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بررسي و تعيين ترسيب كربن آلي در سه نوع خاك و با
سه نوع پوشش گياهي در قسمتي از اراضي استانهاي قزوين و زنجان

منوچهر زرينكفش* ،1علي محمد صباغي ،2زيبا نعلبندي

*

قرهقيه3

 1استاد دانشكده كشاورزي و منابع طبيعي ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد كرج
 2كارشناس ارشد ،مؤسسه مهندسي آب و خاك ،وزارت جهاد كشاورزي
 3دانش آموخته دكترا دانشكده جنگلداري ،دانشگاه ميشيگان
(تاریخ دریافت1330/05/11 :؛ تاریخ تصویب)1331/01/01 :

چكيده
در این بررسي خاكهاي سه منطقه مورد مطالعه قرار گرفته است .منطقه اول به ناحيه قارپوزآباد قزوین مربوط ميگردد .خاكهاي متعلق در
این منطقه فوق العاده شور ميباشند .گياهان بومي از گونههاي مشخص كننده خاكهاي شور تشكيل یافته است.
مقدار ترسيب كربن در عمق  0-30سانتيمتري  273تن و در عمق  0-100سانتيمتري برابر  184تن در هكتار اندازهگيري شده است.
منطقه دوم مربوط ميگردد به خاكهاي گچي با گياه معرف خاكهاي گچي طارم مقدار ترسيب كربن در عمق  0-30سانتيمتري 1303
تن و در عمق  0-100سانتيمتري برابر  320تن در هكتار تعيين شده است .باالخره منطقه سوم در استان زنجان روي خاكهاي آهكي زیر
پوشش جو قرار گرفته است .مقدار ترسيب در عمق  0-30سانتيمتري  220تن و در عمق  0-100سانتيمتري  402تن در هكتار
اندازهگيري شده است .پراكنش كربن آلي در خاكهاي مناطق مورد مطالعه به صورت نقشههاي  GISترسيم شده است.

كليد واژهها :ترسيب ،كربن آلي ،GIS ،گونههاي گياهي ،رس ،كلرات ،هدایت الكتریكي ،گچ

*نویسنده مسوول:
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سرآغاز
در این دو سه دهه اخير تغييرات مهمي در آب و هواي كره زمين
ایجاد شده است .مهمترین عامل این تغييرات افزایش درجه
حرارت است ،افزایش درجه حرارت نيز تحت تاثير متصاعد شدن
گاز دياكسيد كربن و افزایش آن در آتمسفر مياني (تروپوسفر)
كه باعث ایجاد حالت گلخانه مينماید.
طبق نظریات متخصصين ميانگين افزایش درجه حرارت كره
زمين در قرن بيستم یك درجه بوده است ،و اگر به همين منوال
گاز دياكسيدكربن افزایش یابد در اواخر قرن بيست و یكم درجه
حرارت كره زمين در حدود  3تا  1درجه افزایش خواهد یافت.
در چنين حالتي ،یخهاي قطبي آب خواهند شد ،سطح آب دریاها
باال خواهد آمد (حدود  2متر) و بيشماري از گونههاي گياهي و
جانوري از بين خواهند رفت .خشكسالي در قسمتي از كشورها
باعث كاهش عملكرد توليدات گياهي و دام خواهد شد .گرسنگي
و فقر دامنگير خيلي از كشورها خواهد شد.
طبق نظر متخصصان ( )Powlson, 2011مقدار دياكسيدكربن
در ابتداي صنعتي شدن كشورهاي غربي ( 1750ال قبل)
 280ppmvبود و در همين سال  2013به  105 ppmvافزایش
یافته است.

عامل این افزایش سوخت مواد فسيلي مانند نفت ،بنزین ،گاز و
عوامل دیگري مانند آتش گرفتن جنگلها ،تخریب و فرسایش
خاك و تبدیل جنگلها به زمينهاي زیر كشت و عوامل
نامطلوب كشاورزي ميباشد.
با بررسي چرخه كربن در كره زمين ثابت شده است كه خاك
مهمترین مخزن كربن در جهان ميباشد.
مقدار كربن آلي در خاك  3برابر بيش از كربن و در بافت تمام
گياهان و دو برابر بيش از كربن اتمسفر است .مقدار كربن خاك
را بين  1500تا  2000ژیگاتون تخمين زدهاند ( Girard et al.,
.)2010

مقدار كربن ترسيب شده در خاك تحت تاثير تغييرات آب و هوا،
نوع خاك (مشخصات خاك) پوشش گياهي است.
طبق نظریه ((Lal et al., 2009ترسيب كربن در خاك زیر
كشت مرتع  2/13كيلوگرم در مترمربع و در خاك زیر پوشش
درختان سوزني برگان  10كيلوگرم و در زیر درختان پهنبرگان
مخلوط  8/5كيلوگرم در مترمربع ميباشد .مطالعات انجام شده
توسط ) )Balesdent, 2009در سه اكوسيستم گياهي را نيز به
صورت جدول ( )1منعكس مينمایيم.

جدول ( :)1مقايسه تغييرات كربن آلي در سه نوع اكوسيستم

بيوماس گياهي
كربن آلي در خاك 0-30cm
كربن آلي 0-100cm

جنگل آمازون

جنگل پهن برگان

(گرم تروپيكال)
200
30
150

(منطقه معتدله)
80
70
100

در ایران مقدار بيوماس ترسيب كربن گياه درمنه  1117كيلوگرم
در هكتار محاسبه شده است (تيرتاش و همكاران.)1383 ،
چنين به نظر ميرسد كه ارقام زیر فقط كربن آلي را تعيين
مينماید و نه ترسيب كربن .در حالي كه مقدار ترسيب خاك در
خاكهاي جنگل ایران تا عمق یك متري  1307تن در هكتار
تعيين شده است .در خاكهاي مناطق خشك بوئين زهرا مقدار
آن  710تن در هكتار (حقشناس )1330 ،و در خاكهاي
ورتيسول كرمانشاه  1130تن در هكتار محاسبه شده است
(پارسامنش .)1330 ،كربن آلي در خاك در بعضي از شرایط
نامطلوب كشاورزي و تبدیل جنگلها به اراضي زیر كشت به
تدریج اكسید شده و به صورت دياكسيد كربن وارد آتمسفر

كشت گندم
4
10
80

مياني گردید و حالت گلخانه را توليد مينماید ( Brahim et al.,

 .)2002عمل فرسایش خاك نيز باعث به هدر رفتن كربن آلي
ميگردد (.)Batjes, 2004; Bettina et al., 2004
مقدار ترسيب كربن آلي در خاك از حاصلضرب درصد كربن در
وزن مخصوص ظاهري بر حسب گرم بر سانتيمتر مكعب و
ضخامت خاك بر حسب سانتيمتر محاسبه ميشود .در حالي كه
مقدار كربن آلي خاك فقط درصد را تعيين مينماید كه در اثر
فرسایش ساليانه مقدار بسياري از خاك تخریب ميگردد .با
تخریب خاك موادآلي آن اكسيد شده و به صورت دياكسيدكربن
وارد اتمسفر ميگردد .براي جلوگيري از متصاعد شدن
دياكسيدكربن طبق پروتكل كيوتو  1335در بيست و دومين
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همایش گرمایش زمين در شهر دوهه (امارات) تصميم گرفته
شده است كه در سال  2050حدود  20درصد از دياكسيد
كاهش یابد .البته عامل مهم افزایش دياكسيدكربن سوخت مواد
فسيلي است.
در سالهاي اخير متخصصين و محققان مطالعات متعددي درباره
ترسيب كربن انجام دادهاند .در حال حاضر در ایران چندین طرح
تحقيقاتي پيشنهاد شده است .یكي از آنها طرح سازمان ملل است
كه قرار است در استان خراسان روي چندین هزار هكتار روي
خاكها انجام گيرد .در بين این مطالعات ميتوان طرح سازمان
ملل  UNDPدر استان مركزي را نام برد .ولي تاكنون نتایج
ملموسي انتشار نيافته است.
بررسيهاي ما درباره ترسيب كربن آلي در دو استان قزوین و
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زنجان انجام گرفته است .این مطالعات در مرحله اول شامل
تعيين مشخصات فيزیكي و شيميایي و ردههاي غالب خاكها
است و در مرحله دوم تعيين مقدار كربن ترسيب شده بر حسب
تن در هكتار خواهد بود .با كمك نتایج حاصله نقشههاي GIS
ترسيب كربن را در سه منطقه ترسيم نمودهایم.
مشخصات عمومي مناطق سه گانه مورد مطالعه
مناطق مورد مطالعه در دو استان قرار دارند:
 .1اراضي قارپوز آباد كمال آباد قزوین
 .2اراضي كشكهور طارم استان قزوین
 .3اراضي گرماب استان زنجان
مشخصات این سه منطقه را بهصورت جدول ( )2منعكس مينمایيم.

جدول ( :)2مشخصات آب و هوايي ،پوشش گياهي و خاك
منطقه
قارپوز آباد قزوین
طارم قزوین
گرماب زنجان

نزوالت آسماني
250
280
350

تبخير و تعرق
810
715
720

از نقطه نظر مشخصات آب و هوایي این سه منطقه تفاوت زیادي
با هم ندارند .نسبت رابطه نزوالت آسماني به تبخير و تعرق كمتر
از  0/50است .یعني تبخير و تعرق بيش از  2برابر نزوالت
آسماني در سال ميباشد .ما مشخصات خاك و پوشش گياهي و
نيز مقدار كربن ترسيب شده را به صورت فشرده و اختصار براي
هر سه منطقه مورد مطالعه قرار ميدهيم.
مواد و روشها
با كمك نقشههاي توپوگرافي و زمينشناسي محدوده مطالعاتي
به ازاي هزار هكتار در هر منطقه تعيين و ترسيم گردیده است.
بر اساس مقياس  1:25000تعداد  20نقطه شمارهگذاري گردید و
در هر نقطه پروفيل (خاك رخ) تا عمق  1متري یا  1/5متر حفر
گردید .پس از مطالعات مورفولوژي پروفيلها از افقها مقدار 2
كيلوگرم خاك جمعآوري گردیده است .نمونههاي جمعآوري شده
در آزمایشگاهها مورد تجزیههاي فيزیكي و شيميایي به شرح زیر
قرار گرفته است.
 .1وزن مخصوص ظاهري روش استوانه
 .2بافت خاك لمسي یا چگالي سنجي
 pH .3خاك با  pHمتر الكتریكي

.1
.5
.4
.7
.8

پوشش گياهي
شورپسند
گچ پسند
گندم و جو

مشخصات خاك
خاكهاي شور
خاكهاي گچي
خاكهاي آهكي

هدایت الكتریكي ( )ECهدایت الكتریكي سنج
كربن آلي ،روش دالكي بالك
آهك كل ،كالسي متري
گچ ،روش استون
نقشههاي پراكنش ترسيب كربن با نرمافزار Microsthtion
انتقال به نرمافزار  GISبخش اول ترسيم شده است (به
شكلهاي  1تا  1رجوع فرمایيد).

يافتهها
مشخصات خاك و ترسيب كربن آلي در منطقه
قارپوزآباد (كمال آباد قزوين)
اراضي مورد مطالعه در اطراف روستاي قارپوزآباد دهستان احمد
آباد شهرستان ساوجبالق قرار دارد (در  30كيلومتري غرب كرج).
خاكهاي این منطقه روي آبرفتيهاي دوران چهارم زمينشناسي
قرار دارد .این نهشتهها از امالح شور ،كم و بيش از گچ و آهك
غني است .پوشش گياهي از گونههاي شورپسند Halophytes
تشكيل گردیدهاند كه ميتوان گونههاي زیر را كه بيش از 30
درصد پوشش را تشكيل ميدهند.
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مشخصات فيزيكي و شيميايي خاك
در  1100هكتار  20پروفيل و از هر پروفيل افقها مورد مطالعه
مورفولوژي قرار گرفته است .مشخصات فيزیكي و شيميایي یكي
از پروفيلهاي شاهد  1در جدول  3منعكس مينمایيم.
مهمترین صفات شيميایي این خاكها شوري است (هدایت
الكتریكي افقها بيش از  15دسيزیمنس در متر ميباشد) كه در
تمام عمق خاك مشاهده ميشود از آهك و گچ نيز نسبتاً غني
است pH .بين  7/5تا  8/1در نوسان است .از كربن آلي
فوقالعاده فقير است به علت شوري بسيار زیاد فقط گونههاي

مقاوم به شوري قادرند در چنين خاكي به زندگي خود ادامه دهند.
اكثریت گياهان مقاوم به شوري (هالوفيتها) مانند:
سالسوال Salsola
اسپند Peganum harmala
جو وحشي Hordum spontaneum
از نقطه مكان این خاكها در ردهبندي  FAOو  WRBدر واحد
سولونچاك ( )Solowchakو در ردهبندي آمریكایي ( )2010در
تحت رده ساليد ( )Salidsقرار دارد.

جدول ( :)3صفات و مشخصات مورفولوژي ،فيزيكي و شيميايي پروفيل 11
افق

ضخامت
()cm

A

0-30

Cz1

30-45

Cz2

45-80

Cz3

80-100

رنگ

6
3
10YR
5Y 6
2
5Y 6
2
10Y 5
3

وزن مخصوص

بافت

ساختمان

آهك
()%

گچ
()%

شوري
()ds/m

pH

كربن آلي
()%

ظاهري ()g/cm

Cl/Sil

M

1/7

0/71

17/1

7/55

0/52

1/15

SiL

M

14/1

0/33

48/1

8/15

0/12

1/51

SiC

M

15/7

0/045

11/7

8/04

0/1

1/45

CSiL

M

20/1

0/31

43

8

0/1

1/55

بررسي و تعيين ترسيب ( )Sequestrationدر خاكهاي
شور اين منطقه
در  1100هكتار  20پروفيل حفر گردیده است .در هر پروفيل در
دو عمق  0-30سانتيمتر و  0-100سانتيمتر مورد تجربههاي
براي تعيين ترسيب قرار گرفته است.
ميانگين ترسيب در دو عمق به ترتيب  0-30سانتيمتري و
 0-100سانتيمتري در  20نمونه خاك از قرار زیر است.
 273 = 0-30cmتن در هكتار
 184 = 0-100cmتن در هكتار اندازهگيري شده است.
با كمك نرمافزار  Microstationنقشههاي  GISبراي پراكنش
ترسيب كربن ترسيم شده است.
تعيين ترسيب كربن آلي در خاكهاي غني از گچ در
منطقه طارم قزوين در اراضي كشكهور
خاكهاي مورد مطالعه در ارتفاعات كيلوان طارم قرار دارد.
مشخصات خاكهاي این منطقه را در جدول ( )1منعكس
نمودهایم .از نقطه مشخصات زمين شناسي این خاكها روي

سازندهاي نئوژن غني از مارن ،گچ و ماسه قرار گرفتهاند.
پوشش گياهي این خاكها در اكثر قسمتهایي از اسفناج وحشي
( )Atriplex paluitumتشكيل گردیده است .در بعضي از
قسمتهاي گونههاي دیگري مانند گون ( Astragaus
 ،)gmmifereاسفند ( )Peganum harmalaبه صورت پراكنده
مشاهده شده است.
مشخصات خاك
در منطقه مورد مطالعه  20پروفيل حفر گردیده است .در بين این
 20پروفيل یك كه شاخصترین مشخصات خاك را نشان
ميدهد به صورت جدول ( )1منعكس مينمایيم .از نقطه نظر
ردهبندي این خاك در واحد  Gypsisolsو تحت واحد Haplic
gypsisolsميباشد .مقدار كربن آلي آنها كمتر از  0/5درصد
است از گچ فوق العاده غني ميباشند .مشخصات این خاكها
شبيه مشخصات خاكهاي گچي در منطقه سلفچگان قم
ميباشند (افتخاري )1374 ،به علت وجود گچ امكان كشت و كار
وجود ندارد (ميریحيایي1331 ،؛ منسن.)1331 ،
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شكل ( :)1ترسيب كربن در عمق  1-111سانتيمتري در
پروفيلهاي خاك منطقه قارپوزآباد بر حسب تن در هكتار

جدول ( :)4مشخصات فيزيكي و شيميايي پروفيل شماره  1منطقه طارم
افق
A1
CY1
CY2

عمق
cm
0-30
30-40
40-100

ضخامت
cm
35
25
70

بافت
SiL
Si
Si

وزن مخصوص
ظاهري ()g/cm3
1/13
1/21
1/32

pH

EC
()ds/m

7/5
8/2
8/3

2/11
2/12
7/15

آهك
()%
3/2
1/8
3/3

گچ ()%
17/7
53/22
38/7

كربن

ترسيب كربن

آلي ()%
0/07
0/07
0/11

(تن در هكتار)
2/3
21
10
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قرار دارد .اراضي این منطقه از تپه ماهورها و دشتهاي كم و
بيش كوچك تشكيل گردیده است .مساحت كل اراضي حدود
 11754هكتار ميباشد .براي مطالعه خاك  21پروفيل حفر
گردیده است كه  12پروفيل از آنها مورد مطالعه قرار گرفته است.
خاكهاي این اراضي روي تشكيالت آهك و كنگلومرا قرار
گرفتهاند .پوشش گياهي از گياهان زراعي مانند گندم و جو
تشكيل گردیده است.
شكل ( :)2منحنيهاي پراكنش رسهاي غالب در
خاكهاي مناطق كشكهور طارم

مشخصات مينرالوژي رسها
با آزمایش نمونه خاك توسط اشعه ( xدي فراكتومتر) رسهاي
غالب این خاكها از رسهاي اسمكتاتها (مونتموریونيت،
بيدولویت) ،ایالت و كائولينت تشكيل گردیدهاند.
مشخصات و مقدار ترسيب كربن آلي
این خاكها به علت بافت ماسهاي و نيز فقير بودن از كربن آلي
مقدار ترسيب كربن فوق العاده فقير ميباشند.
در  20نمونه خاك در عمق  0-30سانتيمتري و در عمق -100
 0سانتيمتري ميانگين ترسيب در دو عمق فوقالذكر از قرار زیر
است.
ميانگين ترسيب كربن در عمق  0-30سانتيمتري  43/1تن و در
عمق  0-100سانتيمتري برابر  310تن در هكتار است .در
حقيقت بيش از ترسيب كربن خاكهاي مناطق خشك تونس
ميباشد (.)Batjes, 2010; Batjes 2005
ميانگين مقدار ترسيب در  21نمونه خاك در عمق  0-30و
 0-100سانتيمتري از قرار زیر ميباشد:
در عمق  0-30سانتيمتري =  43/1تن در هكتار
در عمق  0-100سانتيمتري =  310تن در هكتار
فایلهاي كامپيوتري نقشهها و با كمك نرمافزار Microstation
نقشه  GISپراكنش ذخيره (ترسيب) كربن آلي را در  21پروفيل
در عمق  0-100سانتيمتري ترسيم شده است (جدول .)5
تعيين ترسيب كربن در خاكهاي آهكي منطقه گرماب
زنجان
گرماب یكي از شهرستانهاي استان زنجان (در  40كيلومتري)

مشخصات خاك
بافت در اكثر افقها  SClاست .در افقهاي عميق بافت رسي
است یا رس و لوم است .از نظر شوري در اكثر پروفيلها هدایت
الكتریكي كمتر از  2دسيزیمنس در متر ميباشد.
آهك خاك ( )Limeدر تمام افقها بيش از  15درصد است .در
افق  Bk1و  Bk2مقدار آن بين  10تا  13درصد است .تمام
پروفيلها صفات آهكي دارند (بيش از  15درصد).
وزن مخصوص ظاهري افقها بين  1/1تا  1/4گرم بر سانتيمتر
مكعب در نوسان است .مقدار كربن آلي در تمام افقها كمتر از 1
درصد ميباشد.
براي بررسي و تعيين ردههاي غالب خاكهاي این منطقه 1
پروفيل را مورد بررسي و مطالعه قرار ميدهيم ،انتخاب این 1
پروفيل به عنوان شاخص (رفرنس) بر مبناي پيشرفت تغيير و
تحوالت توسعه افقها انتخاب گردیدهاند.
 -1پروفيل شماره 1
مشخصات فيزیكي و شيميایي این پروفيل را در جدل  3منعكس
مينمایيم .این پروفيل داراي  1افق است:
افق  A1به ضخامت  20سانتيمتر رنگ آن در حالت خشك
 10YR6/6و در حالت مرطوب  .10YR6/4داراي ساختمان
گرانولي متمایل به ماسيو است.
 pHافقهاي  Bk1 ،A2 ،A1و  Bk2برابر  8تا  8/2هدایت
الكتریكي تمام افقها كوچكتر از  1دسيزیمنس در متر است.
بافت  Clتا  Cاست .درصد كربن آلي افق  5/5 A1درصد
ميباشد.
مقدار آهك در تمام افقها بيش از  24درصد است و در افقهاي
تحتاني به  13درصد افزایش ميیابد .مقدار كربن آلي در تمام
افقها كمتر از  1درصد است.

بررسي و تعیین ترسیب كربن آلي در سه نوع خاك و با سه نوع پوشش گیاهي در ...

شكل ( :)3نقشه ترسيب كربن در عمق  1-111سانتيمتري
خاكهاي منطقه طارم بر حسب تن در هكتار
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شكل ( :)4نقشه ترسيب كربن در عمق  111سانتيمتري
پروفيلهاي خاكهاي منطقه گرماب زنجان
جدول ( :)5مشخصات فيزيكي و شيميايي پروفيل شماره  3منطقه گرماب زنجان
افق

A1
A2
BWK1
BWK2

عمق

ماسه

الي سيلت

رس

cm
0-20
20-10
10-40
40-80

()%

()%

()%

12
11
27
31

21
21
23
24

31
35
11
10

بافت

CL
CL
C
CL toc

وزن مخصوص EC
ظاهري ()g/cm3
0/42
1/73
0/51
1/42
0/38
1/50
0/23
1/53

()ds/m

آهك

كربن آلي

()%

()%

24/2
23/3
10/3
13

0/43
0/50
0/13
0/30

pH
7/8
8
8/2
8/2
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ترسيب كربن در نيمرخ خاك شماره  2بر اساس ضمانت خاك و
درصد كربن و وزن مخصوص ظاهري برابر است با ارقام زیر:
 220 = 0-20cmتن در هكتار
 142 = 20-10cmتن در هكتار
 123 = 10-40cmتن در هكتار
 31 = 40-80cmتن در هكتار
كه مجموع الیههاي در عمق  80سانتيمتري از سطح خاك
 402تن در هكتار است.
به علت وجود لكههاي آهك در سراسر افقها خاك صفات
آهكي دارد در ضخامت  20تا  40مقدار آهك كل برابر  10درصد
است (افق كالسيك) در ردهبندي آمریكایي در گروه Calcixerepts
و در ردهبندي  WRBدر رده كالسيسولها قرار دارد .پراكنش
ترسيب كربن در  12پروفيل به صورت  GISترسيم شده است.
بحث و نتيجهگيري
همان طوري كه در مطالب مورد مطالعه بحث و تفسير نمودهایم
مهمترین عامل افزایش درجه حرارت كره زمين همان افزایش
درجه حرارت كره زمين همان افزایش گاز دياكسيد كربن در
آتمسفر است .از هنگام صنعتي شدن كشورهاي اروپاي غربي و
امریكا ( 157سال پيش) تا سال  2013ميالدي مقدار گاز
دياكسيد كربن  30درصد اضافه شده است .اگر به افزایش گاز
دياكسيد كربن به همين روند افزایش یابد ميانگين درجه حرارت
ساليانه كره زمين تا آخر قرن بيست و یكم  3تا  1درجه افزایش
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خواهد یافت كه براي تمام موجودات كره زمين فاجعه بار خواهد
بود .عامل مهم افزایش گاز دياكسيد كربن همان سوخت مواد
فسيلي مانند نفت ،بنزین ،گاز ،گازوئيل است كه باید آتش گرفتن
جنگلها ،تخریب جنگل تبدیل جنگل به اراضي زیركشت و
عمليات غلط كشاورزي روي خاك ميباشد .همان طوري كه در
مقدمه بحث نمودیم خاك بزرگترین مخزن كربن آلي (به
صورت مواد آلي) ميباشد.
مقدار كربن آلي محصور شده توسط خاكدانهها تحت تاثير
تغييرات آب و هوا ،نوع پوشش گياهي و نوع مشخصات فيزیكي
و شيميایي خاك ميباشد.
مطالعات ما روي سه نوع خاك با سه نوع پوشش گياهي با
تغييرات نسبي آب و هواست.
منطقه اول در استان قزوین (قارپوزآباد) قرار دارد .خاك این
منطقه فوق العاده شور و گياهان بومي از گونههاي مقاوم به
شوري تشكيل گردیده است.
منطقه دوم در طارم قزوین مورد مطالعه قرار گرفته است.
خاكهاي این منطقه از تركيبات غني از گچ تشكيل شده است.
باالخره منطقه سوم ،در استان زنجان در اراضي گرماب مورد
مطالعه قرار گرفته است.
ما براي مطالعه و مقایسه این سه منطقه الزم ميدانيم
مشخصات خاك و پوشش گياهي و مقدار ترسيب كربن را به
صورت جدول ( )4منعكس نمایيم.

جدول ( :)6مشخصات خاك و پوشش گياهي و مقدار ترسيب كربن در مناطق مورد مطالعه

نام منطقه

گونههاي معروف

قارپوز آباد
طارم قزوین
گرماب زنجان

شورپسند مانند جو وحشي ،اسپند ،شوران
مقاوم به حضور گچ ،آتریپلكس
زیر كشت جو و گندم

مشخصات
خاك

رده بندي خاك
WRB

USDA

ترسيب كربن آلي
(تن در هكتار)
عمق

عمق

1-111cm 1-31cm
184
273
Salids
خاكهاي شور Solowchak
320
13/3
Gypsids
خاكهاي گچدار Gypsisols
402
220
خاكهاي آهكي
Callids
Calcisols
WRB: World Reference Base for Resources 2010
USDA: United States Department Agriculture

با در نظر گرفتن مطالب در این بررسي و تفسير نتایج حاصله را
ميتوان به صورت جمعبندي خالصه نمود:
تعيين مشخصات و ردهبندي خاكهاي شور ،گچي و آهكي در
این سه منطقه

ارتباط مشخصات خاك با گونههاي گياهان
مقدار كربن ترسيب شده در سه نوع خاك
در خاكهاي آهكي به علت حضور گياهان زراعي مقدار كربن
آلي در خاك بيش از بقيه خاكهاست در حالي كه مقدار كربن
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آلي در خاكهاي گچدار كمتر از خاكهاي دیگر است.
نقشه ترسيب كربن را به صورت  GISبراي تمام پروفيلهاي هر
منطقه ترسيم نمودهایم.
پيشنهادها
براي جلوگيري از هدر رفتن كربن آلي و اكسيد شدن آن به
صورت دياكسيد كربن الزم است از كاربري و عمليات ناصحيح
كشاورزي مانند شخم زدن عميق خاك جلوگيري نمود و نيز مانع
از چرا (پس چر) بازمانده گياهان زراعي پس از برداشت نمود.
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تلفيق درخت و زارعت ( )Agroforestryدر افزایش كربن آلي
در خاك نقش مهمي ایفا مينماید و از هدر رفتن آن جلوگيري
مينماید .به طور خالصه آمایش سرزمين كه همان مدیریت صحيح
كاربري اراضي ميتواند از هدر رفتن كربن آلي و متصاعد شدن
آن بهصورت دياكسيدكربن مانع پيشرفت حالت گلخانه ميگردد.
يادداشتها
*این مقاله استنتاج از طرح تحقيقاتي دانشگاه آزاد اسالمي واحد
كرج ميباشد.
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