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چکیده

د که با تاثیر بر دو فرآیند فتوسنتز و تنفس تعیین کننده مقدار ذخیره کربن آلی دما و بارندگی دو ویژگی اصلی اقلیمی هستن
خاك هستند. مقدار مواد آلی خاك و نرخ تجزیه ي آن تحت شرایط آب و هوایی مختلف متفاوت است اما معموال با افزایش 

بررسی ارتباط پارامترهاي اقلیمی (دما یابد.هدف از انجام این پژوهشبارندگی و کاهش دما میزان ماده آلی خاك افزایش می
منطقه اقلیمی استان کرمانشاه بود. نتایج این بررسی نشان داد که در منطقه مورد 5و بارش) با میزان ماده آلی خاك در 

داري بین پارامترهاي اقلیمی و کربن آلی خاك وجود ندارد.مطالعه ارتباط معنی

دما و بارندگی، کرمانشاههاي کلیدي: کربن آلی خاك، اقلیم،واژه

مقدمه

هاي فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی خاك به شدت باشند؛ زیرا ویژگیمواد آلی خاك، یک عنصر کلیدي در کیفیت خاك می
% کربن آلی زمین را 75کربن آلی است و بیشتر از خاك اولین محل ذخیره).5و 9(تحت تاثیر مواد آلی خاك قرار دارند

ها از کمتر از ). میزان ماده آلی خاك8برابر مقدار کربن آلی موجود در گیاهان زنده است (5تا 4شود که حدود شامل می 
).10هاي پیت متغیر است (درصد در خاك40یک درصد در مناطق خشک تا بیشتر از 

هاي خاك،  مواد مادري، ویژگی(کربن آلی خاك) تحت تاثیر عوامل مختلفی مانند اقلیم(مانند بارندگی و دما)،SOCمقدار 
).6و 4هاي انسانی (تغییر کاربري اراضی) قرار دارد ( هاي توپوگرافی (مانند جهت شیب و درصد شیب ) و فعالیت ویژگی
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هاي  ناپریز است و بررسی کربن آلی در اقلیم هاي انسانی گریز دلیل تاثیر فعالیت صورت طبیعی و هم به تغییرات اقلیمی هم به
-درمیان پارامترهاي اقلیمی دما و بارندگی از مهمتغییرات اقلیم را روشن نماید.تواند الگویی از تغییرات کربن در  ت میمتفاو

که انددادهمحققین نشان .باشند ترین عناصري هستند که بیشترین تاثیر را در جهت کنترل میزان مواد آلی درخاك را دارا می
 مقدار کربن آلی خاك.)2و 11هش دما در هرشرایطی از بارندگی افزایش خواهد داشت (تراکم کربن در خاك معموال با کا

سو از طریق تاثیر در تولید پوشش گیاهی و در نتیجه مقدار کربنی که با میزان بارندگی و دما رابطه نزدیکی دارد. اقلیم از یک
شود  مواد آلی و یا مقدار کربنی که از خاك خارج میشود و از سوي دیگر، از طریق تاثیر در سرعت تجزیه به خاك وارد می

یابد ولی در هر سطحی از بارش ها معموال با افزایش میزان بارندگی افزایش می ).میزان کربن آلی خاك10کند ( کنترل می
ی تازه و هوموس یابد.با افزایش دما فعالیت میکروبی و درنتیجه سرعت تجزیه بقایاي گیاه میزان آن با افزایش دما کاهش می

باشد چرا که این پارامترها نه ترین و موثرترین پارامترها می). دما می تواند یکی از بحرانی7یابد( موجود در خاك افزایش می
تنها نرخ فرآیندهاي شیمیایی، بیولوژیکی وفیزیکی را درخاك کنترل می کند، بلکه بر روي نرخ رشد گیاهان تاثیر مستقیم 

).2دارد (

دلیل وضعیت توپوگرافی، از اقلیم متنوعی برخوردار است. با توجه به  است به شده کرمانشاه که در غرب کشور واقع استان
هاي متفاوت و ارتباط آن با پارامترهاي  تنوع اقلیمی، این استان محل مناسبی براي بررسی تغییرات کربن آلی خاك در اقلیم

منطقه اقلیمی متفاوت در استان 5اط کربن آلی خاك با دما و بارندگی در هدف از این پژوهش بررسی ارتباقلیمی است. 
کرمانشاه است.

مواد و روش ها

هايعرض35°15´تا33°36´ضلع غربى کشور، بینمیانهدروسعتکیلومترمربع43424استان کرمانشاه با حدود 
شاه از لحاظ آب و هوایی بسیار متنوع است . در عرصه مورد کرمان.است طول شرقى قرار گرفته48°30´تا45°24´شمالى و

منطقه اقلیمی شامل مرطوب سرد، مرطوب معتدل، 5نماي آمبرژه بندي به عمل آمده با سیستم اقلیممطالعه براساس تقسیم
برداري شده نمونهبارندگی و دماي حداقل در نقاطنیمه مرطوب سرد، نیمه مرطوب فراسرد و مدیترانه اي فراسرد انتخاب شد. 

درجه سانتیگراد 18/4میلیمتر و 835درجه سانتیگراد و بارندگی و دماي حداکثر به ترتیب 6میلیمتر و 273به ترتیب 
باشد.سانتیگراد می11/89درجه ها میلیمتر و دماي میانگین آن582است. در کل میانگین بارندگی کل نقاط 

درصد، 30تا 20شده که داراي شرایط یکسانی از قبیل مواد مادري، شیب بین منطقه اقلیمی گفته5نقطه در56از 
0–15صورت ترکیبی و در عمق  برداري به. نمونه)1(شکل جهت شیب شرقی و کاربري مرتع هستند، نمونه برداري شد

ها با نرم افزار ند. نتایج آزمایشمتري به آزمایشگاه منتقل شدمیلی2ها بعد از خشک شدن و عبور از الک انجام شد و نمونه
SPSS.مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است
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نتایج و بحث 

دهد. میانگین کربن آلی سطحی در اي از نتایج بررسی هاي انجام شده در منطقه مورد مطالعه را نشان میخالصه1جدول
برداري شده تبخیر و تعرق نقاط نمونهاست. درصد16/0و حداقل آن 43/2درصد است. حداکثر آن 20/1استان کرمانشاه 

هاي مراتع اي بر روي خاك) در مطالعه3میلیمتر است.  مقامی و همکاران (2500تا1700صورت میانگین بین به
درجه 8.3میلیمتر و351منطقه روئین واقع در استان خراسان شمالی با میانگین بارندگی و دماي سالیانه به ترتیب، 

درصد برآورد کردند. در پژوهشی در شمال 1.40خشک سرد مقدار کربن آلی خاك را به طور میانگین تیگراد و اقلیم نیمهسان
1.48درجه سانتیگراد، مقدار کربن آلی خاك را در دیم 4.8میلیمتر و دماي سالیانه 582بارندگی شرق چین با میانگین 

قدار کربن در این مناطق ، احتماال کم بودن دماي سالیانه است که از تجزیه ) که علت این افزایش م12درصد اعالم کردند( 
کند. مواد آلی جلوگیري می

هاي اقلیمی و مقدار کربن آلی خاك درمناطق مختلف اقلیمی در استان کرمانشاهویژگی: 1جدول 

SOC(درصد) دما بارندگی
اقلیم

میانگین حداکثر حداقل (سانتیگراد) ( مترمیلی )

1/13 1/92 0/32 13/5 448 مرطوب سرد

1/16 1/95 0/41 10/3 644/8 مرطوب معتدل

1/7 2/34 0/64 11/2 568/2 نیمه مرطوب سرد

0/89 1/23 0/41 11/3 601 نیمه مرطوب فراسرد

1/13 1/61 0/31 10/1 756/9 مدیترانه اي فراسرد
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هاي مختلف در میزان کربن آلی خاك مشاهده داري بین اقلیمدهد که اختالف معنیها هم نشان میلیل آماري دادهنتایج تح
. دهدهاي مختلف را در میزان کربن آلی خاك نشان میمقایسه میانگین بین اقلیم2شود .جدول نمی

هاي مختلف اقلیممقدار کربن آلی خاك در: مقایسه میانگین 2جدول

F میانگین مربعات درجه آزادي منبع تغییرات

1/75 ns
0/53 4 بین گروه ها

0/31 51 درون گروه ها

nsھا وجود ندارد.داری بین میانگین: اختالف معنی

کند، یعنی ثابت درجه سانتیگراد از قانون وانت هوف پیروي می40تا 10سرعت تجزیه مواد آلی خاك در محدوده دماي 
) در یک بررسی سرعت تجزیه بقایاي 7شود ( برابر می3تا 2درجه افزایش دما 10سرعت تجزیه ماده آلی به ازاي هر 

توسط دماي سالیانه دار در دو نوع خاك با میزان و نوع رس یکسان ولی در یک منطقه معتدله (انگلستان) با مگیاهی نشان
درجه سانتیگراد مورد ارزیابی قرار 26.1درجه سانتیگراد و دیگري در مناطق حاره (نیجریه) با متوسط دماي سالیانه 8.9

برابر سریعتر از 4گرفت، نتایج نشان داد اگرچه الگوي تجزیه در هردوخاك یکسان است ولی سرعت تجزیه در منطقه حاره 
هاي مناطق گرمتر در مقایسه با راین، به عنوان یک اصل و با در نظر گرفتن شرایط یکسان، خاكمنطقه معتدل است. بناب

).7هاي مناطق سردتر داراي ماده آلی کمتري هستند (خاك

ها زیاد نیست وفقط بر اساس دماي کنید در منطقه مورد مطالعه اختالف دما بین اقلیممشاهده می1همانطور که در جدول 
ات کربن آلی خاك را تغییرات بارندگی و رنیز تغیی2اند  . شکلتا فراسرد تفکیک شدههاي معتدلوتابستان، اقلیمزمستان 

ی بین کربن آلی خاك با این دو پارامتر اقلیمی مشاهده طها پیداست، ارتباگونه که از این شکلدهد. هماندما نشان می
ترین عامل اقلیمی آلی در این مناطق تاثیر چندانی نداشته است. بعد از دما مهمشود.  بنابراین دما بر سرعت تجزیه مواد نمی

متر میلی756تا 447هاي مورد مطالعه در این استان، بارندگی از بارندگی است. در استان کرمانشاه و به خصوص در اقلیم
نظر یابد؛ ولی بهقدار کربن آلی خاك افزایش میگونه که گفته شد در شرایط مشابه دما، با افزیش بارندگی ممتغیر است. همان

رسد تفاوت بارندگی در منطقه مورد مطالعه، تاثیر چندانی بر تغییرات کربن آلی خاك ندارد. پس براي تفاوت در میزان می
کربن آلی خاك عامل یا عوامل دیگري وجود داشته باشد.
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دماب)وبارندگیالف)الی خاك با ارتباط کربن :2شکل 

افتد. به عنوان رسد، تغییرات قابل توجه در تغییرات کربن آلی خاك در دامنه وسیعی از دما و بارندگی اتفاق میبه نظر می
گی درجه سانتیگراد) و بارند25تا 5) نشان دادند که کربن آلی خاك در دامنه وسیعی از دما (11وهمکاران (قمثال، سین

متر) قابل تشخیص است. در حالی که در منطقه مورد مطالعه دامنه تغییرات دما وبارندگی در میلی1400تا حدود 200(
حدي نیست که بتواند باعث تفاوت قابل توجه در مقدار کربن آلی خاك شود.

غییرپذیري کیفی کربن آلی خاك در تحقیقی با هدف بررسی اثرات متغیرهاي فیزیکی و مدیریتی در ت)1همکاران(پرویزي و 
مرطوب سرد، مرطوب سرد و اقلیم ارتفاعات است در استان کرمانشاه در یک حوزه نیمه خشک که داراي سه اقلیم شامل نیمه

به این نتیجه رسیدند که تغییرات و رفتار کربن آلی خاك بیشتر متاثر از تغییرپذیري عوامل مدیریتی است و عوامل فیزیکی 
گیرند. رهاي خاك، شرایط اقلیمی و هندسه زمین در درجات بعدي اهمیت قرار مینظیر متغی

گیرينتیجه

مقدار کربن آلی خاك تاثیر چندانی ندارد برنتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که در منطقه مورد مطالعه بارندگی و دما 
هاي این مناطق گیر در سرعت تجزیه مواد آلی در خاكزیرا در این مناطق اختالف دمایی آنقدر نیست که باعث تفاوت چشم

در حدي نیست که باعث تغییرات قابل توجه در بارندگی در همه این مناطق رسد تغییراتبه نظر میباشد. از سوي دیگر، 
ي غیر از براي توجیه اختالف میزان کربن آلی در نقاط مختلف این استان باید عوامل موثر دیگرمقدار کربن آلی خاك شود.

، کربنات کلسیم ECوPHاقلیم بررسی شود. عواملی از قبیل عوامل مدیریتی و انسانی ویا خصوصیات خاك مثال مقدار 
معادل، درصد ذرات ریز و درشت خاك (شن، سیلت و رس) و ... میتواند بر مقدار کربن آلی خاك موثر باشند که این ارتباط 

اي مورد بررسی قرار گیرد.تحقیق جداگانهاین عوامل با کربن آلی خاك باید در 

بالف
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