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ستان()مطالعه موردی روستای کلوچه در استان کردمقایسه ترسیب کربن در مرتع و دیمزار   
 4جعفری حامد جنیدی، 3، رضا عرفانزاده2حسین آذرنیوند، *1معصومه رحیمی دهچراغی

  تهران دانشجوی دکتری مرتعداری دانشگاه1

 مرتعداری دانشگاه تهران عضو هیئت علمی2

 عضو هیئت علمی مرتعداری دانشگاه تربیت مدرس3 
 عضو هیئت علمی مرتعداری دانشگاه کردستان4

 چکیده

ها اكخه شود. توج ويژهشده است که به ترسیب کربن به صورت  سبب و کاهش تنوع زيستی تغییر اقلیم ،گرمايش جهانی

 ويژهنقش  تعل بهك بر ذخیره کربن خا تغییر کاربری زمینترين ذخاير کربن در چرخه کربن خشكی هستند. مطالعه اثر بزرگ

اربری کتغییر ثر اه مطالع . در ايناثرگذار استمیزان ذخیره کربن  بر نوع کاربریکربن آلی خاك در تولید اهمیت زيادی دارد و 

ن منظور سی شد. بديبرر کردستان روستای کلوچه واقع در استاندر گندم بر میزان ترسیب کربن در مراتع کشت شده با زمین 

 هاینمونهر دشد.  امانجبرداری به روش تصادفی سیستماتیك برداری از خاك انجام گرفت. نمونهنمونه منطقه،پس از شناسايی 

ب شده ربن ترسیگیری شد. در ادامه وزن کل ککربن آلی اندازه و ظاهری صدرصد سنگ و سنگريزه، وزن مخصوبافت،  ،خاك

تغییر تايج نشان داد که ن گرفت. انجام SPSS 17نرم افزار  توسط تی مستقلها با آزمون در هر هكتار محاسبه گرديد. تحلیل داده

 .خاك شده است ترسیب کربندار باعث کاهش معنی راکاربری از مرتع به ديمز

 .کربنذخیره  ،تغییر کاربری اراضی تغییر اقلیم،، ترسیب کربن :واژگان کلیدی

 

 مقدمه

ای خصوصًا های فسیلی، مقدار گازهای گلخانهافزون جمعیت و استفاده بیش از حد از سوختبا افزايش رشد روز

. سهم بااليی (USGS, 2003)( و 1395 ،(، )جعفری و همكاران1389 و همكاران، کربن در حال افزايش است )ورامشاکسیددی

(. افزايش 1382 ،و )مخدوم (Katie, 2000)شود )دفتر بودجه کنگره آمريكا(، کربن مربوط میاکسیداز گرم شدن کره زمین به دی

های مقابله با ورود اين گاز ای به راهتوجه ويژه ؛اکسیدکربن و گرمايش جهانی سبب شده استها در زمینه افزايش دینگرانی

گذارد و سبب عدم تعادل اقلیمی، ای به اتمسفر شود. گرم شدن هوا آثار نامطلوبی بر حیات انسان و ديگر جانداران میگلخانه
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تولید بیومس  بر کیفیت خاك، طول دوره رويش و ،. تغییرات اقلیمی(USGS, 2003)شود ستی میاکولوژيكی و کاهش تنوع زي

پیش  اتتهديد تريناصلی ها و يكی ازترين نگرانیجامعه کنونی يكی از بزرگتغییر اقلیم در  (.jenny, 1941) اثرگذار است

گان به هکند و هم استفاده از منابع را برای آيند تأمیننیازهای عصر حاضر را . توسعه پايداری که هم توسعه پايدار است روی

رسد. يكی از کربن و به دام انداختن کربن اتمسفری ضروری به نظر میاکسیدجلوگیری از افزايش دی رو اينمخاطره نیفكند. از 

بیان کردند يكی از  ،(1392کربن اتمسفر ترسیب بیولوژيك کربن است. جعفريان و همكاران )اکسیدها برای کاهش دیگزينه

ترسیب کربن فرايندی است  .است ترسیب کربن کربناکسیددیممكن برای کاهش سطح گاز  هایاهكارترين رترين و ارزانساده

(. 2008 ،شود )عبدی و همكارانکربن موجود در جو جذب شده و به شكل هیدرات کربن تجمع و ذخیره میاکسیدکه طی آن دی

که در چرخه عناصر غذايی، ساختمان خاك، قابلیت استفاده از آب و خصوصیات  ؛کربن يك عنصر کلیدی در کیفیت خاك است

است های مرتعی مخزن ذخیره کربن در اکوسیستم ترينبزرگخاك . (sachdev, 1990) کندزيستی خاك نقش مهمی را ايفا می

های در محیطترين ذخاير کربن در چرخه کربن بزرگ دارای خاك ؛کندبیان می ،(2004)(. الل 1387عبدی و همكاران، )

بخش مهمی از کربن آلی را در هر اکوسیستم در خود  کربن دارد وسه برابر پوشش گیاهی و دو برابر اتمسفر  و است خشك

قرق را بر پتانسیل ترسیب کربن در مراتع قشالقی سرخكالی ساری مورد  تأثیر ،(1392. خانلری و همكاران )جای داده است

و  97نشان داد که سهم خاك در میزان ترسیب بسیار بیشتر از گیاه بوده و بـه ترتیـب  هاآن تحقیقات نتايج. ررسی قرار دادندب

های مختلف تأثیر شدت ،(1395جعفری و همكاران ) .شدمربوط  قرق منطقه قرق و غیر ، بهاز میزان کربن موجوددرصد  99

ذخاير  ترينبزرگها خاكبیان کردند  هاآن ؛را در شهريار بررسی کردندچرای دام بر میزان ترسیب کربن و ذخیره ازت خاك 

مديريت پايدار . باشندکربن در چرخه کربن خشكی هستند که حاوی کربنی حدود سه برابر پوشش گیاهی و دو برابر اتمسفر می

برداری از منابع طبیعی تابع چگونگی بهره خودکه اين امر  شودمی پايداريابی به توسعه سبب دست و گیاه ، آبمنابع پايه خاك

شده  شخم خورده و تبديل به ديمزار کردستاناز مراتع در غرب کشور به ويژه مراتع استان  ایعمدهتجديد شونده است. بخش 

بخش زيادی از  توان به توسعه پايدار رسید.می ؛مند نمودرا ضابطه هاآنها را ساماندهی کرده و تغییر کاربری چنانچه بتواناست. 

های وسیعی از آن تبديل يا در بدين منظور بخشی از مراتع کردستان که قسمتاند. اراضی در استان کردستان تغییر کاربری يافته

و  (گذردمیسال از تبديل اين اراضی  15حداقل )جهت اين مطالعه انتخاب  ؛استکشاورزی از نوع ديم  هایزمینحال تبديل به 

مورد مطالعه تاکنون  منطقهدر . گیری قرار گرفتمورد اندازه ترسیب کربنتغییر جوامع گیاهی از مرتع به ديمزار بر روی  تأثیر

کربن در سطح  لذا با توجه به اهمیت ترسیب ؛انجام شده است ترسیب کربنتحقیقات بسیار کمی در اين راستا و با تمرکز بر 

ای، ضروری به نظر رسید اثر تغییر کاربری زمین بر ترسیب کربن مورد ارزيابی قرار های گلخانهرويه گازجهانی و افزايش بی
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اين است که تاکنون توجه  ؛آنچه شايان توجه استارائه گردد.  الزمهای مديريتی توصیه ،ساماندهی عرصه منظور بهو  گیرد

های جنگل و کشاورزی معطوف بوده در مراتع شده است و اغلب توجهات به ترسیب کربن در کاربری اندکی به ترسیب کربن

؛ 1386؛ محمودی طالقانی و همكاران، 1385يان، ؛ باده1383؛ بردبار، 1382 ،؛ امانی و مداح عارفی1378، نقاش زرگراناست )

های کننده(. با توجه به افزايش روزافزون آلودگی هوا بر اثر آلوده1389؛ ورامش و همكاران، 1387رحیم فروزه و همكاران، 

 تأثیرو زيست محیطی ايجاب کرد که مدت اقتصادی، اجتماعی، اکولوژيكی مختلف و اهمیت ويژه ترسیب کربن در اهداف دراز

 زار مورد مطالعه و تحقیق قرار گیرد. تغییر کاربری زمین از مرتع به ديم

 

 هامواد و روش

 منطقه مورد مطالعه

ده )در محدو میارانمنطقه مورد مطالعه بخشی از مراتع حوزه آبريز رازآور است که در فاصله ده کیلومتری شهرستان کا

تری جنوب غربی کیلوم 5مورد بررسی در روستای کلوچه در  قع در استان کردستان قرار دارد. منطقهروستای کلوچه( وا

 46ض شمالی و دقیقه عر 43درجه و  34دقیقه الی  42درجه و  34شهرستان کامیاران و در حد فاصل مختصات جغرافیايی 

رمانشاه کن و از جنوب به ن منطقه از شمال به کامیارادقیقه طول شرقی واقع شده است. اي 53درجه و  46دقیقه الی  52درجه و 

ت غالب شمالی درصد و جه 10-20متر از سطح دريا، شیب متوسط  1425 -1936مورد مطالعه  منطقهارتفاع . دشومحدود می

میانگین  ه و دارایردار بودهای هواشناسی کامیاران، مناطق مورد مطالعه از اقلیم سرد و کوهستانی برخوطبق آمار ايستگاه .است

. خاك دارای عمق استگراد و جهت غالب بادها غربی سانتی درجه 1/13میلی متر، متوسط دمای سالیانه  600بارش سالیانه 

 رسی است.متر و دارای بافت لومیسانتی 30

 روش تحقیق

برآورد ترسیب کربن مرتع و ديمزاری که کامالً در جوار يكديگر قرار داشتند )و از نظر خصوصیات اقلیمی و  منظور به

 :با توجه به عواملی مانند منطقه مورد نظربه منظور مطالعه توپوگرافی شرايط يكسانی داشتند( برای نمونه برداری انتخاب شدند. 

استفاده شد. جهت نمونه برداری از خاك و پوشش  تصادفی سیستماتیكطرح آزمايشی  زمان، منابع موجود و اهداف مطالعه از

يك ترانسكت عمود بر جهت شیب و يك ترانسكت در جهت )دو ترانسكت صد متری  در هر کاربری ،در فصل بهارگیاهی، 

به فواصل ده متر  (گیاهانپوشش و الگوی پراکنش  با توجه به تاج)يك متر مربعی  پالتو در طول هر ترانسكت ده  (شیب

متری )با توجه به کوهستانی سانتی 30تا  0دوانی از عمق های خاك بر اساس عمق خاك و وسعت ريشه. نمونهمستقر گرديد
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 2گراد خشك و از الك درجه سانتی 25های خاك در دمای به آزمايشگاه منتقل گرديد. نمونه و بودن منطقه( برداشت شد

ه شد. درصد کربن آلی به روش احتراق در کوره الكتريكی محاسبه شد. سپس با محاسبه وزن مخصوص متری عبور دادمیلی

ظاهری خاك و ضرب میزان کربن آلی خاك در وزن مخصوص ظاهری، وزن کل کربن ترسیب شده در خاك در واحد سطح 

گونه غالب و  گیسو چمن -وج ،کلوچهع روستای مرتگیاهی در کاربری گونه غالب (. 1382مرتع محاسبه شد )جعفری حقیقی، 

 . زراعی بود گندم ،ديمزار

 گیری کربن آلی خاکروش اندازه

استفاده شد و از رابطه زير کربن آلی محاسبه گشت )جعفری  1گیری مقدار کربن آلی خاك از روش والكی و بلكهبرای انداز

 (. 1382و حقیقی، 

Cc (g/m²) = 10000*C )%(*CC*C 

 رابطه:که در اين 

C تراکم کربن نمونه خاك :)%( 

Bd(متر مكعب: وزن مخصوص ظاهری خاك )گرم بر سانتی 

e ضخامت اليه خاك :(cm) 

 اری گشت.آنالیز آم 17SPSS وارد شد و در Excellافزار به نرم آمده در آزمايشگاه دست بههای داده

 

 نتایج

 برآورد میزان ترسیب کربن در واحد سطح

آمده است.  2و  1ول کربن خاك در واحد سطح )کیلوگرم در مترمربع و تن در هكتار( در هر کاربری در جدامقادير ترسیب 

تن بر هكتار بوده  69/77 ،و در ديمزار 55/106 ،میانگین مقدار ترسیب کربن در هر هكتار از اراضی مرتعی ؛نتايج نشان داد

 است. 
 میانگین مقدار ترسیب کربن در مرتع -1جدول 

وزن مخصوص  )%(تراکم کربن  (cmعمق خاك ) بردارینمونه محل

 (3gr/cmظاهری )

 (ton/haترسیب ) (3kg/mترسیب )

                                                           
1 Walky & Black 
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1 30 14/2 54/1 88/9 88/98 

2 30 41/2 45/1 48/10 83/104 

3 30 34/2 63/1 44/11 42/114 

4 30 39/2 51/1 82/10 26/108 

 55/106 65/10    میانگین

 

 

 

 دیمزار مقدار ترسیب کربن درمیانگین - 2جدول 

وزن مخصوص  )%(تراکم کربن  (cmعمق خاك ) برداریمحل نمونه

 (3gr/cmظاهری )

 (ton/haترسیب ) (3kg/mترسیب )

1 30 78/1 67/1 91/8 17/89 

2 30 87/1 73/1 70/9 05/97 

3 30 61/1 42/1 85/6 58/68 

4 30 06/1 76/1 59/5 96/55 

 69/77 76/7    میانگین

 

 گیریبحث و نتیجه

آمده  دست بهبا توجه به نتايج  .رودبرای کاهش کربن به شمار می هاروشگیاهان يكی از بهترين فرايند ترسیب کربن توسط 

مديريت اراضی، شرايطی را  توان گفت الگویمی طور کلی هب مقدار ترسیب کربن در کاربری مرتع بیش از کاربری ديمزار بود.

 تحتمديريت کربن خاك اثرگذار است و يافته ترسیب بر مقدار کربن آورند که کربن فراهم میسیداکیغلظت دوضعیت برای 

خاصی جايگاه دارای های ترسیب کربن، مديريت اکوسیستم در استراتژیاست که  روايناز  ؛استمديريت پوشش گیاهی  تأثیر

تن بر هكتار گزارش  106تن و در کاربری مرتع  77هكتار از ديمزار است. در اين تحقیق میانگین مقدار ترسیب کربن در هر 

افزايد. اما وسعت زياد مراتع به اهمیت آن می ؛شد. هرچند ممكن است مقدار ترسیب کربن در واحد سطح مراتع ناچیز باشد

ذخیره و ترسیب  ؛داما اگر مديريت صحیح انجام شو ؛مناطق خشك اندك باشد هایخاكممكن است مقدار کربن ورودی به 
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مراتع  ؛دهدنشان می (2005)و همكاران  1های میگروتکربن در اين مناطق باال خواهد بود. نتايج اين تحقیق مطابق با يافته

مراتع  ؛عنوان کردند (1392)اند. خانلری و همكاران ساختهجهت ترسیب کربن نمايان  بزرگاهمیت خود را به عنوان يك مخزن 

پوشش  را توسط جواکسید کربن دی قادر هستند که و اندرا در خود جای دادهبیش از يك سوم ذخاير کربن زيست کره خاکی 

. کربن آلی خاك در کاربری ديمزار کمتر از خاك تجمع و رسوب دهنددر های گیاهی و سپس گیاهی جذب کرده و در بافت

افزايش  سببد نتوانمی دوانی گسترده خودسیستم ريشهبه دلیل  مراتعکه  عين موضوالبته توجه به اکاربری مرتع گزارش شد. 

ها دارای نقش کلیدی در فرآيند ترسیب کربن ثابت شده است که ريشه مسئلهاين  اند. حائز اهمیت ترسیب کربن در خاك شوند

در مناطق  خصوص به .(Ruess et al, 1994) هستندمنبع ورود کربن به خاك  ترينبزرگها چون ريشه ؛در اکوسیستم هستند

گیاهی بیشتر در معرض نابودی  هایگونهريشه  ،در ديمزار .شودمیخشك که ريشه بخش قابل توجهی از بیوماس کل را شامل 

نظر  ؛بر ترسیب کربن خاك انجام شده است تغییر کاربری زمینمطالعاتی که در زمینه اثرات  عوجه به مجموقرار دارند. با ت

، نتايج مختلفبر اين فرايند در طبیعت، تحقیقات  گذاراثرگستردگی عوامل  علت بهوجود نداشته و  زمینههماهنگی در اين 

 را آنديگر  برخیرا بر ترسیب کربن خاك منفی دانسته و در  تغییر کاربری اثر در بسیاری از مطالعات اند.دادهارائه  متفاوتی را

تغییر در ترکیب پوشش گیاهی،  به سبب مرتعینشان دادند که در اراضی  برخی از تحقیقات ،مثال عنوان به اند.دانستهمفید و موثر 

ها، در درازمدت میزان کربن خاك افزايش و خشبی شدن بوته تريافته گسترشتر و ای قویبا سیستم ريشه ایگونهجايگزينی 

زارهای استان سمنان بررسی کاری را بر ذخاير کربن و ازت درمنهکاری و پستهر تاغ( اث1390جنیدی و همكاران )يا  يافته است

بیان  هاآنزار و اراضی پسته کاری شده، کربن ترسیب شده را افزايش داده است. زار به تاغها دريافتند تبديل درمنهآنکردند. 

 ؛توده در واحد سطح گرددرتی که منجر به افزايش زیکاری و کشاورزی اصولی و پايدار در صوکردند اقداماتی مانند جنگل

ای قابل توده ريشهتواند توان اکوسیستم را در ذخیره کربن و ازت به میزان قابل توجهی افزايش دهد. کشت گیاهان دارای زیمی

ديگر به اين نتیجه ولی مطالعات بسیاری بر افزايش کمی کربن تثبیت شده در اکوسیستم داشته باشند  تأثیرتواند توجه می

ذخیره کربن را  ،(2000)و همكاران  2اوجیما .خاك شده استآلی باعث کاهش در میزان کربن تغییر کاربری زمین ند که اهرسید

بیان کردند تغییر کاربری از مرتع به کشاورزی سبب افزايش فرسايش و کاهش ترسیب  هاآن ؛در مراتع و کشتزارها بررسی کردند

ای که از تناسب اراضی با نوع استفاده است که د ايننای که نتايج اکثر تحقیقات بر آن توافق دارمسئله کلی طور به شود.کربن می

تغییر کاربری از مرتع به ديمزار در عمق مورد مطالعه  منطقهدر . است اراضیبهترين راهبرد برای مديريت کربن در  ؛شودآن می

با  از سوی ديگراست  های تحقیق حاضرمنطبق بر يافته باعث کاهش کربن خاك گرديده که برخی نتايج تحقیقی متریسانتی 30
                                                           
1 Miegroet 
2 Ogima  
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 تفاوتکه علت اين  .مطابقت ندارد ؛اندبر ترسیب کربن را گزارش نموده تغییر کاربری از مرتع به ديمزارنتايج برخی محققان که 

ذکر  های مختلفهی و اعمال مديريتاخاك، شرايط محیطی، ترکیب جامعه گیدر اقلیم، خصوصیات  اختالفتواند ناشی از می

و کم شدن درصد پوشش  آالتماشینبرداشت پوشش گیاهی توسط  توانمی ديمزار رادلیل کاهش ترسیب کربن در منطقه  کرد.

دهد که افزايش تحقیقات انجام شده در برزيل نشان می. ده آلی به خاك دانستماکاهش بازگشت  نتیجه درگیاهی و  تودهزیو 

 Novotny et)هومیك سبب کاهش ماده آلی خاك شده است های بزرگ و پايدار اسیدتخريب مولكول دلیل به ورزیخاكشدت 

al, 1999.) ه شود و از کودهای شیمیايی و دامی استفاددر ديمزارها برداشت محصول سبب تخلیه عناصر غذايی خاك می

است که در  مرتعبومی در منطقه  هایگونهجه در اين تحقیق وفور تو نكته جالبلذا تعادل عناصر غذايی وجود ندارد.  ؛شودنمی

يل افزايش که شايد يكی از دال ؛های بومی کمتراندگونه ورزیفشار ادوات کشاورزی و اجرای عملیات خاك علت به ديمزار

که مانع سیر قهقرايی  مديريتیهرگونه عملیات  ؛شودکه مشاهده می گونههمانبنابراين  ؛باشد دو کاربریتفاوت کربن خاك در 

حفظ پوشش  ،در منطقه مورد مطالعه. ترسیب کربن خواهد بود بهبودگام مثبتی در جهت  قطعاً ؛خاك و پوشش گیاهی شود

منطقه امری آبی و بادی در یری از فرسايش جلوگ علت به دارد و در ترسیب کربن ی کهنقش مثبت علت بهطبیعی )مرتع( گیاهی 

از هر زمینی متناسب با استعداد و که  شودمینظرات و نتايج حاصل از اين تحقیق پیشنهاد  عتوجه به مجمو لذا ؛حیاتی است

ترين مدخل کربن هوايی که عمده بیومسبر حفظ پوشش گیاهی و  عالوهتا با توجه به شرايط منطقه  برداری شودتوانايی آن بهره

 .خاك را نیز تسهیل نمايد همنجر به افت کیفیت شیمیايی و فیزيكی خاك نگرديده و ورود مواد آلی ب ؛استاکوسیستم خاکی 

توان اکسید کربن جو است. همچنین میرهای کاهش دیين راهكاهای بیولوژيك يكی از بهتراستفاده از پوشش گیاهی و روش

تجمع کربن بیشترين مقدار را خواهد داشت. خصوصاً مناطق خشك و نیمه  ؛شوده کند انجام میگفت چون در مرتع تجزيه گیا

 ،مرتع(. Andrew et al, 2006)ترين مقدار تجزيه و بیشترين تجمع کربن را خواهند داشت کم ،کمبود رطوبت علت بهخشك که 

فراوانی در جذب  دارای پتانسیل و ؛های مناطق خشك است که گیاهان متنوعی را در خود جای داده استيكی از اکوسیستم

هايی مانند وجود محدوديت دلیل بهداند که های غیر انبوهی میها و جنگللندزارها، گراسمراتع را بوته( 1975) 1کربن است. هدی

سعی در  هايشخواهیزياده علت بهر آن امكان کشت و زرع وجود ندارد. چنانچه بشر صخره، شن، امالح و خشكی محیط د

تسلط مراتع داشته و آن را به ديمزارهايی که اصوالً کم بازده هستند درآورد؛ کمیت و کیفیت کربن ورودی به خاك، ترکیب 

توان های مشابه چنین میشده و پژوهشاز پژوهش انجام  .قرار خواهد داد تأثیرای و تنوع جوامع گیاهی را تحت گونه

تر گیرند و کمیابطبیعی و خدمات اکوسیستمی در آينده بیشتر تحت فشار قرار می هایسرمايهاز آنجايی که  گیری نمودنتیجه

                                                           
1 Heady 
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نمود. کمك  های ارزشمند به حفاظت از اين میراث طبیعیضرورت دارد که با استفاده بهینه و درخور از اين اکوسیستم ؛شوندمی

با توجه به اينكه با تواند مقادير بااليی از ترسیب کربن را به دنبال داشته باشد. عنوان يك منبع خدادادی می توجه به مراتع به

 تواندمیتوان اصالح و احیاء مراتع را از اين منظر دنبال نمود. اين امر بر فرآيند ترسیب کربن، می موثربررسی عوامل مديريتی 

چرا که ضمن تأمین حفاظت کمی و کیفی شرايط خاك، راهكاری جهت  ؛يك نگرش سیستمی به اصالح و احیاء مراتع باشد

 است. زيستی محیطمقابله با آلودگی هوا و بحران تغییر اقلیم و در نهايت دستیابی به توسعه پايدار 
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Abstract 

Global warming, climate change and biodiversity loss have led to special attention to soil and its ability to 

sequester carbon. Soils have the largest carbon dioxide reserves in the carbon dioxide cycle, three times the 

vegetation and twice the carbon atmosphere. The study of the effect of land use change on carbon storage 

due to the special role of organic carbon in soil is important and the type of use has an impact on carbon 

stock levels. In this study, the effect of land use change on carbon sequestration in rangelands grown with 

wheat in Kolokheh village in Kurdistan province was investigated. For this purpose, soil sampling was 

performed after identification of the area. Sampling was done by systematic random sampling. In soil 

samples, the percentage of rock and gravel, bulk density and organic carbon was measured. The total weight 

of carbon sequestered per hectare was calculated. Data were analyzed by SPSS 17 using independent t-test. 
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The results showed that the change in utilization from rangeland to dematerials caused a significant decrease 

in soil carbon content. 

Key words: carbon sequestration, climate change, land use change, carbon storage. 

 


