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  چكيده

ضروری  مریا ،و افزايش پتانسیل ترسیب کربن تخريب اراضی از برای جلوگیری طبیعی منابع بر صحیح مديريت اعمال

طقه مشخص ای هر منی و زراعت ديم صورت گیرد تا برعتحقیقاتی بر روی اراضی مرتعی طبی ،همین منظور الزم استبه است.

ان طقه آتباتع در منبدين منظور اراضی زراعی ديم رهاشده واقدارد.  گردد که کشاورزی ديم چه اثری روی ترسیب کربن خاك

 کربن خاك ر روی ترسیبی مرتع  به کشاورزی باثر تغییر کاربرمنظور بررسی بهاستان آذربايحان شرقی آباد شهرستان بستان

اك صورت برداری از خمونهصادفی نت -رهاشده و مرتع طبیعی )شاهد( با روش سیستماتیك انتخاب شد. در دو سايت ديمزار

ری قرار قايسه آماتقل مورد متست دو نمونه مسشد و نتايج با استفاده از آزمون تیگیری ای آلی خاك اندازهگرفت و کربن ذخیره

، رنددار داعنیهم تفاوت م درصد با پنجای خاك در سطح آلی ذخیره دو گروه از لحاظ میانگین کربن نشان داد کهنتايج گرفتند. 

خم خورده با میزان شتن در هكتار در مقايسه با مرتع  53/20در مرتع طبیعی،  ای خاكآلی ذخیرهکه میزان کربنطوریبه

بب کاهش کشاورزی، س خورن زمین و تغییرکاربری مرتع به زراعت وشخم ،عبارت ديگر. بهارزيابی شدتن در هكتار،  19/16

مقاومت  رتعی شده ومبه مرور زمان، سبب کاهش پوشش گیاهی مقاوم ؛ که در نتیجه گرددآلی مرتع می پتانسیل ذخیره کربن

-ی میگیری کلجهعنوان نتی. بهيابدمیهای آسیب ديده، کاهش توجهی در اين گونه خاكقابل میزانمرتع در مقابل فرسايش هم به

ن آلی خاك کربترسیب میزانو در نهايت شود می گیاهی مرتعپوشش مرتع باعث افزايش توان عنوان نمود؛ جلوگیری از تخريب

  دهد.افزايش  دتوانرا می

  .اراضی رهاشده، مرتع طبیعی، ترسیب کربن خاكتغییر کاربری،  هاي كليدي:واژه
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 مقدمه 

ك ي ،ی انسانهاعالیتفواسطة هباشد. تخريب اراضی ب، يكی از انواع مهم تخريب مرتع میديم تبديل مرتع به زراعتشخم و 

ندازی استد در اين میان های طبیعی خواهد داشت.اقتصادی را بر پايداری اکوسیستم و پديدة جهانی بوده که اثرات اکولوژيكی

شی ا همواره بخشده ت موجب ،باشدهای کشاورزی که خود ناشی از تنگناهای معیشتی میبرای تصرف بیشتر، برای انجام فعالیت

ت هبود وضعیراستای ب زراعی تبديل يا در معرض تبديل باشند. تبديل مرتع به زراعت در راضیهای مرتعی به ااز اکوسیستم

حال  افته و بهکاهش ي شده سودآوری کوتاهی داشته و پس از مدتی حاصلخیزی آناما عموماً اين اراضی تبديل ،اقتصادی بوده

 عدم وجود . در صورتهای مختلف اکتفا شوددن در سالزشوند. البته برای حفظ مالكیت ممكن است تنها به شخمخود رها می

روند  ا توجه بهب راينبناب ها به اراضی مرتعی، ممكن است شدت تخريب بیشتر شود.برنامة مشخص برای کمك به احیاء مجدد آن

خشكسالی وط ای مفرروية مراتع به اراضی کشاورزی، چرداليل مختلف )تبديل بیتخريب مراتع کشور و کاهش سطح مراتع به

 .(1388)مقدم،  دها( بايد راهكارهايی برای جلوگیری از تخريب و کاهش سطح مراتع اعمال نمو

های علمی و بهینه کشاورزی و منابع های تشكیل دهنده آن )مانند مديريتتوسعه پايدار در هر نظام، نیازمند پايايی مؤلفه

باشند، از جمله عوامل زيربنايی اقتصادی ی منابع طبیعی و کشاورزی میاصل ارکانطبیعی( است. آب، خاك، جنگل و مرتع که از 

های قابل توجه در سطح دنیا در هر کشور محسوب هستند. امروزه تغییر کاربری مراتع به اراضی کشاورزی به يكی از نگرانی

راتی که پس از اجرای عملیات دهد تغیی. تحقیقات نشان میاستشده زمینه تخريب محیط زيست و تغییر اقلیم جهانی تبديل 

کاهش میزان تخلخل و نفوذپذيری  وتواند موجب فرسايش خاك و ايجاد رواناب می ،گیردصورت میمرتعی زراعی در اراضی 

شدن زمین، درجه حرارت کره زمین و تغییرات اقلیمی وابسته به گرم پديده افزايش تدريجی میانگین( شود. SCS ،2001خاك )

نام دارد )مهدوی و همكاران، ها طی قرن گذشته، گرم شدن جهانی های مكرر و ذوب شدن يخچالكسالیمانند وقوع خش

(. IPCC ،2007اکسید کربن، متان، اکسید نیتروژن بر پتانسیل گرمايش زمین متفاوت است )هر يك از گازهای دی (. اثر1394

ای بوده که افزايش غلظت آن در جو سبب گرمايش ی گلخانههاترين گازاکسید کربن از مهمای، دیدر بین گازهای گلخانه

-توان به سوزاندن سوختهای انسانی مؤثر در اين رابطه میاز جمله فعالیت (.William, 2002) جهانی و تغییر اقلیم شده است

و های زراعی ینبه زم های طبیعیتوده، تبديل زيستگاهزدايی و سوزاندن زيستهای فسیلی و تغییر کاربری اراضی شامل جنگل

اکسید کربن اتمسفری کند و دیحد اشاره کرد که کربن را از مواد آلی آزاد می همچنین اقدامات زمینی ناپايدار مانند شخم بیش از

 های خشكی و آبیبومها در توسعه پايدار است که تأثیر منفی در زيستترين چالشدهد. پديده تغییر اقلیم از مهمرا افزايش می
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ها، وقوع دهد و خطر بروز خشكسالیها را افزايش میها را تغییر خواهد داد، قدرت طوفاندارد. اين پديده الگوی بارندگی

 (.UNDP, 2000)سیالب و فشار روی ذخاير آبی را تقويت خواهد کرد 

 ,.Lu et al) دهدقرار می أثیرت تحت را طبیعی هایاکوسیستم از که حفاظت است عاملی ترينطور يقین مهمبه کاربری تغییر

2009). Khormali پايداری کاتیونی، ظرفیت تبادل آلی، ماده کاهش زراعی باعث عملیات که دريافتند (2009) همكاران و 

 که کردند گزارش (2006) همكاران وVagen شود.می خاك کیفیت نتیجه کاهش در و میكروبی خاك تنفس میزان دانه، خاك

و  Turnerشود. می خاك تخريب نتیجه در و خاك آلی کربنکاهش  باعث ،کشاورزی هایزمین به های مرتعینکاربری زمی تغییر

Koerper (1995عنوان کردند، تغییر )گیاهی شود، سبب افزايش  که باعث افزايش سريع ذخاير کربنکاربری اراضی در صورتی

 شود. تدريجی کربن خاك می

به  ایاعی حاشیهتبديل اراضی زر شود.اًل سبب افزايش اندکی در میزان ذخیرة کربن خاك میتبديل چراگاه به جنگل، احتما

های هطحی و سفرس هایکربن، سبب کاهش تخريب خاك، بهبود کیفیت آب کشت گیاهان پوششی دائمی، عالوه بر ارزش ترسیب

فسیلی و  هایستانه، کاهش مصرف سوختهای تابوحش، کاهش سطح آيشگاهی حیاتزيرزمینی، بهبود شرايط زيستآب 

(، 2000و همكاران ) Aradottirيكی از مطالعات ديگر که توسط  .(Luciuk et al., 2000)شود کربن می افزايش ظرفیت ترسیب

است.  "يافتهحیای اراضی تخريباتوسط گیاهی و خاك تجمع کربن در پوشش"ای تحت عنوان در ايسلند انجام شده، مطالعه

ر بیوماس دآلی ه و بررسی ذخیرة کربن شدهای اصالح و احیاآلی در اکوسیستمتعیین مقدار ذخیرة کربن  ،اين مطالعههدف 

 شده دريباضی تخرهای مختلف احیای ارهوايی، زيرزمینی و خاك در شرايط محیطی مختلف اصالح و احیای اراضی بود. روش

 ودهی و کود ایهای بوتهگونه ها و برخیدهی، کاشت لگومای و کودی علوفههامناطق مورد نظر شامل تیمارهای، کاشت گراس

 اوت داشت.ق مختلف تفهای مختلف احیا و مناطآلی بود. مقدار کربن خاك در بین روشآلی و غیراستفاده توأم از کودهای 

زمینی وايی و زيرههای نداماکربن در  ترسیب شده در ايسلند منجر به افزايشداد که احیای اراضی تخريبنتايج اين مطالعه نشان

کربن  یزان ترسیبها بیشتر بود. مهای هوايی، از ريشهاست. در اغلب موارد، ذخیرة کربن در بیوماس اندام گیاهان و خاك شده

ها بر اين بود. آنتفاوت متن در کربن در هكتار در سال  5/0تا  1/0گیاهی، روش احیاء و شرايط محیطی از بسته به نوع گونة 

احیايی و  جام عملیاتها، به عوامل متعددی از جمله مقدار بارندگی، محل انکربن بین سايت اند که تفاوت در مقادير ترسیبعقیده

  روش آن بستگی دارد.

ور غیرمستقیم طکاربری اراضی و مديريت و بهطور مستقیم تحت تأثیر تغییرزارها، بهها و بیشهتغییرات ذخاير کربن جنگل

آلی و خصوصیات فیزيكی خاك  کاربری بر میزان مادة تغییر (، تأثیر2005) Celikتحت تأثیر تغییرات آب و هوايی قرار دارد. 
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 آلی در اراضی زراعی کمتر از اراضی شد که میزان مادة زراعی را بررسی کرد و مشخص در سه کاربری جنگل، مرتع و اراضی

 از کاربریتغییر و شده هاخاکدانه قطر وزنی میانگین درصد 64 تا 61 کاهش باعث زراعت شد که مشخص مرتعی است. همچنین

 Lal و Bronick نتايج تحقیقات است. شده آب در پايدار هایخاکدانه در درصد 34 کاهش سبب زراعی به مرتع و جنگل

- کشت هایخاك به پايدارتری نسبت و تردرشت هایخاکدانه توجهی قابل طوربه طبیعیبا پوشش هایخاكنشان داد،  (2005)

 مواد هومیكی و ساکاريدهاريشة گیاهان، پلی و بقايا میكروبی در خاك، زنده تودة بودن ربیشت دلیلبه تواندمی که شده داشتند

های کاربری زمین تغییر که انددهکر گزارش (،2006و همكاران ) Vagen .باشد نخوردهدست خاك های درشتدر خاکدانه بیشتر

 شود. می خاك تخريب نتیجه در و خاك آلی کاهش مواد باعث ،کشاورزی هایزمین به مرتعی

قدار ا داشتن مد تا بانجام شو یمطالعات ،ضروری است در هر منطقه با شرايط خاص محیطی خود موارد ذکر شده،با توجه به 

 ين مطالعهفت. در ادست يابر ترسیب کربن خاك يك ديد کامل از نقش تغییر کاربری زيادی از اطالعات از مناطق مختلف به 

بیشتر  خريب هرچهتگیری از خاك، گام مؤثری در راه جلو ذخیره کربن آلیتا با بررسی تأثیر تغییر کاربری بر تالش بر اين است 

رتیب، د. بدين تصورت گیر زی اصولی در اين زمینهريکمكی هرچند کوچك به برنامه ،منابع طبیعی برداشته شود و از اين طريق

استان  آبادستانب اتانترسیب کربن در منطقه آتب پژوهش حاضر با هدف بررسی تغییر کاربری اراضی مرتعی به اراضی زراعی بر

  انجام شده است. آذربايجان شرقی

 

 هامواد و روش

 الف. منطقه مورد مطالعه

که بر ه . اين منطقدش نتخابااستپی است، آباد که جزو مراتع نیمهتعی روستای آتباتان بستانمرراضی برای انجام اين مطالعه ا

یلومتری ک 75لة در فاص ،شرقی استآباد از استان آذربايجاناساس تقسیمات کشوری جزو حوزة استحفاظی شهرستان بستان

 درجه و 46راب، بین س -آبادراست جاده قديم بستان آباد در سمتکیلومتری بستان 7شرقی شهرستان تبريز و در فاصلة شمال

دقیقه و  53 و درجه 37ا تثانیه  10دقیقه و  52درجه و  37ثانیة طول شرقی و  17دقیقه و  40درجه و 46ثانیه تا  1دقیقه  53

موجود در  غالبهی گیااست. پوشش متر از سطح دريا، واقع شده 1930تا  1700ثانیة عرض شمالی و در دامنه ارتفاعی  20

ساس اگیاهی منطقه بر باشد. پوششمی Artemisai fragrens و  Stipa barbata،Astragalus gossypinusمراتع منطقة شامل 

 علفزار است. -نمود ظاهری )فیزيونومی(، بوته
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است که شدهتبديل  ی( رکابه زراعت ديم )گندم (1390) قبل تع طبیعی در حدود پنج سالامر بخشی از در منطقة مورد مطالعه

غییر اورت سايت تدر مج. اين مطالعه صورت گرفته است ،و دو سال بعد از رهاشدن است شدهرها  بالاستفادهدر سال سوم 

 رفته شد. ر نظر گدعنوان سايت شاهد به ،کاربری شده، سايت مرتع طبیعی که از لحاظ خصوصیات محیطی تقريباً شبیه بود

 

 

 خاك برداري ازب: نمونه

متری مستقر شده و  30سه عدد ترانسكت  ،سیستماتیك -برداری با استفاده از روش تصادفیهای نمونهدر هر يك از مكان

مق متر )عسانتی 0-30به ازای هر ترانسكت، سه عدد پروفیل خاك در ابتدا، وسط و انتهای هر ترانسكت حفر شده و از عمق 

يی با هم انی و انتهاهای ابتدا، میبرداری شد. سپس نمونهخصوصیات خاك، نمونه های غالب( برای بررسیداونی گونهريشه

-ا الك نیم میلیبشدن و در سايه های برداشت شده پس از هوا خشك. نمونهگرديدمخلوط شده و يك نمونه مرکب استخراج 

 ست نخوردهخاك د ترانسكت نمونه متری الك شد و جهت اندازه گیری کربن آن به آزمايشگاه منتقل گشت. از قسمت وسط هر

ساعت با  24 شدن در آون به مدتهای خاك برداشت شده سیلندر پس از خشكتوسط سیلندر فلزی برداشت گرديد. نمونه

های ادهدتفاده از ايت با اسدست آمد. در نهها بهمتری عبور داده شدند و میزان سنگريزه برای نمونهاستفاده از الك دو میلی

دست به مكعب رمتسانتی بر و همچنین میزان سنگزيزه وزن مخصوص ظاهری خاك بدون سنگريزه ظاهری بر حسب گرمسیلندر 

 (.Blake, 1965)آمد 

 

 گيري آزمايشگاهي و محاسبات كربن آلي خاكج: اندازه

مات پتاسیم و کروآلی خاك به روش والكی و بالك بر پايه اکسیداسیون تر توسط دیشده جهت تعیین کربنخاك الك

دلیل جلوگیری از هر الزم به ذکر است اين روش به (.Nelson & Sommres, 1996) تیتراسیون آن با سولفات آهن استفاده شد

منظور به(. Lal, 2004های مرسوم انتخاب شد )خشك از بین روشهای مناطق نیمهگونه خطای ناشی از حضور کربنات در خاك

سی بیكرومات پتاسیم سی 10. سپس ريخته شدگرم خاك نرم را وزن نموده و در ارلن  الی نیم يك زان، میآلینگیری کرباندازه

پس از سردشدن محتويات ارلن،  .داده شدسولفوريك غلیظ را در ارلن ريخته و مخلوط به آرامی تكان سی اسیدسی 20نرمال و 

آمین داخل محلول فنیلپنج قطره معرف دی. سپس رسانده شد سیسی 250را درون بالن ژوژه ريخته و با آب مقطر به حجم  آن

با استفاده از میزان سولفات  .داده شدتا زمانی که رنگ محلول سبز شود ادامه  آهن،فروو عمل تیتراسیون به وسیله سولفاتريخته 
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خاك سه بار تحت آنالیز قرار  مصرفی میزان کربن خاك بر حسب درصد محاسبه شد. برای بهبود نتايج و افزايش دقت، هر نمونه

 گرفت و يك میانگین از آن استخراج گرديد.

ای که مهم است نحوه ارائه آن بر حسب واحدها و يا رويكردهای مختلفی است گیری کربن در آزمايشگاه نكتهپس از اندازه

 مختلف بررسی شده است. عوامل ايجادای خاك انواع اين رويكردهای که در مرور منابع مربوط به ارائه میزان کربن آلی ذخیره

های ارزيابی ای در خاك وجود دارد که ممكن است عدم توجه به آنها در طرحکننده عدم قطعیت در برآوردهای کربن ذخیره

 ,.King et alهای مختلف و ارائه گزارش سبب ايجاد خطاهايی گردد )تغییرات کربن و پايش میزان ذخیره کربن در محیط

شود. در مورد غلظت تنها صورت کلی کربن بر حسب دو نوع رويكرد مبتنی بر غلطت و کربن مبتنی بر سطح بیان می(. به2007

(، گرم کربن ocدرصد )شود که دارای واحدهای درصد کربن به ارائه میزان وزن کربن محتوی در میزان واحد وزن خاك بیان می

( است. در خصوص رويكرد نوع دوم يا  SOIL 1-mg C grکربن بر گرم خاك ) گرم( يا میلیSOIL 1-gr C kgبر کیلوگرم خاك )

گردد که صورت میزان وزن کربن محتوی خاك در واحد سطح و عمق مشخص خاك بیان و ارائه میهمان کربن بر پايه سطح، به

يك هكتار و عمق (، يا تن کربن در m 2kg C mواحدهای مختلف کیلوگرم کربن در يك مترمربع و عمق مشخص خاك )

در خاك است. زيرا بخش سنگريزه با وجود آنكه حجمی از  ( است. مسئله ديگر حذف اثر سنگزيزهton C ha mمشخص خاك )

دست آيد کند ولی قادر به ذخیره کربن نیست. لذا بايستی اثر اين عامل حذف گردد تا میزان خاك واقعی بهخاك را اشغال می

(Tian et al., 2009به ا .)ای با داشتن مقدار وزن کربن آلی در واحد وزن خاك ين منظور برای محاسبه کربن توده

 (.Deng et al., 2013) استفاده شد  1از از رابطه ه، و وزن مخصوص ظاهری خاك بدون سنگريز ()

  1رابطه 

ر نظر گرفته شد(، دمتر سانتی 30ين تحقیق تن در هكتار و عمق مشخص )در ا ای بر حسب، میزان کربن تودهSOCکه در آن 

BD متر مكعب، وزن مخصوص ظاهری خاك بدون سنگريزه بر حسب گرم بر سانتیOC درصد کربن آلی بر حسب درصد و ،D ،

 ای خاك بر حسب متر است.عمق معادل محاسبه

 

 : نحوه آناليز آماري د

ن مقايسة ی از آزموان ذخیرهکاربری مرتع به زراعت ديم بر روی میزان کربخريب مرتع و تغییرمنظور بررسی اثر تدر نهايت به

 21نسخه  SPSS افزاررمشد. کلیة آنالیزها با نآزمون همگنی واريانس از آزمون لون استفاده برای تست مستقل و همچنینتی

 صورت گرفت.
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 نتايج 

تست آزمون تی فاده ازخاك در دو مكان مرتع شخم خورده و مرتع طبیعی با استنتايج مربوط به مقايسه میانگین کربن آلی 

 . ارائه شده است 1ها با استفاده از آزمون لون در جدول مستقل و همچنین آزمون همگنی واريانس گروه

 

 

 

 طبيعي عو مرت اي خاك در تيمار مرتع شخم خوردهكربن آلي توده دو نمونه مستقل ميانگين tنتايج آزمون  -1 جدول

 تیمار
میانگین و اشتباه از معیار )تن در 

 متر(هكتار در عمق سی سانتی

 هاآزمون برابری واريانس
فرضیات واريانس 

 دو گروه

 هاآزمون برابری میانگین

F Sig t 

درجه 

 آزادی
Sig  

19/16 ديمزار رهاشده ± 09/1  
0/15 0/71 

بافرض برابری 

 هاواريانس
03/3  4 0/03 

53/20 طبیعی مرتع ± 92/0  

 

 دهد.ها را نشان مینمودار مربوط به مقايسه ذخیره کربن آلی خاك در سايت 1شكل 
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 هاي مورد مطالعهميزان ذخيره كربن در سايت ميانگين -1شكل 

 

 يكديگر نج درصد باح پهای کربن آلی دو گروه با استفاده از آزمون لون در سطواريانس دادهشود میمشاهده  1شكل در 

ا ل دو گروه بتايج ازمون تی مستقها همگن هستند. با توجه به اين نتیجه حاصله و با استفاده از نعبارتی واريانسبرابر بوده و به

ای خاك ربن آلی ذخیرهخورده و مرتع طبیعی( از لحاظ میانگین کشود دو گروه داده )سايت مرتع شخمواريانس برابر مشخص می

تن  53/20یعی با میزان ای خاك در مرتع طبکه کربن آلی ذخیرهطوریبه ،دار داردسطح پنج درصد با يكديگر تفاوت معنی در

ار در عمق سی سانتیتن کربن در هكت 19/16خورده با میزان نسبت به سايت مرتع شخم ،مترکربن در هكتار درعمق سی سانتی

 .  گرددی میاذخیره ع و تبديل کاربری آن به زراعت ديم سبب کاهش پتانسیل کربنعبارتی شخم مرتبه ،متر خاك بیشتر است

 

 بحث

ن برای مدت آ تسخیر ن ودار توسط گیاهاکربن اتمسفری به شكل ترکیبات آلی کربناکسیدکربن عبارت از، تغییر دی ترسیب

-تماع اکوسیسارد و انوکربن تا حدود خیلی زيادی به آب هوا، نوع خاك، نوع مديريت بستگی د میزان ترسیب. است زمان معین

 ريت مختلفر انواع مديشود که کربن ترسیب شده دکربن دارند. همچنین مالحظه می بپتانسیل مختلفی برای ترسی، مرتعی های

ربن را ک ان ترسیبتی در میزای مرتعی و اثر تغییرات مديريهافزايش اطالعات بتوان توان اکوسیستم يد بابا. کنداراضی فرق می

 (.1387برج،  رپو)نقیهای اعمال مديريت طوری اتخاذ نشود که کمكی به ترسیب کربن نكنند بینی کرد تا فرايندپیش

آلی یانگین کربن داد م خورده و طبیعی( نشانآلی خاك دو گروه )مرتع شخمکربن دو نمونه مستقل میانگین تینتايج آزمون 

ای خاك در مرتع طبیعی نسبت آلی ذخیرهکه کربنطوریبه ،دار داردای خاك در سطح پنج درصد با يكديگر تفاوت معنیذخیره

-تدريج با خروج کربن  شده و به متر خاك از طريق محصوالت کشاورزی خارجسانتی 30خورده، در عمق به سايت مرتع شخم

شوند در اين شده تبديل میيابد و اين اراضی به اراضی رهاصوالت، پتانسیل تولیدی خاك کاهش میآلی خاك از طريق مح

( مطابقت 1995) Koerperو  Turnerآلی منطقه رهاشده نسبت به شاهد کاهش يافته است که با نتايج  مطالعه نیز ذخاير کربن

کاهش گیاهان خشبی است که در اين مطالعه کاهش يافته است کاربری آلی خاك در اثر تغییردارد. از علل ديگر کاهش کربن

(Kelvin, 2002)توجهی در اين گونه خاك. در نتیجه کاهش کربن، میزان تولید و مقاومت در مقابل فرسايش هم به مقدار قابل-

خاك مؤثر است. کربن اراضی، يا در نوع پوشش زمین بر میزان ترسیبديده کاهش می يابد. تغییر در کاربریهای آسیب
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 توان اين طور بیان کرد که تبديل کاربری مرتع در اين حوزه باعثهمچنین، با توجه به نتايج بدست آمده از تحقیق حاضر می

گردد. دلیل زار نیز باعث کاهش میزان ترسیب کربن میشود و تغییر کاربری از مرتع به گندمافزايش میزان ترسیب کربن خاك می

طور بیان کرد که کاربری مرتع طبیعی به دلیل باالبودن پوشش گیاهی در طول سال و تجمع بیشتر توان ايناين نتايج را می

های زراعی باشد. از طرفی میزان کاهش ترسیب کربن در زمیندارای ترسیب کربن خاك بیشتری می ،الشبرگ در سطح خاك

باشد که ها میاين امر مانع ذخیره کربن در خاك اين نوع کاربریزدن زمین هنگام کشت دانست که توان ناشی از شخمگندم را می

طی تحقیقاتی بیان  2002در سال  همكاران و Larionova باشد کههم راستا با نتايج تحقیقات صورت گرفته در ايران و جهان می

ن آلی )به علت ايجاد نموده است که لخت بودن و در معرض قرار گرفتن خاك، میزان کاهش و از دست رفتن مقادير کرب

و همكاران  Schumanبخشد و همچنین در پژوهشی در همین زمینه، فرسايش، آبشويی کربن آلی غیر حل شده( را تسريع می

Lal و Puget ( نیز به اين نتیجه رسیدند که میزان ترسیب کربن مراتع در واحد سطح ناچیز است. در تحقیق مشابه ديگری2002)
  

تبديل مرتع به زراعت که عامل اصلی ردند که شخم کامل باعث تلفات زيادی در کربن آلی خاك است. ( نیز ثابت ک2005)

ها آلی در اراضی که در آنشود و با توجه با اينكه قابلیت ذخیره کربن تخريب در مراتع ايران است و در مراتع اين منطقه ديده می

علت کنند و بهگیاهی کمی تولید میو شاهد کاهش يافته است و پوششکاربری صورت گرفته است نسبت به اراضی بكر تغییر 

ها بیشتر گیاهی سطح خاك در معرض برخورد مستقیم قطرات باران به خاك شده و فرسايش در اين خاكکاهش تاج پوشش

 Mortenson (؛1385ی )(؛ مصداق1388(؛ مقدم )2000و همكاران ) Aradottir(؛ 1379ها با نتايج مداح عارفی )است. اين يافته

کننده بر دلیل اثرات تعیینآلی نشانة مهمی از کیفیت و حاصلخیزی خاك است و بهمطابقت دارد. کربن Schuman (2002) و

دسترس قرار دادن چرخة عناصر غذايی، رشد  خصوصیات فیزيكی، بیولوژيكی و شیمیائی خاك مانند قدرت نگهداری آب و در

ای بر پايداری کیفیت خاك و تولید محصول و کیفیت محیط گازها و حفاظت خاك، نقش تعیین کنندهريشه گیاه، شدت جريان 

آلی سطح خاك در  طبیعی کاهش يافته است دانشمندان کاهش کربنخورده نسبت به مرتع آلی در منطقه شخمزيست دارد. کربن 

آلی توسط  آلی و از بین رفتن کربن ع تجزية بیولوژيك موادخوردن خاك سطحی و تسري همکاربری را ناشی از بهنتیجة تغییر 

زدن و های درشت طی عملیات شخمآلی خاك می تواند در اثر خرد شدن خاکدانهدانند. کاهش حفاظت فیزيكی موادرواناب می

د. نتايج حاضر با نتايج آلی در خاك اراضی زراعی باشانداز و تجزية مواد گیاهی سايهدلیل کاهش پوششافزايش دمای خاك به

 ( مطابقت دارد.1390نهاد و مارمايی )مطالعات نیك

های مناطق حاره بررسی و مشاهده کردند کاربری را بر روی خاك(، اثر تغییر2009و همكاران ) Geissenدر اين خصوص 

خاك برای کاربردهای مختلف دارد. متری سطح سانتی 20آلی و نیتروژن کل در عمق داری از نظر میزان کربن که اختالف معنی
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تراشی و عملیات زراعی های رسی استان گلستان دريافت که جنگل(، با تحقیق روی خاك1388) و همكاران همچنین خرمالی

ها، میزان تنفس میكروبی خاك و در نتیجه کاهش شديد کیفیت آلی، ظرفیت تبادل کاتیونی، پايداری خاکدانهباعث کاهش ماده 

( گزارش دادند که در اثر تبديل جنگل به زمین 1387است. در تأيید اين مطالب ذوالفقاری و حاجی عباسی )-خاك شده

-ها، تخلخل خاك و هدايتآلی خاك، میانگین وزنی قطر خاکدانهترتیب در مواد درصدی به 40، 11، 55، 23کشاورزی کاهش 

ترتیب در مواد آلی خاك، میانگین وزنی درصدی به 9، 40، 22ش، الكتريكی خاك و در اثر تبديل مرتع به زمین کشاورزی کاه

-درصد و در اثر تغییر 7کاربری جنگل به اراضی زراعی افزايش شود. بر اثر تغییرها، تخلخل خاك مشاهده میقطر خاکدانه

( گزارش دادند 1388)است. بهشتی و همكاران ظاهری خاك شدهدرصدی در چگالی 6کاربری مراتع به کاربری زراعی افزايش 

-است. احتمااًل بهآلی خاك شدهدار کربنکشاورزی در دو منطقه موجب کاهش معنیجنگلی و مرتعی به اراضی  که تبديل اراضی

کاربری اراضی در هر دو منطقه موجب کاهش ظرفیت تبادل کاتیونی باشد. تغییرهم خوردگی شديد خاك میزدن و بهدلیل شخم

 در خاك تنفس تشديد و سبب زده برهم را خاك کربن شدن آزاد و انباشت مابین موجود شكننده تعادل اراضی،بریکار شد. تبديل

 اراضی، کاربریتغییر شود. می منجر خاك در شده کربن ذخیره خالص رفت هدر به نهايت در و شده کربن تثبیت میزان با قیاس

تشكیل  فرآيندهای مابین موازنه گسستن هم از طريق از خود نوبت به مه آن که شوندمی آلی خاكماده  ذخیرة تقلیل باعث

 مشهود خاك کاتیونی ظرفیت تبادل میزان بر آن منفی اثرات شده، دسترس در فسفر و ازت تقلیل باعث مینیرالیزاسیون، و هوموس

 .باشدمی

هوايی  مینی وزعی و کاهش بیوماس تخريب مرتع و تغییر کاربری اراضی مرتعی به تدريج سبب از بین رفتن پوشش طبی

ست که دلیل ا گردد. اين بدانگیاهی در خاك مرتع شده و موجب افزايش فرسايش خاك و کاهش پتانسیل تولیدی خاك می

کم  ارای پوششدرها شده  شوند و اراضیو به تدريج رها می دهنداراضی مرتعی بعد از مدتی توانايی تولید خود را از دست می

 کربن و حفاظت خاك چندانی ندارند. شوند که قابلیت ترسیبهرز می هایو علف
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Abstract:  

Proper management of natural resources is necessary to prevent land degradation and increase the carbon 

sequestration potential. For this purpose, it is necessary to carry out research on natural and rangeland lands 

in order to determine for each region which rain fed agriculture has an effect on the carbon sequestration of 

soil. For this purpose, the agricultural lands of abandoned croplands in the Atbatan area of Bostanabad 

province of East Azerbaijan province were selected to study the effect of land use change on agriculture on 

carbon sequestration. Sampling from soil was done in two sites of abandoned dry land and natural rangeland 

(control) using systematic-random sampling. Soil organic carbon storage was measured and the results were 

compared by using t-test of two independent samples. The results of independent T test of two treatments 

with equal variance indicate that the two groups have a significant difference in mean of organic carbon 

storage at 5% level, so that the amount of organic carbon storage in the natural pasture, 20.53 Tons per 

hectare is higher than the plowed rangeland with a yield of 16.19 t / ha. In other words, plowing the land and 

changing the pasture exploitation to agriculture and agriculture reduces the potential of organic carbon 

storage of the pasture, which, over time, reduces rangeland resistance and rangeland resistance to erosion is 

also significant in such damaged soils decrease. As a general conclusion, avoidance of rangeland degradation 

increases the vegetation cover of the rangeland and finally the amount of organic carbon can be increased. 
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