
 
 

  پتانسیل ترسیب کربن در اراضی زراعی گندم دیم منطقه کیاسر

  2لیال طایفه سید علیخوانی

  ارشد مرتعداري، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري

هاي اخیر افزایش مقدار آن در اتمسفر سبب شود که در دهه
هایی که تحت تأثیر این زیتوده در زیتوده گیاهی و خاك

هاي زراعی سطح  که زمین از آنجا. است اتمسفري گاز
شود، این مطالعه با هدف ارزیابی توان ترسیب کربن گندم دیم 

برداري از پوشش گیاهی و خاك به روش نمونه .
به منظور . صورت گرفتمتري  100ترانسکت  3

. برداري کامل از بیوماس اندام هوایی و زیرزمینی گردید
سانتیمتر در امتداد هر  30عمق  هایی به هاي گیاهی اقدام به حفر پروفیل
به صورت ) ، ساقه، برگ، ریشههسنبل(هاي چهارگانه گیاهی 

نتایج .  هاي خاك نیز میزان کربن آلی با روش والکی بلک تعیین گردید
درصد داشته و  5داري در سطح احتمال هاي مختلف تفاوت معنی

 884/1همچنین میزان ترسیب کربن در زیتوده گیاهی 
این گیاه را در ترسیب کربن و کاهش گازهاي باشد که توانایی 

با توجه به نتایج تحقیق حاضر و سطح زیر کشت گندم در کشور این گیاه 
  . اي ایفاء کندتواند نقش موثري در کاهش گازهاي گلخانه
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شود که در دههمی محسوب ايگلخانه گازهاي عنصر ترینمهم
در زیتوده گیاهی و خاك فرآیند ترسیب کربن .گرم شدن هواي کره زمین شده است

گاز این سطح کاهش براي ممکن راهکار ترینارزان و ترین
شود، این مطالعه با هدف ارزیابی توان ترسیب کربن گندم دیم  زیادي از مساحت  کشورها از جمله ایران را شامل می

Triticum (  انجام شده استدر منطقه نیمه خشک کیاسر.
3متر مربعی و در طول  5/0پالت  30تصادفی سیستماتیک در قالب 

برداري کامل از بیوماس اندام هوایی و زیرزمینی گردیدبررسی میزان کربن بیوماس هوایی و زیرزمینی اقدام به نمونه
هاي گیاهی اقدام به حفر پروفیلبراي مطالعه ترسیب کربن خاك نیز در پاي نمونه

هاي چهارگانه گیاهی ضریب تبدیل ترسیب کربن هر یک از اندام 
هاي خاك نیز میزان کربن آلی با روش والکی بلک تعیین گردیددر نمونه. جداگانه توسط روش احتراق تعیین شد

هاي مختلف تفاوت معنیکه میزان ترسیب کربن در اندام این بررسی نشان داد
همچنین میزان ترسیب کربن در زیتوده گیاهی . ها کمترین توان ترسیب کربن را داشتندها بیشترین و ریشه

باشد که توانایی میتن در هکتار  332/16آنتن در هکتار  و در خاك 
با توجه به نتایج تحقیق حاضر و سطح زیر کشت گندم در کشور این گیاه . دهداي در منطقه مورد مطالعه نشان می

تواند نقش موثري در کاهش گازهاي گلخانهبا توان ترسیب کربن باال می
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Abstract 

Carbon is the most important of greenhouse gas that in recent decades increasing of it has 

been caused earth warming in the atmosphere. Warming has devastating effects on lives and was 

caused destruction of natural ecosystems, occurrence of drought, climatic and ecological imbalance. 

Carbon sequestration in plant biomass and soils under the biomass is the most simple and cheapest 

possible way to reduce levels of this atmospheric gas. Since agricultural lands cover the most of 

area of countries such as Iran, This study was performed with aim of assessment of wheat (Triticum 

aestivum) carbon sequestration potential. Sampling of vegetation and soil were performed with 

random-systematic method with 30 plots 0.5 × 0.5 m2 and along 3 transect of 100 meters. The 

evaluations of shooted and rooted organs of wheat were performed complete sampling.  Also for 

study of soil carbon sequestration were attempted to 5 profiles digging with depth by 30 cm under 

plant samples along each transect. After transfer to the laboratory, the different organs of plant were 

separated from each other that were obtained 120 samples. After drying in oven, carbon 

sequestration coefficients each of the four plant organs (spikes, stems, leaves, roots) were 

determined with combustion method separately. Organic carbon of soil samples was determined 

using the Walcky- Black. Results showed that the amount of carbon sequestration in different 

organs had significant difference (P>0.05) and spikes and roots had the largest and lowest carbon 

sequestration potential respectively. Also, the amount of carbon sequestration in plant biomass was 

1.884 ton/ ha, and in the soil was 16.332 ton/ ha which shows the ability of this plant in carbon 

sequestration and reduce greenhouse gas in the study area. According to results of this research and 

area of under cultivation of this plant in Iran, it with high power of carbon sequestration have 

important role of reduce greenhouse gases. 
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  مقدمه
 محیطی زیست عمده موضوعدر قرن حاضر چندین      

زایی، تهدید تنوع زیستی، شامل تخریب زمین و بیابان
، و باالخره و مراتع هاتخریب جنگل ،تضعیف منابع آب

- هاي مهم در توسعه پایدار و فقرچالش از تغییر اقلیم
با افزایش  .)1382امیر اصالنی (روند زدایی به شمار می

تر شدن است و  اي زمین در حال گرم گازهاي گلخانه
گرم شدن هوا اثرات مخربی بر حیات موجودات داشته 

هاي طبیعی، وقوع سیل و و سبب تخریب اکوسیستم
هم خوردن تعادل اقلیمی و اکولوژیکی خشکسالی و بر

ن در ترسیب کرب. )2008عبدي و همکاران (شود می
هایی که تحت این زیتوده هستند بیوماس گیاهی و خاك

ترین راهکار ممکن  ترین و به لحاظ اقتصادي عملی ساده
فروزه و همکاران (باشد اتمسفري می co2  جهت کاهش

-ترسیب کربن فرآیندي است که طی آن دي). 1387

هاي گیاهی به اکسیدکربن اتمسفر جذب شده و در بافت
. کندکربن تجمع و رسوب میهاي صورت هیدرات

هاي کشاورزي یک گزینه کوتاه ترسیب کربن در زمین
اکسیدکربن اتمسفري را کاهش مدتی است که غلظت دي

هاي مدیریتی براي کاهش برخی از روش. دهدمی
هدررفت کربن عبارت از کاهش شدت شخم، افزایش 

هاي آیش و تناوب زراعی و همچنین استفاده از دوره
فابریزي و (باشند زراعی زمستانه میمحصوالت 

در مطالعات بخش کشاورزي، بیشتر ). 2007همکاران 
هاي تحقیقات ترسیب کربن در درجه اول روي سیستم

اند و مطالعات کمی منحصراً  تولیدي زراعی متمرکز شده
بهترین روش مدیریتی براي بهبود ذخیره کربن را نشان 

ات کاهش انتشار اند و تعداد کمتر از آن اقدامداده
مورگان و (اند اي را ارزیابی کردهگازهاي گلخانه

هاي هاي طبیعی به زمینتبدیل زیستگاه). 2010همکاران
زراعی و مراتع و همچنین اقدامات زمینی ناپایدار مانند 

کند و شخم بیش از حد، کربن را از مواد آلی آزاد می
ر و کوما(دهد اکسیدکربن اتمسفري را افزایش میدي

این اقدامات، تغییرات دیگري را فراتر از ). 2006همکاران 

تواند روي آورند که میاختالالت مکانیکی بوجود می
شاید . ترسیب کربن تأثیر بسیار بیشتري داشته باشد

هاي کشاورزي یکی از بارزترین اختالفات بین زمین
هایی که قبالّ وجود داشتند این موجود و اکوسیستم

ها و هاي کشاورزي در مقایسه با جنگل تماست که سیس
مراتع، بیشتر تحت تسلط محصوالت زراعی یکساله قرار 

در حال حاضر محتواي ). 2007باکر و همکاران (دارند 
هاي کشاورزي حدود یک سوم کمتر از  کربن اکثر زمین

میزان ). 1992زوبل و همکاران (ها و مراتع است جنگل
ره رویشی مشابه در کربن ذخیره شده در طی یک دو

 1500هاي مرتعی به طور متوسط حدود غالت و گراس
باون و همکاران (کیلوگرم در هکتار است  2200و 

مانده هاي بیشتري از پسبازگرداندن نسبت). 1999
محصوالت زراعی به زمین، خاکورزي حفاظتی از قبیل 

دهند شخم کم و عدم شخم هدر رفت کربن را کاهش می
همزمان با این اقدامات، مدیریت بهتر ). 1981نی (

کوددهی از طریق انجام آزمایشات خاك، کشاورزي 
دقیق و به کارگیري مواد مغذي مناسب به کاهش انتشار 

). 1995بومن و لیمنز (شوند اي منجر میگازهاي گلخانه
با ) 2007(اي که توسط فابریزي و همکاران در مطالعه

تی بلند مدت از قبیل هدف تعیین تأثیر اقدامات مدیری
شدت شخم، استفاده از کود ازته و تناوب زراعی روي 
محتواي کربن خاك و همچنین برآورد میزان ترسیب 
کربن تحت شرایط مذکور انجام شد مشاهده گردید که 
محتواي کربن خاك تحت شرایط بدون شخم به طور 

این . داري بیشتر از شرایط شخم معمولی بودمعنی
همچنین . ها در عمق بیشتر خاك، کمتر بود تفاوت
ها از گندم یا ذرت استفاده شده  هایی که در آنتناوب

هایی که از سویاي بود بیشترین میزان کربن و تناوب
دائمی استفاده کرده بودند کمترین مقدار کربن را به 

تفاده از کود ازته نیز اس. خود اختصاص داده بودند
شرود و  .میزان ترسیب کربن خاك را افزایش داده بود

دریافتند که تحت برداشت مستمر ) 2003(همکاران 
میزان کربن آلی خاك بیشتر از مقدار آن در یک سیستم 
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نشان ) 2002(هالورسون و همکاران . گندم است –آیش 
هاي کشت ساالنه محتواي کربن دادند که در سیستم

اك به ترتیب براي عدم شخم و شخم کم به ترتیب خ
گرم کربن در هکتار در سال افزایش میلی 025/0و  23/0
گزارش کردند که ) 2006(سینجو و همکاران . یابد می

شخم و تناوب زراعی، محتواي کربن آلی خاك را در 
ساله تحت تأثیر قرار نداده که این ممکن  6طی دوره 

اي تشخیص تغییرات در است به علت زمان الزم بر
تواند تلفات کاهش شدت شخم می. میزان کربن آلی باشد

کربن را کاهش دهد و حتی محتواي کربن خاك را 
افزایش دهد که این امر به علت کاهش اختالل در خاك و 

فابریزي و همکاران (تجمع بیشتر ذرات خاك است 
تا  2004 سال از )2010(چائوهان و همکاران  ).2007
-در یک سیستم آگروفارستري متشکل از گونه 2006

و صنوبر ) Triticum aestivum(هاي گندم زراعی
)Populus deltoids ( توان ترسیب کربن توسط صنوبر

مشاهده و  را ارزیابی کردندلی خاك آو تغییر در کربن 
کشت مختلط نسبت به کشت گندم خالص،  گردید که در

. افزایش یافته استتوان ترسیب کربن به مقدار زیادي 
کربن در اختالط  اي که میزان خالص ترسیببه گونه

 74/18تن در هکتار در مقایسه با  61/34صنوبر  -گندم
همچنین نتایج این . تن در هکتار گندم خالص بود

سال پس از کاشت صنوبر،  6بررسی نشان داد که 
متري حدود سانتی 0- 15میزان کربن در خاك در عمق 

سبت به کشت گندم خالص افزایش یاقته درصد ن 6/35
ها بزرگترین مخازن چرخه کربن در خشکی خاك. است
برابر  2برابر پوشش گیاهی و  3باشند و حدود می

نسبت به میزان موجود در اتمسفر، کربن بیشتري را 
 همکاران ومک کارتی ). 1996باجس (شوند شامل می

ترسیب عملیات مدیریت خاك بر  به بررسی اثر )2000(
رسیدند که مدیریت منابع  یجهبه این نتپرداخته و  کربن

تواند خاکی به ویژه کنترل فرسایش و رسوب می
به دنبال  .شرایط را براي ترسیب کربن مهیا نماید

ها پیرامون ترسیب کربن در مناطق خشک و بررسی

جانسون و اولسون نیمه خشک، در کشور سودان، 
ترسیب فعلی و آتی  Centuryمدل با استفاده از ) 2003(

کربن را به عنوان یک فرایند منتج از مدیریت زمین و 
براي  2100تا  2000همچنین اقلیم در دوره زمانی 

هاي کشاورزي، علفزارها و ساواناها شبیه سازي زمین
نتایج این بررسی حاکی از آنست که تغییرات . کردند

دت هاي زراعی، به آب و هوا، خاك، شماده آلی زمین
سوزي و شدت چرا بستگی داشته زراعت، فراوانی آتش

و در علفزارها و ساواناها نیز این عامل به شدت چرا و 
  .سوزي بستگی داردهاي آتشهمچنین دوره

مسئله افزایش گاز کربنیک و گرم شدن زمین یک      
مسئله جهانی است و تحقیقات در این زمینه در کلیه 

ري ضروري است و کشورها از جمله کشور ما ام
هاي مطالعات انجام گرفته در این مورد در مورد گونه

مختلف طبیعی و دست کاشت  در مناطق مختلف کافی 
نیست لذا در این تحقیق سعی شده تا توان ترسیب کربن 

  .گندم دیم در یک منطقه نیمه خشک ارزیابی شود
  

  هامواد و روش
  منطقه مورد مطالعه

کیلومتري جنوب شرقی  110منطقه مطالعاتی در      
کیلومتري شهر کیاسر در بخش چهار  40ساري و 

واقع شده ) روستاي پشرت(دانگه و دهستان پشتکوه 
    8´´هاي جغرافیایی این منطقه بین عرض). 1شکل (است 

هاي شمالی و طول 36ْ   24 '   37´´تا  36ْ   7 '
قرار   53ْ   58 '   38´´تا   53ْ   40 '  22´´جغرافیایی 
متر و حداکثر ارتفاع  1350حداقل ارتفاع آن . گرفته است

اقلیم منطقه بر اساس . باشدمتر از سطح دریا می 3280
-نمونه. روش آمبرژه از نوع نیمه خشک سرد است

اي با حدود یک هکتار مساحت متعلق برداري در مزرعه
کیاسر در سال  به یک کشاورز در روستاي پشرت

میانگین بارندگی و تبخیر بالقوه سال . انجام شد 1389
میلیمتر و  1680میلیمتر و  362آزمایش به ترتیب 

بافت خاك . درجه سانتیگراد است 8میانگین دماي آن 
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میکروزیمنس  EC 76/121و  pH 67/8مزرعه لومی با 
بر سانتیمتر، درصد نیتروژن کل و کربن آلی در مزرعه 

با  در مصاحبه. بوده است 16/1و  09/0یب به ترت
مشخص شد که میزان مصرف کود مزرعه کشاورز 

کیلو در سال و کود فسفاته و پتاسه حدود  200اوره 
 40همچنین بیش از . کیلوگرم در سال بوده است 100

  .  سال است که منطقه مذکور کاربري کشاورزي دارد

  

 

  
نقشه موقعیت منطقه مورد مطالعه در ایران و استان مازندران  -1شکل  

  
  برداريوش نمونهر

کامبرز (برداري به روش تصادفی سیستماتیک نمونه     
به این ترتیب که در داخل . انجام شد )1983و براون 

صورت تصادفی  متر به 100ترانسکت به طول  3منطقه 
پالت  10سپس در امتداد هر ترانسکت، مستقر گردید، 

 10صورت سیستماتیک و در فواصل مترمربعی به 5/0
متري مستقر شد و در هر پالت اقدام به برداشت کامل 

اي برداشت بر. زیست توده هوایی و زیرزمینی گردید

ریشه سعی شد تا آنجا که ممکن است بخش اعظم ریشه 
البته از تارهاي نازك . تا عمق نفوذ آن برداشت شود

زمان . متر صرف نظر شد یکریشه در عمق بیش از 
-رشد کامل گیاه قبل از برداشت کشاورز اقدام به نمونه

سپس اجزاي مختلف گیاه شامل سنبله، . برداري شد
 120گ از هم جدا شدند و در مجموع ریشه، ساقه و بر

نمونه  30براي هر اندام . نمونه گیاهی حاصل شد
نمونه حاصل  10ها  موجود بود و با ترکیب کردن آن
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هاي مستقر شده در  براي مطالعه خاك، از بین پالت. شد
پالت به صورت تصادفی  پنجامتداد هر ترانسکت 

اج انتخاب شد و در داخل هر یک پروفیلی در زیر ت
پوشش گیاه نمونه برداري شده حفر گردید و از عمق 

 30ها در عمق چون میکروارگانیسم(متري سانتی 30-0
مهدوي (سانتیمتر اول خاك بیشترین استقرار را دارند 

صورت به روش سیلندر برداري خاك نمونه) 1387
هاي گیاهی و خاك  به آزمایشگاه منتقل نمونه. گرفت

  . ها تعیین شد بن در آنشده و میزان ترسیب کر
  

  هاي گندم تعیین ضریب تبدیل و میزان ترسیب کربن اندام
براي تعیین ضریب تبدیل ترسیب کربن در         

 روش از )، ساقه، برگ، ریشههسنبل(گانه  چهار هاي اندام
 ، بردبار و مرتضوي2008عبدي و همکاران (احتراق 

براي هر . شد استفاده ،)1387 فروزه و همکاران و 1385
 شدن خشک از نمونه موجود بود که پس 30اندام 
 و سانتیگراد درجه 60 دماي در(اتو  دستگاه ها در نمونه

گرمی،  2نمونه  10ها  ، با ترکیب آن)ساعت 24 مدت به
ها به نمونهاین . جهت قرارگیري در کوره حاصل شد

درجه سانتیگراد داخل  500ساعت در دماي  3مدت 
ها پس از خنک خاکستر نمونه. قرار گرفتکوره احتراق 

شدن در دستگاه دسیکاتور، توزین شده و براي اطمینان 
ساعت در دماي  1از تثبیت وزن آنها دوباره به مدت 

با تعیین وزن خاکستر و با در . مذکور نگهداري شد
ها  دست داشتن وزن اولیه میزان مواد آلی نمونه

 بدي و همکارانع( 1محاسبه و با استفاده از رابطه 
، میزان کربن آلی در )1385 ، بردبار و مرتضوي2008

هاي گیاه به صورت جداگانه محاسبه هر کدام از اندام
در ادامه با ضرب ضریب تبدیل کربن آلی در  .شد

بیوماس گیاهی، وزن کل کربن ترسیب شده در هر پالت 
  .و در نهایت در هر هکتار سایت مطالعاتی محاسبه شد

OC= 54/0  OM                                 ): 1(رابطه  

  .باشدمواد آلی می: OMکربن آلی و : OCکه در آن  
  

  تعیین میزان ترسیب کربن خاك
براي تعیین میزان کربن آلی خاك در آزمایشگاه      

هاي خاك به روش ابتدا وزن مخصوص ظاهري نمونه
متر مکعب تعیین شد و سیلندر بر حسب گرم بر سانتی

سپس درصد کربن آلی از روش والکی بلک بدست آمد 
در ). 2006و نوستو و همکاران،  1993زرین کفش (

پایان براي محاسبه میزان ترسیب کربن خاك بر حسب 
  .شداستفاده ) 2(گرم در هر متر مربع از رابطه 

  
 Cc=10000 × C (%) × BD × E  ):2(رابطه 

  
شده  کربن ترسیبوزن میزان  Cc:که در این رابطه    

گیري درصد کربن اندازه: C، در سطح یک متر مربع
وزن مخصوص ظاهري خاك بر حسب گرم : BDشده، 

برداري خاك بر عمق نمونه Eمتر مکعب و بر سانتی
محمودي طالقانی و ( باشدمتر میسانتیحسب 
  ).2007همکاران

  
  تجزیه و تحلیل آماري

 میزان مقایسه و بررسی منظور به تحقیق این رد     
 از گیاه زراعی گندم هاي مختلف اندام بین کربن ترسیب
ر مقدا بندي کالسه براي و یکطرفه، واریانس آنالیز

آماري  افزارهاي در نرم دانکن آزمون از ها میانگین
SPSS  افزار و براي رسم نموداراز نرم 16نسخه 
Excel استفاده شد.  

  
 نتایج 

 هاي مختلف گندم میزان ترسیب کربن اندام

هاي  نتایج ضریب تبدیل اندام) 1(با توجه به رابطه      
بیشترین  هسنبلگیاهی گندم به کربن آلی نشان داد که 

در . ها دارددرصد ضریب تبدیل را نسبت به سایر اندام
مقابل ریشه کمترین درصد ضریب تبدیل را داراست 

  ). 1جدول (
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  گرمی 2 خشک نمونۀ از شده حاصل کربن مقدار و گانه 4 هاي اندام تبدیل ضریب -1جدول 

  اندام     
  

  گونه

  ریشه  برگ  ساقه  خوشه

  ضریب تبدیل
( %)  

مقدار کربن 
)g(  

  ضریب تبدیل
( %)  

  مقدار کربن
)g(  

  ضریب تبدیل
( %)  

مقدار کربن 
)g(  

  ضریب تبدیل
 %)( 

مقدار کربن 
)g(  

Triticum 
aestivum 

515/50  010/1  335/50  007/1  155/45  903/0  63/38  772/0  

  
      

هاي مختلف از  نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اندام 
دار درصد اختالف معنی 5نظر ترسیب کربن در سطح 

و  هسنبلها نشان داد که  داشتند و نتایج مقایسه میانگین
ساقه گندم از نظر ترسیب کربن با هم اختالف 

 خوشهداري ندارند و بیشترین میزان ترسیب را  معنی

برگ و ریشه گندم نیز از این نظر . دهد گندم انجام می
دار  ه و ساقه اختالف معنیسنبلهم با یکدیگر و هم با 

رین میزان ترسیب کربن مربوط به ریشه داشته و کمت
نتایج آنالیز واریانس میزان ترسیب   ).3جدول (شود  می

 . آمده است 2هاي مختلف گندم در جدول کربن در اندام
  

  هاي مختلف گندمنتایج آنالیز واریانس میزان ترسیب کربن در اندام  -2جدول 
F تن در هکتار(ترسیب هر اندام  مجموع مربعات درجه آزادي مربعات میانگین(  

*576/495  487/1  3 462/4 هابین گروه   

 003/0  36 122/0 هادرون گروه   

  39 584/4  کل 

  . دار استمعنی% 5در سطح *:   
  

  هاي مختلف گندممیزان ترسیب کربن در اندام دانکنآزمون نتایج  -3جدول 
  اندام

  گونه
  ریشه  برگ  ساقه  هسنبل

Triticum aestivum  a010/1  a007/1  903/0 b 772/0 c 

 .است% 5دار در سطح  دار و حروف مشترك نشان دهنده عدم اختالف معنیدهنده اختالف معنیحروف غیر مشترك نشان                                    
  
  

     
نتایج مقایسه میانگین ترسیب کرین در هر هکتار در 

داد نشان Triticum  sativumهاي مختلف گونه   اندام
درصد با هم اختالف  5هاي مختلف در سطح  که اندام

ها با دارا بودن داري داشتند به طوري که خوشهمعنی
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، سینگ و 2003، فرانک و کام 1999کلبرید و همکاران 
نتایج تحقیق حاضر نشان داد که ). 2003همکاران 

 5هاي مختلف در سطح  پتانسیل ذخیره کربن در اندام
داري است به طوري که درصد داراي اختالف معنی

ها کمترین توان ذخیره کربن را بیشترین و ریشه خوشه
هاي هوایی نیز کمترین میزان  در میان اندام. داشتند

ها و بیشترین مقدار آن در  ترسیب کربن مربوط به برگ
رسد که کاهش ضریب تبدیل در بنظر می. خوشه بود

. ها باشد ها به علت باال بودن مواد معدنی در آن
ها ن ضریب تبدیل در خوشههمچنین علت باال بود

توزیع همچنین . احتماالً میزان کم آب در این اندام باشد
کربن بیوماس کل نشان داد که ذخیره کربن در بیوماس 

با  این یافته ها بود کههاي هوایی بیش از ریشه
یانگ ژانگ و  )2007(نتایج مطالعات جائو و همکاران 

کربن در بیوماس  میزان ترسیبکه نشان دادند ) 2007
. مطابقت دارد هوایی بیشتر از بیوماس زیرزمینی است

همچنین پس از بررسی میزان کربن خاك و بیوماس 
گیاهی مشاهده شد که میزان ترسیب کربن در خاك 
بیشتر از بیوماس گیاهی است که این یافته با نتایج 

و ) 2000(آرادوتیر و همکاران حاصل از مطالعات 
نشان دادند بیشترین سهم از کرین  که) 1996(باجس 

ترسیب شده به بخش خاك اختصاص یافته و خاك 
شود، بزرگترین مخزن ذخیره کربن محسوب می

مقادیر باالي کربن موجود در خاك را در . مطابقت دارد
توان به اجراي اقدامات کوددهی در هاي زراعی می

هاي این اقدامات در زمینها مرتبط دانست چرا که 
داري زراعی روي خصوصیات فیزیکی خاك تأثیر معنی

بخشد و همچنین منجر داشته، ساختمان آنرا بهبود می
گردند به افزایش تراکم و وزن مخصوص خاك می

افزایش  2که مطابق رابطه ) 1388محمدي و همکاران 
وزن مخصوص ظاهري، خود، میزان ترسیب کربن خاك 

رار داده و باعث افزایش را به طور مستقیم تحت تأثیر ق
عملیات کوددهی نیز به نوبه خود ساختمان . گردد آن می

خاك را بهبود بخشیده و باعث افزایش میزان مواد آلی 
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و ) درصد 52/54(تن ترسیب کربن در هکتار 
 04/10(تن ترسیب در هکتار  189/0ها با داشتن 

به ترتیب بیشترین و کمترین میزان ترسیب 
  ). 2شکل ( کربن را به خود اختصاص داده اند 

  

  میزان کربن ترسیب شده در خاك
جهت تعیین میزان کل کربن ترسیب شده در خاك 

برداري میزان هر هکتار و با در دست داشتن عمق نمونه
محاسبه ) 2(خاك با استفاده از رابطه ترسیب کربن در 
  .تن در هکتار بدست آمد 332/16گردید و مقدار آن

 بحث و نتیجه گیري

 و ترینساده گیاهانتوسط  فرایند ترسیب کربن
 کربن کاهش براي روش تریننارزا اقتصادي
 عمل توسط گیاهان را نقش این که رود

 هر دهند و می انجام خود هاياندام طریق
 فرایند این در متفاوتیش نق داراي ها آن هاي
میزان ترسیب کربن ). 1387 و همکاران فروزه

هاي گیاهی و در واحد زمان به خصوصیات رشد گونه
مدیریت، روش احیاء و شرایط محیطی بویژه 

تغییر کاربري اراضی، شرایط فیزیکی و ، 
بیولوژیکی خاك و ذخیره قبلی کربن در خاك بستگی 

 رابطۀ). 2000پست و کان  2007درنر و اسچومن، 

 گیاهی گونه نوع با شده ترسیب کربن 

 مختلف، هاي نهگو براي که طوري به

 است شده ارائه کربن ترسیب متفاوتی براي

کلبرید و همکاران (
همکاران 

پتانسیل ذخیره کربن در اندام
درصد داراي اختالف معنی

خوشه
داشتند

ترسیب کربن مربوط به برگ
خوشه بود

ها به علت باال بودن مواد معدنی در آن برگ
همچنین علت باال بود

احتماالً میزان کم آب در این اندام باشد
کربن بیوماس کل نشان داد که ذخیره کربن در بیوماس 

هاي هوایی بیش از ریشهاندام
نتایج مطالعات جائو و همکاران 

)2007
هوایی بیشتر از بیوماس زیرزمینی است

همچنین پس از بررسی میزان کربن خاك و بیوماس 
گیاهی مشاهده شد که میزان ترسیب کربن در خاك 
بیشتر از بیوماس گیاهی است که این یافته با نتایج 

حاصل از مطالعات 
باجس 

ترسیب شده به بخش خاك اختصاص یافته و خاك 
بزرگترین مخزن ذخیره کربن محسوب می

مطابقت دارد
هاي زراعی میزمین

ها مرتبط دانست چرا که  آن
زراعی روي خصوصیات فیزیکی خاك تأثیر معنی

داشته، ساختمان آنرا بهبود می
به افزایش تراکم و وزن مخصوص خاك می

محمدي و همکاران (
وزن مخصوص ظاهري، خود، میزان ترسیب کربن خاك 

را به طور مستقیم تحت تأثیر ق
آن می

خاك را بهبود بخشیده و باعث افزایش میزان مواد آلی 

ساقه
0/435

برگ
0/232

ریشه
 0/189

به تن در هکتار میانگین تولید کربن در اندامهاي مختلف هاي مختلف به تن در هکتار میانگین تولید کربن در اندام
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تن ترسیب کربن در هکتار  026/1
ها با داشتن ریشه
به ترتیب بیشترین و کمترین میزان ترسیب  )درصد

کربن را به خود اختصاص داده اند 

  
میزان کربن ترسیب شده در خاك

جهت تعیین میزان کل کربن ترسیب شده در خاك      
هر هکتار و با در دست داشتن عمق نمونه

ترسیب کربن در 
گردید و مقدار آن

  
بحث و نتیجه گیري

فرایند ترسیب کربن          
اقتصادي لحاظ به
رودمی شمار به

طریق از و فتوسنتز
هاي اندام از یک

فروزه(هستند 
در واحد زمان به خصوصیات رشد گونه

مدیریت، روش احیاء و شرایط محیطی بویژه هاي شیوه
، مقدار بارندگی

بیولوژیکی خاك و ذخیره قبلی کربن در خاك بستگی 
درنر و اسچومن، ( دارد

 بین مستقیمی

به دارد، وجود
متفاوتی براي ضرایب

سنبله
1/026

میانگین تولید کربن در اندامهاي مختلف. 1شکل  میانگین تولید کربن در اندام  -2شکل  
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خاك و بالطبع افزایش محصول و افزایش بیوماس 
هوایی و در نتیجه افزایش سطوح ترسیب کننده گیاهی 

گري گلچین و عس ).2007فابریزي و همکاران ( گردد می
نیز گزارش کردند که وزن مخصوص ظاهري ) 2004(

 25تا  چهارخاك شخم شده با گاو آهن قلمی به میزان 
-هایی بود که در آنها عملیات خاك درصد بیشتر از خاك

ورزي انجام نشده بود از آنجایی که بیوماس گیاهی در 
ترسیب کربن و کاهش سطح این گاز اتمسفري نقش 

ین هرگونه اقدامی که باعث افزایش فزاینده اي دارد بنابرا
پوشش گیاهی گردد به طور غیر مستقیم در ترسیب 

 در مطلوب عملکرد تولید. کربن تأثیر گذار خواهد بود

 ذخیره و بارندگی میزان به مستقیم طور به دیم کشت

نیز ) 2007(سینگ و هایل  .دارد بستگی خاك در رطوبت
منجر به ورزي حداقل نشان دادند که عملیات خاك

گردد که این امر نیز  افزایش میزان رطوبت خاك می
نظر به . دهدعملکرد محصول را تحت تأثیر قرار می

ترین گیاه خانواده غالت است که گندم مهماینکه 
بیشترین سطح زیر کشت محصوالت زراعی کشور را 

 به خود اختصاص داده است و از دیگر سو افزایش

 افزایش گیاهی، وماسبی افزایش معادل کربن ترسیب

 نگهداري ظرفیت افزایش حاصلخیزي خاك، بهبود تولید،

 .است بادي و آبی فرسایش از جلوگیري و خاك در آب
 دارا بودن بر عالوه کربن ترسیب سبب همین به

 تولید افزایش دلیل به اي، پایه و حفاظتی هاي ارزش
 و است ارزش داراي اقتصادي نیز نظر از بیوماس،

 از حاصل اضافی سود و منفعت عنوان به تواند می

در نهایت باید گفت با . گردد مطرح زراعی هايفعالیت
وجود اهمیت فرآیند ترسیب کربن در تعدیل گازهاي 

هاي اي و کاهش دماي کره زمین توسط گونهگلخانه
بویژه در (مرتعی و زراعی، مطالعات کمی در این مورد 

طور  اما به. استصورت گرفته ) هاي زراعیمورد گونه
هاي کلی با توجه به وجود مسائل پیچیده در اکوسیستم

زراعی و مسائلی مثل معدنی شدن مواد آلی، تأثیر 
اکسید عوامل اقلیمی و سایر عوامل بر روي جذب دي

اي در این رابطه الزم به نظر  کربن، تحقیقات گسترده
  .رسدمی
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