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چکیده

بوم خاك باشد که حفاظت از آن محور اصلی کشاورزي پایدار  و حفظ زیستك میترین مشخصه کیفی خاکربن آلی مهم
هاي فیزیکی و شیمیمایی خاك بر کربن آلی خاك در مراتع استان است. این پژوهش با هدف بررسی اثر برخی ویژگی

ت همبستگی مثبت و با شن کرمانشاه انجام شد. نتایج نشان داد که کربن آلی در این مراتع با هدایت الکتریکی، رس و سیل
ترن عامل اثرگذار بر مقدار رس در این همبستگی منفی دارد. همچنین نتیجه رگرسیون چند متغیره نشان داد که سیلت مهم

عرصه است.

، کرمانشاههاي فیزیکی و شیمیایی خاكویزگیهاي کلیدي: کربن آلی خاك، واژه

مقدمه
وري و کیفیت خاك، حفاظت محیط زیست، ارتقاء کیفیت و کمیت آب، تصفیه آالینده ترین عامل در بارمواد آلی خاك کلیدي

ترین مخزن فعال کربن کره زمین است و ). مخزن کربن آلی خاك، بزرگ12باشد (ها و انتقال و ذخیره آب و امالح می
طور ). چون ذخیره کربن اتمسفر به14باشد ( برابر کربن زیتوده زمین می4/5برابر کربن اتمسفر و3/3مقدار آن به ترتیب 

قابل توجهی کمتر از ذخیره کربن خاك است تغییر نسبتا کم در مقدار کربن خاك اثر قابل توجهی بر محتواي کربن اتمسفر 
درصد از ذخیره 18، حدود 1995تا 1980دانند. از سال ). لذا ماده آلی خاك را قلب کشاورزي پایدار می7خواهد داشت (

5/1ز در جو با سرعتی بیش اCO2). غلظت 14ها در اثر مدیریت غیر صحیح تخریب و تصعید شده است ( لی خاكمواد آ
ppm 450در سال در حال افزایش و در آستانه رسیدن به مرز بحرانیppmمقدار ذخیره کربن در خاك 13باشد (می .(

).15و افزایش راندمان مصرف آب دارد( اي ارتباط مستقیمی با افزایش عملکرد و کاهش گازهاي گلخانه



2

دارـعی پایـابع طبیـاورزي و منـکشري ـراسـش سـهمایدومین
The 2d National Conference on Stable Agriculture and Natural Resources

عالوه بر موارد ذکر شده اهمیت مواد آلی به تاثیر آن در بهبود خصوصیات فیزیکی خاك و افزایش قابلیت استفاده عناصر 
).ارتباط خصوصیات فیزیکی و 20باشد.این اثر باید در نهایت به افزایش زیتوده و تولید محصول منجر شود (غذایی می

تواند به ایجاد روابطی شود که در جهت اهداف هاي مختلف میی خاك با میزان از دست رفتن کربن در کاربريشیمیای
، PHتوان ).  از جمله خصوصیات فیزیکی موثر بر کربن آلی خاك می7مدیریتی مناطق تحت تاثیر مشابه مفید واقع شود (

ECرد.، کربنات کلسیم معادل، مقدار شن و سیلت و رس را نام ب

). مقدار کل کربن آلی در جوامع 3شوند(ترین عرصه حیاتی کشور را شامل میمیلیون هکتار، وسیع90مراتع ایران با وسعت
هاي زراعی و جنگلی بیشتر کربن آلی خاك در زیتوده گیاهی و قسمت جنگلی، زراعی و مرتعی متفاوت است. در اکوسیستم

درصد ذخیره کربن آلی درون خاك قرار گرفته 90ر اکوسیستم مرتعی بیش از هوایی درختان وجود دارد در صورتی که د
توانند معرف خوبی از مقدار کربن آلی خاك در هر منطقه باشند. تحقیق حاضر با هاي مرتعی می). بنابراین اکوسیستم3است (

درقسمت عمده مراتع  استان هاي فیزیکی و شیمیمایی خاك بر مقدار کربن آلی خاكهدف بررسی اثرات برخی از ویزگی
کرمانشاه انجام شد.

مواد و روش ها

درصد از 45/1کیلومتر در غرب ایران واقع شده است. این استان حدود 24434استان کرمانشاه با وسعتی برابر با 
ر طول شرقى قرا48°30´تا45°24´عرض شمالى و35°15´تا33°36´بینمساحت کل کشور را دارا می باشد و 

متر می باشد. میانگین بارندگی و دماي ساالنه مرکز استان (کرمانشاه) 1200. . ارتفاع متوسط آن از سطح دریا است گرفته
.گراد است درجه سانتی11/9متر و میلی488ترتیب  ) به1345–1374در طی یک دوره سی ساله (

ها ت ترکیبی در مناطق مختلف استان انجام شد و نمونهبه صور0–15نقطه ازعمق 56برداري در در این پژوهش نمونه
بافت خاك به روش پیپت، درصد سنگریزه به متري به آزمایشگاه منتقل شدند.میلی2پس از هوا خشک شدن و عبور از الک 

در نسبت دو به یک آب به خاك و همچنین ECو PHروش حجمی، کربنات کلسیم معادل به روش تیتراسیون برگشتی، 
). متغیرهاي اقلیمی شامل، متوسط بارندگی ساالنه، متوسط دماي 27گیري شد (ربن آلی خاك به روش والکلی بلک اندازهک

ساله 50ها و گزارش مطالعات اقلیمی استان ( شبیه سازي شده برمبناي آمار ساالنه و کالس اقلیمی که با استفاده از نقشه
.استفاده شده استSPSS. جهت آنالیزهاي آماري از نرم افزار هاي سینوپتیک استان) تعیین شدندایستگاه

نتایج و بحث 

) طی تحقیقاتی 5و 4( و همکارانقابل مشاهده است. پرویزي1هاي خاك منطقه مورد مطالعه در جدول خالصه ویژگی
خاك را به چهار کالس است حدود کربن آلی خاك مهمترین مشخصه کیفی خاكکند از آنجا که کربن آلی پیشنهاد می

75/1–2/1، 2/1–6/0، 6/0به ترتیب معادل کربن آلی خاك کمتر از (کیفی خیلی کم یا فقیر، کم، متوسط و زیاد 
ها و مناطق مختلف کشور مشخص شود و عوامل اصلی صعود مخزن کربن آلی خاك در عرصهدرصد) 75/1و بیش از 
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برابرمنطقه مورد مطالعهس کیفی کم تعیین گردند. میانگین کربن آلی در به کالس کیفی زیاد و یا سقوط آن به کال
ندي ذکر شده ببراساس طبقهدرصد است. 16/0آن درصد و کمترین مقدار 2.43درصد است و بیشترین مقدار آن تا  2/1

کالس کیفی کربن آلی خاك در منطقه مورد مطالعه، کالس متوسط است.

.Error! Not a valid linkههاي خاك واقلیم در منطقه مورد مطالعیویؤگخالصه آماري : 1جدول 

) نشان داد که مقدار کربن آلی خاك در این مراتع 2ن عوامل مختلف (جدولنتایج تحلیل جدول ماتریس همبستگی بی
دار و همبستگی و مقدار ذرات ریز خاك یعنی رس و سیلت همچنین ارتباط معنیECدار و همبستگی مثبتی با ارتباط معنی

ربنات کلسیم معادل و نیز و درصد سنگریزه و کpHدرصد دارد. اما ارتباط معنی داري با 1منفی با مقدار شن در سطح 
شود مقدار کربن آلی خاك هم افزایش بیشتر میECهرچه میزان عوامل اقلیمی شامل دما، بارندگی و ارتفاع مشاهده نشد. 

داري بین کربن آلی خاك و ارتباط معنیهکتار 110حدود در منطقه اي به مساحت) 26یابد. سیمباهان و همکاران (می
EC.لعات متعددي عدم همبستگی کربن آلی خاك را با مطاگزارش کردندECمطالعه مولر 8و 7دهد (نشان می .(

ها و و کربن آلی خاك  نشان داد. در این رابطه از روشEC) در شهر کلرادو همبستگی منفی بین 17وهمکارانش (
نقشه بسیار مفید تشخیص داده شد. فاکتورهاي مختلف استفاده کردند و از بین فاکتورهاي کمکی، هدایت الکتریکی در تهیه

و کربن آلی خاك تصادفی باشد.ECدار با توجه به وسیع بودن منطقه مورد مطالعه، ممکن است ارتباط معنی
) 23دهد. براي مثال اسکولبرگ (توسط دانشمندان نتایج مختلفی را نشان میpHمطالعات بر روي ارتباط کربن الی خاك و 

داري با کربن آلی خاك تواند ارتباط معنیمیpHهاي مختلف خاك به این نتیجه رسید که در الیهpHبا مطالعه تغییرات 
خاك مشاهده نکرد. pHداري بین کربن و ) ارتباط معنی28که زاهدي (داشته باشد، درحالی

هاي مختلف: ماتریس همبستگی بین ویژگی2جدول 

دما بارندگی سنگریزه شیب ارتفاع شن سیلت رس کربنات کلسیم 
معادل EC PH کربن آلی متغیر مستقل

کربن الی
-0/223 pH

-0/203 /0 428** EC

/0 285* 0/191 -0/015 کربنات کلسیم 
معادل

- /0 310* 0/102 -0/063 /0 502** رس

/0 429** 0/244 /0 361** 0/123 /0 473** لتسی

-/907** -/769** -0/028 - /0 303* - /0 057 - /0 568** شن

-0/021 -0/132 0/245 -/565** -/514** 0/146 -0/018 ارتفاع
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-0/095 0/201 -0/181 -0/156 0/203 0/003 -0/02 -0/175 شیب

-0/039 -/472** 0/121 -0/057 -0/172 /0 314* 0/239 -0/018 -0/023 سنگریزه

-0.085 -.296* .426** -0.115 0.158 0.007 -0.131 -0.138 0/149 -0/084 بارندگی

- /0 738** 0/201 0/258 - /0 592** 0/092 -0/046 -0/128 /0 408** 0/258 0/031 0/066 دما

.Error! Not a valid linkدرصد. 1داری در سطح آماری : معنی**درصد. 5داری در سطح آماری : معنی*

دار است. باقریفام و دهد که مقدار کربن آلی خاك با مقدار رس و سیلت و شن داراي ارتباط معنینتایج این مطالعه نشان می
طالعه اي در بخشی از مراتع شهرستان بجنورد به این نتیجه رسیدند که به طور کلی، بین کربن آلی خاك ) در م1همکاران (

ها به صورت درصد کل کربن آلی خاك90بیش از است که طه خطی وجود دارد .مطالعات نشان داده و مقدار رس خاك راب
هاي رسی، اکسیدها و هیدروکسیدهاي آهن و ) و جذب در سطح کانی9(دارد هاي مواد آلی و رس وجود داشته کسکمپل

) نیز نشان 2). نتایج تحقیق بهرامی و همکاران (16آلومینیوم موثرترین فرآیند در حفظ مواد آلی از تجزیه میکروبی است (
قدار کربن آلی نبوده است داد که ذخایر کربن در خاك با محتواي رس خاك ارتباط دارد. البته همه نتایج موید اثر رس بر م

مانده در خاك با میزان ) هیچگونه همبستگی میان زیتوده میکروبی با کل کربن باقی10براي مثال گریگوریچ و همکاران (
کربن آلی خاك بسیار  دهد که ذرات ریز خاك (سیلت و رس) بر مقدار ذخیره رس مشاهده نکردند. مطالعات متعدد نشان می

). 25و 21گذارند ( شدن بر ذخیره کربن آلی خاك اثر می هاي ریزبافت با تاثیر بر تجمع و الگوي معدنی ). خاك18موثرند (
ي  را در مقابل تجزیههاي فیزیکی و شیمیایی الزم براي حفاطت ازکربن آلی خاك هاي غنی از ذرات ریز مکانیسم خاك

شدن و  دلیل درصد باالي معدنی تر به بافت درشتهاي داراي  ). درحالی که خاك22و 19کنند ( میکروبی فراهم می
)  نشان داد که در 6). نتایج تحقیقات عرب(24دارند (کربن آلی خاكتري از  هاي ضعیف حفاظتی سطوح پایین مکانیسم

هاي این زار، با افزایش درصد سنگ و سنگریزه و شن در بافت خاك، ترسیب کربن افزایش یافته است.اما بررسیمراتع گون
.یابدشود مقدار ماده آلی خاك کاهش میکند که هرچه مقدار شن و سنگریزه بیشتر میتحقیق بیان می

دهد:نتایج رگرسیون چند متغیره معادله کلی کربن آلی خاك در این مراتع را به صورت زیر نشان می

OC = 2/761 + 0/003 EC + 0/027Clay + 0/023 Silt

یب اهمیت عوامل در این معادله به شرح زیر است:که بر اساس ضریب رگرسیون ترت

Silt > Clay > EC

مهمترین عامل موثر بر مقدار کربن آلی خاك در عرصه مورد مطالعه مقدار سیلت موجود در خاك است. باتوجه به ،بنابراین
درصداست یعنی 8/73تا 7/17درصد ودامنه تغییرات49/26هاي مورد مطالعه برابر میانگین سیلت در خاك1جدول 

تواند اثرگذاري بیشتر سیلت را نسبت به دهد. این مسئله میها را سیلت تشکیل میتقریبا نیمی از ترکیب بافت خاك
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درصد سیلت و رس دارند). نتایج 69هاي منطقه ریز بافت هستند ( حدود هاي دیگر توجیه کند. به طور میانگین خاكویزگی
انجام شده توسط سایر دانشمندان مبتنی بر اثر مثبت ذرات ریز خاك (رس و سیلت) بر ذخیره هاي به دست آمده با بررسی

).21و 18و 25و 22و 11(کربن آلی خاك مطابقت دارد 

گیرينتیجه

، مقدار رس و ECهاي استان تحت تاثیر دهد که کربن آلی خاكپژوهش انجام شده در مراتع استان کرمانشاه نشان می
کند. همچنین با و رس و سیلت، مقدار کربن آلی هم افزایش پیدا میECشن هستند. به صورتیکه با افزایش مقدار سیلت و 

ها در تعیین کننده در مقدار کربن آلی خاكعاملشود. موثرترین کاهش مقدار شن در بافت خاك مقدار کربن آلی زیاد می
این مناطق، درصد سیلت خاك است.

منابع
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