را مربوط به ترثیر دما و
رطوبت بر تنفس اکوسددیسددتم دانسددته اسددت ] .[19رابطۀ
مسدددتقیم و ن مایی بین د ما و رطو بت خاک و تصدددا عد
کربندیاکسدددیددد وجود دارد ] 11 ،8و .[20تصدددداعددد
کربندیاکسدددید از خاک در درجۀ اول به اسدددتقرار گیاه و
پوشش گیاهی در سطح خاک ،عملیات شخم و کشت و کار
وابسته است و در درجۀ بعدی بیشترین همبستگی را با دما
و رطوبت نسبی دارد ].[37, 20
ت صاعد کربن و کربندیاک سید در 12ماه در هر تیمار
به طور جداگانه معنیدار شد .در تیمار مرتع و سرونقرهای
بیشترین ت صاعد کربن در ماه تیر و کمترین در ماه مرداد
بوده اسدددت .در دا غدا غان بیشترین تصدددا عد در مهر و
کمترین در تیر ماه بوده اسددت .با مطالعۀ اثر تغییر کاربری
اراضددی بر تصدداعد کربن در مراتع خشددک ایوانکی اسددتان
سدددم نان در  4تی مار (درم نهزار ت بدل شدددده به تا زار،
درمنهزار تبدیل شده به زیتونکاری ،درمنهزار تبدیل شده
به مناطق م سکونی و درمنهزار) ،کمترین ت صاعد کربن در
تا زار در ماه بهمن گزارش شد ] .[19نتایج مشابه مطالعات
در نانجین به دسدددت آمده که نشدددان میدهد تغییرات

ت صاعد کربن و کربندیاک سید کمتر ا ست ] 12و  .[15با
مطالعۀ ت صاعد کربن در خاکهای زیر ک شت برنج و گندم
در منط قۀ آب تیمور جنوب اهواز اعالم کرد ند تصدددا عد
کربندیاکسید در نیمۀ دوم سال افزایش یافته است ،این
افزایش به دلیل ارتباط مسدددتقیم ح دددور گیاه و تجزیۀ
بقایای آلی در منطقه بوده ا ست .همچنین بیان کردند که
افزایش رطو بت نسدددبی و د ما سددد بب افزایش ف عال یت
میکروارگانی سمها شده در نتیجه افزایش ت صاعد کربن از
خاک را در پی داشته است ].[37
تصدددا عد کربن و کربندیاکسددد ید در مدت  12ماه
اندازهگیری بدون در نظر گرفتن تغییر کاربری اراضددی در
سددطح  5درصددد معنیدار شددد .بیشترین تصدداعد کربن و
کربندیاکسدددید در مهر ماه و کمترین آن در مرداد ماه
اتفاق افتاده اسدددت .در مهر ماه دما نسدددبتاً معتدل بوده و
میزان رطوبت نسبی افزایش پیدا کرده است و این افزایش
ترثیر مسددتقیم بر تصدداعد کربن و کربندیاکسددید داشددته
است .مطالعۀ اثر تغییر کاربری اراضی بر گازهای گلخانهای
در نیوزلند نشان داد که با کاهش رطوبت میزان آزادسازی
کربندیاکسدددید کاهش می یابد ] .[34با تبدیل مراتع
تخر یب شددددده به جن گل کاری در تصددددا عد کربن و
کربندیاکسددید تغییرات چشددمگیری مشدداهده شددد .با
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 همچنین تودههای جنگلی با سنهای متفاوت.دست یابیم
یا در بین گونهها از تودههای هم سدددن برای ارزیابی روند
 چون.تصدداعد کربن در طول زمان مورد مطالعه قرار گیرد
که با شناخت گونههایی با قابلیت بیشتر جهت جلوگیری
از هدر ر فت کربن آلی خاک میتوان با اع مال مدیر یت
اکولوژیک به جنگلکاری از منظر تصدداعد کربن آلی خاک

.جنگلکاری میزان هدر رفت کربن به حداقل رسیده است
در این مطالعه چون فاصددلۀ تیپها از هم کم بوده عواملی
چون توپوگرافی ت فاوتی با ی کدیگر ندار ند و اختال در
 تغییرات دمایی و،تصددداعد کربن به نوع پوشدددشگیاهی
60  به طوریکه حدود،رطوبت نسدددبی بسدددتگی داشدددت
در صد از ت صاعد کربن و کربندیاک سید در ف صل پاییز و

اقدام نمود و با نگرش سدددیسدددتمی به احیاء و اصدددالا
 احیای.اکوسددیسددتم و حفا شددرایط خاک مبادرت ورزید
بیولوژیک نقش مهمی را در راسدددتای توسدددعۀ پایدار و

 درصد تصاعد کربن و کربندیاکسید در ماه مهر اتفاق85
 بنابراین به دلیل تغییرات سالیانۀ پارامترهای.افتاده ا ست
اقلیمی (دما و رطوبت نسددبی) در طول چند سددال متوالی

.سالمت اکوسیستم میتواند ایفا کند

 تا به اطالعات واقعیتر،میزان تصدداعد کربن مطالعه شددود
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