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اثر پوششهای گیاهی بر ذخیره کربن آلی خاک و میزان تثبیت دیاکسید کربن در
کاربریهای دراز مدت ،منطقه بجستان
حسن فیضی ،*1صدیقه ملکی ،2رضا پوزشی
(تاریخ دریافت1398/07/19 :
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تاریخ پذیرش)1398/10/23 :

چکیده
پوشش اراضي و تخریب خاک ،به طور موثر بر انتشار گازهای گلخانهای اثر گذاشته و منجر به گرمایش جهاني ميگردد .از
این رو ،این تحقیق با هدف بررسي رابطه بین ذخیره کربن آلي خاک ،پوشش اراضي و کاربریهای مختلف در دو عمق -20
 0و  20-40سانتيمتری در منطقه بجستان استان خراسان رضوی انجام گرفت .تعداد  122نمونه خاک (دو عمق × 61
موقعیت نمونهبرداری=  122نمونه) از اراضي با کاربری مختلف باغي (انار ،پسته و زعفران) ،زراعي (جو) ،بیاباني (زیر اشکوب
درختان تاغ و فضای بین درختان) و مرتعي برداشت گردید .نتایج نشان داد که خاک زیر پوشش تاغ در عرصههای بیاباني در
الیه سطحي ( )3/17 Kg m-2و باغات انار در هر دو عمق ( 2/57 Kg m-2در عمق  0-20سانتيمتری و  1/63 Kg m-2در
عمق  20-40سانتيمتری) دارای بیشترین میزان ذخیره کربن بود .به عبارتي ،خاک زیر اشکوب تاغ  21/35درصد از کل
ذخیره کربن سطحي را به خود اختصاص داده و معادل 116/66تن در هکتار  CO2جذب شده در خاک دارا ميباشد و حدود
 3/5برابر بیشتر از مناطق بین درختان تاغ ميباشد .در نهایت ،میزان  CO2جذب شده در خاک پوششهای مطالعاتي ،به
ترتیب دارای ارزش  8193/45و  3018/00دالر در هکتار در افق سطحي و زیر سطحي بود .مقایسه دادههای کربن آلي خاک
مربوط به سالهای  1382و  1396در اراضي تحت کشت در افق سطحي خاک نشان از افزایش  10/60و  19/23درصد به
ترتیب در باغات انار و پسته و در ارتباط با زعفران و جو نیز  3/5تا  4برابر افزایش نشان داده است .بنابراین ،داشتن اطالعات
کافي از تغییرات (مثبت و منفي) در کربن آلي خاک با زمان به منظور ارزیابي اثرات مدیریتهای متفاوت اراضي مختلف در
افزایش فرآیند ذخیره کربن ،ميتواند در مدیریت پایدار اراضي به ویژه مناطق خشک کشور موثر باشد.
واژههای کلیدی :تغییرات زماني ،تثبیت کربن ،عمق خاک ،منطقه خشک
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نیز به عنوان مهمترین عامل انساني موثر بر تغییرات کربن
آلي خاک شناخته ميشود ( Fernández-Romero et al.,
 .)2014فاکتورهای مدیریتي تاثیرگذار بر دینامیک کربن
خاک و انتشار  CO2عبارتند از :جنگلتراشي ،سوزاندن
بیوماس ،عملیات برداشت ،زهکشي اراضي مرطوب،
جنگلکاری ( ،)Mubarak et al., 2004شخم ،سیستم
برداشت محصول ،تغییر نوع عملیات و مدیریت خاک،
آیشگذاری ،نوع محصول ،کاربرد کود ( Alidoust et al.,
 .)2018اثر مدیریت زراعي و کاربری اراضي بر کربن آلي
خاکها در نقاط مختلف ،توسط محققان مختلف مورد
تاکید واقع شده است .بلولر و همکاران (Bleuler et al.,
) 2018اثر منابع مختلف کربن ،کمپوست و نوع کشت را
بر میزان انتشار  CO2خاک در استان فوگیا(1جنوب ایتالیا)
بررسي کردند.
بیشتر تحقیقات ،تغییر اقلیم و افزایش دما را عامل اصلي
افزایش سرعت تجزیه مواد آلي خاک و انتشار  CO2از
خاک به اتمسفر و کاهش ذخیره کربن آلي خاک دانستهاند
( Wan et al., 2011; Muñoz-Rojas et al., 2015; Zhou
 .)et al., 2019با این حال ،بیشتر مطالعات انجام شده
درباره تغییرات کربن آلي خاک ،در مناطق مرطوب و
نیمهمرطوب جهان بوده است ( Aranda & Oyonarte,
 )2005و عدم وجود دادههای مربوط به پراکنش کربن
مخصوصا در مناطق خشک و نیمهخشک ،به عنوان یک
بحث در خاکشناسي ميباشد ()Hoffmann et al., 2012
که سبب مدیریت نامناسب کشاورزی ميگردد .این
موضوع در ایران اهمیت ویژهای ميیابد .چرا که بیش از
82درصد مساحت کشور در زمره مناطق خشک و
نیمهخشک جهان طبقهبندی ميشود .بنابراین ،نظر به
سطح زیر کشت اراضي و سرعت تخریب باالی اراضي
مناطق خشک و نیمهخشک کشور در چند دهه اخیر،
مدیریت ماده آلي خاکها در شرایط کشور از اهمیت
زیادی برخوردار است.
از دیگر سو ،اکثر مطالعات میزان ذخیره کربن را در یک
زمان خاص در مقیاسهای متفاوت بررسي نمودهاند و
پژوهشهای اندکي در دنیا به بررسي تغییرات کربن در
یک بازه زماني پرداختهاند (.)Zhou et al., 2019
پژوهشگران در خاکهای مناطق نیمهخشک ،هدر رفت
کربن پس از گذشت  3-5سال را بین  35-65درصد

مقدمه
افزایش بىرویه غلظت دیاکسید کربن ( )CO2در جو و
به دنبال آن گرمایش زیست کره و تغییر اقلیم ،مهمترین
بحران زیست محیطي قرن  21تلقى مىشود ( IPCC
.)Climate Change, 2013خاک نیز بهعنوان یکي از منابع
کلیدی و قابل مدیریت در تولید غذا و زیست توده ،کنترل
کننده چرخههای ژئوشیمیایي آب و موجودات زنده
( ،)Brevik et al., 2015پارامتر مهمي در اصالح تغییرات
اقلیمي (ترسیب کربن اتمسفری) ،حفاظت محیط زیست
و تولید انرژیهای زیستي به شمار ميرود .تحقیقات نشان
دادهاند که خاکها نقش مهمي در داخل چرخه کربن
بازی کرده و حاوی کربن بیشتری نسبت به پوشش گیاهي
و اتمسفر بوده ) (Tornquist et al., 2009و پس از
اقیانوسها ،بزرگترین منبع ذخیره کربن ( Kalbitz et
 )al., 2005و اصليترین مخزن ماده آلي محسوب
ميشوند ( .)Dai et al., 2014به طوریکه ذخیره کربن
آلي خاک  3/3برابر بیشتر از کربن اتمسفری (800
پتاگرم) و  4/5برابر ذخیره زیستي موجود درگیاهان و
موجودات زنده زمین ( 630پتاگرم) ميباشد (Wang et
) .al, 2013در طي سالهای اخیر ،غلظت  CO2جو به
حدود  1/9پيپيام افزایش یافته است ( Wang et al.,
 )2016که از مهمترین راهکارهای کاهش  CO2در
اتمسفر ،ذخیره کربن به صورت پایدار در خاک بیان شده
است ).(Izaurralde et al., 2006
اهمیت حفظ کربن در خاک ،تنها جلوگیری از گرمایش
زیست کره نميباشد .بلکه به واسطه نقش حیاتي کربن
در کیفیت خاک ،پایداری نظام تولید و حفظ محیط
زیست و تاثیر چشمگیر آن بر ویژگيهای فیزیکي،
شیمیایي و بیولوژیکي خاک ( ،)Verma et al., 2010باید
تدابیری برای کاهش هدر رفت آن اندیشید .عوامل
بسیاری مانند توپوگرافي ،کاربری اراضي ،نوع خاک،
مدیریت اراضي و پوشش گیاهي ،تغییرات کربن را در
مقیاسهای مختلف کنترل ميکنند ( ;Liu et al., 2011
Albaladejo et al., 2013; Sun et al., 2015, Alidoust
 .)et al., 2018کاربری اراضي و پوشش گیاهي ،از طریق

ورود بقایای گیاهي و تجزیه آن ،بهعنوان یکي از مهمترین
عوامل افزایش کربن آلي در محیط پیرامون ميباشند
( .)Liu et al., 2017افزون بر آن ،مدیریت اراضي مختلف
1. . Foggia
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سریع کربن آلي خاک به سبب میانگین باالی دمای هوای
منطقه در بسیاری از روزهای سال ،و -3تبدیل میزان
ذخیره کربن در خاک به میزان  CO2جذب شده در خاک
و در نهایت ارزشگذاری اقتصادی آن در منطقه از سایر
اهداف پژوهش مورد نظر ميباشد.

عنوان نمودهاند ( .)Zech et al., 2006مبارک و همکاران
) (Mubarak et al., 2004اثر طوالني مدت (بیش از 40
سال) و کوتاه مدت (کمتر از ده سال) زراعت نیشکر بر
روی کربن آلي برخي خاکهای مناطق خشک و
نیمهخشک سودان را در مقایسه با گیاهان بومي مورد
ارزیابي قرار دادند .آنها نتیجه گرفتند افزایش مواد آلي
خاک برای کشتهای طوالني مدت و کوتاه مدت بیش از
گیاهان بومي بوده است .لي و همکاران ( )Li et al., 2009
نیز افزایش بیومس گیاهي و کاهش تجزیه کربن آلي خاک
را پس از ایجاد پوشش گیاهي مجدد نسبت به اراضي بدون
کشت و رها شده در منطقه خشک فالت تبت گزارش
نمودهاند .نتایج تحقیقات ژو و همکاران ( Zhou et al.,
 )2019نیز افزایش0/5gkg−1کربن آلي خاک را بین
سالهای  1985تا  2004در زمینهای تحت کشت نشان
دادهاند.
با توجه به موارد ذکر شده ،اهدف این مطالعه شامل-1 :
تعیین میزان ذخیره کربن آلي خاک در کاربریهای اراضي
مختلف /پوششهای گیاهي مختلف در منطقه بجستان،
استان خراسان رضوی ،به عنوان الگویي از مناطق خشک
کشور -2 ،بررسي تغییرات میزان کربن آلي خاک در
سالهای  1382و  1396در اراضي تحت کشت منطقه
مطالعاتي به منظور ارزیابي مدیریت کشت و کار و تجزیه

مواد و روشها
مشخصات عمومی منطقه مورد مطالعه

منطقه مطالعاتي در جنوب غربي استان خراسان رضوی
در بین طولهای جغرافیایي " 57ْ 57' 56تا "58ْ 00' 40
شرقي و عرضهای جغرافیایي " 34ْ 17' 91تا "79
' 34ْ 33شمالي ،شهرستان بجستان قرار گرفته است
(شکل  .)1متوسط دمای ساالنه  17/3درجه سانتيگراد
و متوسط بارندگي سالیانه  193میليمتر است .بر اساس
نقشه رژیمهای رطوبتي و حرارتي خاکهای ایران با
مقیاس  ،1:25000000منطقه مورد مطالعه دارای رژیم
رطوبتي اریدیک و رژیم حرارتي ترمیک ميباشد
( .)Banaei, 2000سیمای کلي منطقه به صورت
کوهستان و دشت ميباشد .منطقه دارای کشتهای
متفاوت باغي و زراعي بوده که باالترین سطح زیر کشت
اختصاص به انار ،پسته ،جو و زعفران دارد.

شکل  -1موقعیت محدوده مطالعاتی در ایران و استان خراسان رضوی به همراه پراکنش نقاط نمونهبرداری در شهرستان
بجستان
Figure 1. Location of the study area in Khorasan Razavi and Iran with soil sampling points on land use
map of Bajestan
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که نمونههای خاک در یک زمان و از مکانهایي با مواد
مادری ،شیب و توپوگرافي تقریبا یکسان از هر منطقه
جمعآوری شدند .بنابراین ،ميتوان گفت عوامل
خاکسازی از جمله مواد مادری برای همه کاربریها و
پوپششهای گیاهي مطالعاتي یکسان و هرگونه تغییر در
شرایط و ویژگيهای خاک ،ناشي از نوع پوشش گیاهي
و نوع مدیریت اعمال شده ميباشد .نکته حائز اهمیت این
است که اطالعات نمونههای خاک مربوط به سال ،1382
فقط در مورد نمونههای سطحي ( 20-0سانتيمتری)
ميباشد و متاسفانه در ارتباط با کاربری مرتع و بیابان،
اطالعاتي از گذشته در اختیار نميباشد.

مطالعات صحرایی و نمونهبرداری خاک

پس از بازدید منطقه و شناسایي دقیق موقعیتهای
مختلف کاربری اراضي ،نمونهبرداری در چهار کاربری
مختلف زراعي ،باغي ،بیاباني و مرتعي انجام شد .تعداد
 122نمونه خاک (شکل  )1به روش کامال تصادفي و از دو
عمق  0-20و  20-40سانتيمتری از کاربریهای مختلف
همراه با پوششهای گیاهي متفاوت برداشت گردید
(جدول  .)1موقعیت جغرافیایي نقاط نمونهبرداری توسط
دستگاه  GPSتعیین و ثبت گردید ،بهطوری که کشتهای
مختلف را تحت پوشش قرار دهد .ضمنا سعي بر آن بود
که از اراضي باغي و زراعي که از سال  1382تاکنون تحت
کشت یکسان بوده نیز نمونهبرداری انجام شود تا با
اطالعات موجود در آن زمان مقایسه و اثر کشت و کار در
اراضي بر روی ذخیره کربن آلي بهخوبي نمایش داده شود.
در منطقه تاغکاری شده در کاربری بیاباني ،تعداد 18
نمونه خاک از زیر تاج پوشش و بین درختچههای تاغ،
نمونهبرداری انجام شد.
قبل از نمونهبرداری ،از عدم تاغکاری در گذشته در بین
درختان اطمینان حاصل شد .در نهایت ،با توجه به
تشخیص صحرایي ،از نمونههای مختلف به مقدار نیاز برای
کارهای آزمایشگاهي نمونه تهیه گردید .الزم به ذکر است

آنالیزهای آزمایشگاهی

بالفاصلللله پس از انتقال نمونه ها به آزمایشلللگاه ،کلیه
نمونهها جهت آزمای شات فیزیکي و شیمیایي هوا خ شک
گرد یده و پس از کوب یده شلللدن ،از ا لک  2میليمتری
(شللماره  )10عبور داده شللدند .همچنین ،میزان درصللد
سلنگریزه هر نمونه خاک در هنگام الک نمودن محاسللبه
گردید .بافت خاک با روش هیدرومتری ،وزن مخصلللوص
ظاهری به روش کلو خه پارافیني ،کربن آلي خاک به
روش والکي -بالک و نیتروژن کل خاک به روش کجلدال
اندازهگیری شد (.)Soil Survey Staff, 1996

جدول  -1مساحت پوششهای گیاهی مختلف (براساس آمار و اطالعات اداره جهاد کشاورزی و منابع طبیعی شهرستان بجستان) و
تعداد نمونههای خاک در هر کاربری /پوششهای گیاهی در دو عمق خاک
Table 1. The area of different land cover (according statistics and information of Agriculture and Natural
Resources offices) and number of soil samples in each land use/ land cover in two soil depths
Number of
sample

)Area (ha
Vegetation cover

Year
2018

Year
2004

Year 2018

Year 2004

16

5

900.00

3000.00

Barley

23
29
20

17
30
11

1685.00
897.00
3768.00

2500.00
1700.00
1000.00

Saffron
Pomegranate
Pistachio

10

-

8

-

76668.00

75708.00

16

-

187456.00

258685.00

Under haloxylon trees
Between haloxylon trees
Multi-species rangeland included: Peganum
harmala and Noaea mucronata
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Land use

Cultivated
land
Orchard

Desert
Pasture
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ذخیره کربن آلي با استفاده از معادله  1بر حسب کیلوگرم
در مترمربع برای هر نمونه خاک محاسبه گردید ( Ajami
:)et al., 2016
()1

G
)
100

روشهای مختلفي برای برآورد این ارزش استفاده شده
است که در بیشتر موارد ،روشهای هزینه مبنا ميباشند،
از قبیل :روش هزینه جایگزیني 1،هزینه پیشگیری 2و
هزینه خسارت اجتناب شده .3به مجموع پولي که بتواند
صدمات ناشي از انتشار آالیندهها را جبران نماید ،هزینه
تخریب یا هزینه اجتماعي گفته ميشود ( & Azad
.)Afzali, 2017
در این مطالعه ،از روش هزینههای خسارت اجتناب شده
به منظور برآورد ارزش اقتصادی  CO2جذب شده در
خاک استفاده شد .در این روش ،درواقع مجموع پولي که
بتواند صدمات ناشي از انتشار دی اکسیدکربن در نبود
خدمات تنظیمي اکوسیستم مانند تنظیم گازهای آالینده
را جبران نماید ،به عنوان هزینه خسارت اجتناب شده در
نظر گرفته ميشود ( .)Azad & Afzali, 2017به هزینه
خسارت اجتناب شده ،هزینه تخریب یا هزینه اجتماعي
نیز گفته ميشود .بر اساس مطالعات انجام شده توسط
الکو و همکاران ( ،)Luckow et al., 2015تخریب محیط
زیست بر اثر انتشار گاز دیاکسیدکربن ،به ازای انتشار
هر تن گاز  CO2در سال  15 ،2020دالر هزینه در بر
خواهد داشت.

SOCS (kg m- 2 ) = SOC (g kg -1 ) × BD (g cm-3 ) × D (m) × (1 -

 =SOCSذخیره کربن آلي خاک =SOC ،درصد کربن آلي،
 =BDوزن مخصوص ظاهری خاک =D ،ضخامت هر الیه
خاک =G ،درصد حجمي سنگریزه>  2میليمتر.
میزان ذخیره کربن آلي خاک که با استفاده از معادله ()1
بدست ميآید ،به میزان دی اکسیدکربن ذخیره شده در
هر تیمار پوشش گیاهي با استفاده از معادله  2تبدیل شد
) .(Fynn et al, 2009طبق این معادله ،هر تن کربن
ترسیب شده معادل  3/67تن دیاکسیدکربن جذب شده
و ذخیره شده در خاک است .بنابراین ،ميتوان با اعمال
این ضریب در میزان کربن ترسیب شده ،میزان CO2
جذب شده را برآورد نمود.
6CO2+H2OC6H12O6+O2
()2
6CO2 264

 3.67
C6
72
برآورد ارزش اقتصادی  CO2جذب شده در خاک

خدمات و کارکردهای محیطزیستي اکوسیستمها رایگان
نبوده و ارزش اقتصادی نهفتهای دارند که بسیار قابل
مالحظه است .در صورتيکه این خدمات رایگان تلقي
شوند ،اکوسیستمها مورد بهرهبرداری بيرویه قرار
ميگیرند که به تدریج منجر به کاهش توان اکوسیستم و
در نهایت ،باعث تخریب اکوسیستم ميشوند .بهرهمندی
از این خدمات شاید متضمن پرداخت هزینههای پولي
خاصي نباشد .با وجود این ،محرومیت از دستیابي به آنها،
هزینههای گزافي را به زندگي فردی و اجتماعي انسانها
تحمیل خواهد نمود ( .)Azad & Afzali, 2017ارزش
اقتصادی ترسیب کربن را ميتوان در قالب گرمایش
جهاني و روشهای جایگزین برای کاهش انتشار گازهای
گلخانهای به اتمسفر ،مطرح نمود .به عبارتي ،اگر کربن
بدین شکل ذخیره نشود ،در هوا انتشار ميیابد و این
انتشار ،افزایش گازهای گلخانهای در اتمسفر را در پي
دارد که به دنبال آن ،افزایش گرمایش جهاني را شاهد
خواهیم بود ) .(Badehian et al., 2014اگر روند تغییر
اقلیم متوقف نشود ،خسارتهایي در پي خواهد داشت .از

تجزیه و تحلیل دادهها

ب عد از ا ندازهگیری فاکتور ها ،اب تدا م قادیر آ ماره های
کالسللیک نظیر میانگین ،حداقل ،حداکثر ،انحراف معیار،
چولگي و ضریب تغییرات محاسبه گردید .جهت بررسي
نتللایج ،ابتللدا نرمللال بودن دادههللا از طریق آزمون
کولموگروف -ا سمیرنوف برر سي گردید .آزمون مقای سه
دانکن در سطح  5در صد برای برر سي اثر عامل پو شش
گیللاهي و عمق خللاک بر ذخیره کربن آلي خللاک و
پارامتر های ا ندازهگیری شللللده ان جام گرد ید .ت مامي
آنالیزهای آماری و ترسیم نمودارها با استفاده از نرمافزار
 SPSS version 22.0و  Excel 2013انجام گردید.
نتایج و بحث
وضعیت آماری خصوصیات خاک اندازهگیری شده
بررسي نتایج آماری در منطقه مورد مطالعه نشان داد
(جدول  )2که میانگین مقدار کربن آلي و ذخیره کربن
آلي خاک در  0-20سانتيمتری (الیه سطحي) با مقادیر
3. Damage Cost Avoided

1. Replacement Cost
2. Preventive Expenditures
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0/96درصد و ) 2/19 (kg m-2بیشتر از عمق 40-20
سانتيمتری (الیه زیر سطحي) با میانگین  0/77و 0/95
ميباشد .این امر به علت وجود مقادیر بیشتر کاه و کلش
و کود حیواني ،پوشش گیاهي و فعالیت میکروارگانیسمها،
در الیه سطحي خاک ميباشد .دنگ و همکاران (Deng
) et al., 2018و عجمي و همکاران )(Ajami et al., 2016
نیز در بررسي میزان ذخیره کربن آلي در الیههای مختلف،
نتایج یکساني با تحقیق حاضر بهدست آوردند .تغییرات
نیتروژن کل نیز مشابه با میزان کربن آلي خاک بود و
حداکثر میزان آن در الیه سطحي خاک ميباشد که با
نتایج ملکي و همکاران ( )Maleki et al., 2020ولي و

BD
g m−3
1.62
1.71
1.10
1.06
1.46
1.97
0.22
1.71
1.37
-1.62
13.58
10.52

همکاران ( )Li et al., 2009در مناطق نیمهخشک و
خشک همخواني دارد .ملکي و همکاران ( Maleki et al.,
 )2020ارتباط مثبت معنيداری بین نیتروژن کل و ذخیره
کربن آلي در  164نمونه خاک در  2عمق ( =r2= 0.85, p
)0.01 in 0-20 cm; r2= 0.79, p= 0.01 in 20-40 cm
گزارش نمودهاند .درارتباط با وزن مخصوص ظاهری نیز
مقادیر حداکثر و میانگین آن در افق سطحي نسبت به
الیه عمقيتر ،میزان کمتری ميباشد که دلیل آن وجود
مواد آلي و الشبرگ بیشتر در افقهای سطحي منطقه بوده
که منجر به کاهش وزن مخصوص ظاهری گردیده است.

جدول  -2توصیف آماری ویژگیهای خاک اندازهگیری شده در منطقه مطالعاتی
Table 2. Some statistical parameters of studied soil properties in different depths
Soil property
Depth
Gravel
Clay
Silt
Sand
TN
SOC
SOCS
unit
cm
%
kg m-2
0-20
26.00
22.53
9.36
68.08
0.07
0.96
2.19
Mean
20-40
33.58
23.69
8.02
68.21
0.07
0.77
0.95
0-20
0.00
5.83
0.83
53.00
0.01
0.18
0.50
Minimum
20-40
2.00
5.83
1.00
41.67
0.01
0.12
0.03
0-20
67.00
36.67 36.00 80.00
0.26
3.05
4.10
Maximum
20-40
72.00
38.10 35.00 81.67
0.22
2.53
5.64
0-20
20.00
6.56
7.53
7.11
0.04
0.53
1.06
SD
20-40
19.00
6.76
6.77
8.45
0.04
0.50
0.95
0-20
0.38
-0.64
1.24
-0.52
1.37
1.32
0.09
Skewness
20-40
-0.16
-0.18
2.12
-1.00
0.94
1.64
2.33
0-20
76.92
29.11 80.44 10.00 57.14 55.20
48.40
CV
20-40
56.58
28.53 84.41 12.38 57.14 64.93
100.70

ضریب تغییرات معیاری از تنوع یا پراکندگي است که بیان
ميکند کدام متغیر از پراکنش بیشتری برخوردار است.
براساس سیستم پیشنهادی ویلدینگ (،)Wilding, 1985
ضریب تغییرات بیش از  35و  15تا  35و کمتر از 15
درصد ،به ترتیب در سه کالس تغییرات زیاد ،متوسط و
کم طبقهبندی ميشوند .با توجه به جدول  ،2تغییرپذیری
کربن آلي و ذخیره آن ،درصد وزني سنگریزه ،نیتروژن کل
و سیلت در کالس تغییرات زیاد قرار داشته و نسبت به
سایر ویژگيها ،از پراکندگي بیشتری برخوردار هستند که
نشان دهنده حساستر بودن آنها به تغییر عوامل محیطي
از قبیل اقلیم ،عملیات کشاورزی ،فرسایش ،تراکم و نوع
پوشش گیاهي اراضي است که با نتایج آلباالجو و همکاران
) (Albaladejo et al., 2013در ارتباط با تغییرپذیری
کربن آلي خاک ،مشابه ميباشد.

تاثیر پوشش گیاهی و عمق بر خصوصیات خاکی

بررسي نتایج آماری (جدول  )3در منطقه مورد مطالعه،
حاکي از آن است که اثر پوشش گیاهي و عمق بر برخي
خصوصیات فیزیکي و شیمیایي مورد مطالعه در منطقه ،از
اهمیت خاصي برخوردار ميباشد .دنگ و همکارن (Deng
) et al., 2018نیز اثر معنيدار عمق و کاربری اراضي را بر
روی برخي خصوصیات خاک بخصوص کربن آلي خاک
گزارش نمودهاند .مقدار کربن آلي در خاک همه پوشش
های گیاهي مورد مطالعه به جز پسته و جو ،در افقهای
سطحي بیشتر از افقهای زیرین بوده و با افزایش عمق
کاهش ميیابد و دامنه تغییرات آن در نمونههای مورد
مطالعه ،بین حداقل  0/20در افق زیر سطحي (کاربری
بیابان /بین درختان تاغ) و حداکثر مقدار آن در باغات انار
با میانگین  1/46درصد است .نقش مدیریت کشاورزان در
کودهي اراضي باغي (استفاده از کود حیواني) ،سیستم کم
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به افزایش کربن نسبت به سایر کاربریها و اراضي کشت
شده گردیده است که بهطور مستقیم به نوع پوشش
گیاهي منطقه ،مدیریت و دخالت انساني آن بر ميگردد.

شخم ،وجود الشبرگ زیاد ،تاج پوشش بیشتر درختان انار
و سایهاندازی آن که منجر به حفظ رطوبت و جلوگیری از
تجزیه کربن و هدر رفت آن بهصورت  CO2ميباشد ،منجر

جدول  -3مقایسه میانگین ذخیره کربن آلی و برخی ویژگیهای خاک در انواع مختلف پوشش اراضی در دو عمق
Table 3. Comparison of the mean values of the soil organic carbon storage and studied soil properties in
different vegetation covers
BD

SOCS

SOC

g cm−3
1.52ba
1.52ba
1.76a

TN

Gravel

kg m-2
2.57ba
1.96b
2.24ba

1.46a
0.78cb
0.96ba

0.11a
0.06ba
0.07ba

38.40a
20.10cba
32.50ba

Sand

Clay

Silt

%
69.80b
67.45cb
66.36cb

10.31ba
9.13ba
7.34ba

19.87dc
23.40cb
26.28ba

Vegetation cover

Land use

Pomegranate
Pistachio
Saffron

Orchard

1.62ba

2.52ba

0.97ba

0.06ba

20.60cba

70.25b

13.18a

16.55d

Barley

1.70ba

1.49cb

0.56cb

0.04b

23.20cba

64.72cb

11.04ba

24.10cba

1.69ba

3.17a

1.06ba

0.09ba

12.50c

61.50c

8.33ba

30.16a

1.46b

0.90c

0.36c

0.04b

14.70cb

79.16a

2.50b

18.33dc

1.78a
1.54b
1.78a

1.63a
0.93ba
0.92ba

0.90cba
1.023ba
0.62dcb

0.08ba
0.11a
0.05cb

49.10a
25.70cb
40.7ba

74.38a
65.81cb
71.05ba

4.48cb
11.75a
6.39cba

21.13c
22.43c
22.55c

Pasture
Under haloxylon
trees
Between
haloxylon trees
Pomegranate
Pistachio
Saffron

1.76a

1.06ba

1.13a

0.10a

26.60cb

70.52ba

8.95ba

20.52c

Barley

1.73ba

0.57ba

0.42dc

0.03c

39.80ba

61.54c

13.26a

25.19cb

1.65ba

0.28b

0.60dcb

0.05cb

12.40dc

61.66c

9.00ba

29.83b

1.69ba

0.05b

0.20d

0.01c

8.00d

63.33cb

0.83c

36.66a

Pasture
Under haloxylon
trees
Between
haloxylon trees

Cultivated
land
Pasture

Depth
)(cm

0-20

Desert

Orchard
Cultivated
land
Pasture

20-40

Desert

میانگینهای با حروف یکسان ،بدون تفاوت معنيدار در سطح  P < 0.05ميباشد.
Means with the similar letters are not significantly (P < 0.05) different

نتیجه ،ميتوان گفت اضافه شدن الشبرگ گیاهان به
خاک ،به عنوان عاملي افزایش کربن آلي خاک ،به دام
افتادن ذرات ریزتر توسط تاج پوشش و انتقال آنها به
پای درختان توسط جریانهای ساقهای و در نتیجه غني
شدن خاک از ذرات ریزتر و عناصر غذایي و افزایش
حاصلخیزی باشد .سو و همکاران ) (Su et al., 2010در
یک منطقه خشک در چین ،نشان دادند که در پهنههای
شني ،مقدار سیلت و رس افزایش معنيداری را نسبت به
مناطق تثبیت نشده داشتند.
الیه زیر سطحي باغات انار بیشترین میزان ذخیره کربن
آلي را دارا ميباشد ( )1/63 kg m-2که دلیلي بر استفاده
از حاصلخیزکنندههای مختلف بهخصوص کود حیواني از
سطح تا عمق خاک ميباشد ،اگرچه مقدار ذخیره کربن
فقط نسبت به کاربری بیابان (زیر و بین درختان تاغ)
اختالف معنيداری داشته است .نتایج محققان زیادی
نشاندهنده بیشتر بودن میزان کربن در کاربری باغ از
اراضي کشاورزی و مرتع ميباشد ( ;Wang et al., 2010
 .)Sun et al., 2015; Ajami et al., 2016علیدوست و

در مورد ذخیره کربن آلي خاک نیز میزان آن در الیه
سطحي خاک نسبت به الیه زیرین در همه موارد بیشتر
بوده و میانگین آن در الیه سطحي کاربری بیاباني و زیر
پوشش تاغ با اختالف معنيداری بیشتر از پوششهای
پسته ،بین پوشش تاغ و مرتع ميباشد که ميتواند به دلیل
وجود پوشش بسیار خوب ،نگهداشت رطوبت ،وجود
پوشش زیر اشکوب و کمتر بودن درصد سنگریزه ()%12/5
با اختالف معنيدار نسبت به سایر واحدها در این منطقه
باشد .نتایج کریمي و همکاران ) (Karimi et al., 2015نیز
نشان داد که میانگین مقدار ذخیره کربن آلي خاک با
تفاوت معنيداری در زیر درختان تاغ در عمق  0-5سانتي
متری با میزان  4برابر بیشتر از مقدار آن در بین درختان
است که بیانگر افزایش قابل توجه کربن آلي خاک در زیر
درختان تاغ در عرصههای بیاباني ميباشد .ضمنا با توجه
به جدول  ،3توزیع ذرات رس در افق سطحي زیر و بین
درختان تاغ تفاوت معنيداری با سایر اراضي تحت
پوششهای گیاهي مختلف نشان ميدهند که نشانهای از
افزایش ذرات ریز در زیر اشکوب درختان ميباشد .در
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ميباشد .در الیه زیر سطحي ،بیشترین میزان شن مربوط
به باغات انار و اراضي تحت کشت زعفران و جو ميباشد
که نسبت به سایر مناطق و گونههای کشت شده ،دارای
درصد سیلت و رس پایینتری هستند .الزم به ذکر است
که در تمامي اراضي مطالعاتي ،کالس بافت خاک تقریبا
یکسان است (لوم رسي شني ،لوم شني و لوم رسي) و
تاثیر چشمگیری در تفاوت میزان درصد ذرات یا سایر
شاخصهای کیفیت خاک در منطقه نخواهد داشت .از این
رو ،حتي تفاوت کربن آلي خاک بین موارد بررسي شده
را نميتوان به بافت خاک نسبت داد .از طرف دیگر،
برخالف تفاوت جزئي درصد اجزا شن ،سیلت و رس در
مناطق با کشت متفاوت و در دو عمق (جدول  ،)3یکسان
بودن کالس بافت خاک نشان دهنده تشابه کامل مواد
مادری و مجاورت چهار کاربری ميباشد .از این رو ،مي
توان گفت نوع استفاده از اراضي و مدیریت کشاورزان دلیل
عمده تاثیرگذار در تغییرپذیری کربن آلي خاک و نیتروژن
بوده است .بررسي جز به جز ذرات تشکیلدهنده بافت
خاک بیانگر آن است که پایین بودن درصد سیلت در
عرصههای بیاباني ،نشاني از فرسایش خاک در این مناطق
ميباشد.
در ارتباط با وزن مخصوص ظاهری خاک هم اختالف
معنيداری در دو عمق مورد مطالعه دیده نشد (جدول .)3
اما در مورد باغات انار و پسته ،مقادیر کمتری از وزن
مخصوص در هر دو عمق مشاهده ميگردد که ناشي از
باالتر بودن میزان مواد آلي در خاکهای این مناطق مي
باشد .عجمي و همکاران ( )Ajami et al., 2016نیز
همبستگي منفي بین کربن آلي خاک و وزن مخصوص
ظاهری خاک ( r=-0/42در سطح  )0/01را گزارش نموده
اند.

همکاران ) (Alidoust et al., 2018نیز میزان ذخیره کربن
آلي بیشتری در اراضي کشاورزی آبي نسبت به مرتع در
سه عمق  5-15 ،0-5و  15-30سانتیمتری گزارش
نمودهاند.
نکته حائز اهمیت این است که کاربری زراعي (اراضي
تحت کشت جو) ،بدون اختالف معنيدار با باغات انار و
بعد از آن در عمق  20-40سانتيمتری ،دارای بیشترین
مقدار ذخیره کربن آلي با مقدار  1/60گیلوگرم بر مترمربع
ميباشد (جدول  .)2دلیل زیاد بودن ذخیره کربن به دلیل
وجود کاه و کلش و بقایای گیاه در زمین ميباشد و افزایش
آن در عمق به دلیل شخم سطحي و متعاقبا زیر رو شدن
الیه سطحي با الیه زیری ميباشد که منجر به افزایش کاه
و کلش در الیه عمقي ميگردد .ضمنا در مورد بیشتر بودن
مقدار کربن آلي خاک در الیه زیری نسبت به الیه رویي
باغات پسته ،ميتوان به جایگذاری کودها در عمق خاک
اشاره کرد .بنابراین ،مدیریت در اراضي زراعي ،ميتواند
سبب افزایش توان حفظ کربن شود .لیو و همکاران (Liu
) et al., 2011نیز برخالف بسیاری از مطالعات انجام شده،
میزان ذخیره کربن آلي خاک را در اراضي کشاورزی
بیشتر از کاربری جنگل و علفزار گزارش کردهاند و دلیل
آن را قرار گرفتن زمینهای کشاورزی در شرایط مساعد،
فاقد شیب و اضافه شدن کودهای آلي و غیر آلي به اراضي
کشاورزی توسط کشاورزان بیان کردهاند .نکته مهمي که
در ارتباط با باغات پسته باید به آن اشاره گردد ،کمتر
بودن ذخیره کربن آلي در عمق ( )0/93kg m-2نسبت به
الیه سطحي ( )1/96 kg m-2ميباشد که با نتایج کربن
آلي در این تیمار رابطه عکس دارد .علت آن ،با توجه به
معادله  1و جدول  ،3افزایش  5درصدی میزان سنگریزه
در الیه  20-40سانتيمتری نسبت به الیه  0-20سانتي
متری ميباشد.
در منطقه مطالعاتي اگرچه میزان نیتروژن اختالف قابل
توجهي و معنيداری در هر دو عمق از پوششهای گیاهي
با یکدیگر نشان نداد ،اما به ترتیب در افق سطحي و
زیرسطحي باغات انار و پسته بیشتر ميباشد که دلیلي بر
استفاده از حاصلخیز کنندههایي همانند کودهای نیتروژن
دار به صورت چالکود در عمق نزدیک ریشه درختان مي
باشد .بیشترین درصد شن ،سیلت و رس در الیه سطحي
خاک ،به ترتیب مربوط به عرصههای بین درختان تاغ،
اراضي تحت کشت جو و مرتع و عرصههای با پوشش تاغ

محاسبه میزان CO2تثبیت شده در خاک

نتایج جدول  4نشان ميدهد افق سطحي اراضي بیاباني
زیر پوشش تاغ  21/35درصد از ذخیره کربن سطحي را
به خود اختصاص داده که معادل 116/66تن در هکتار
 CO2جذب شده در خاک ميباشد و حدود  3/5برابر
بیشتر از مناطق بین درختان تاغ ميباشد .شلزینگر و
همکاران ( )Schlsinger et al., 2009بیابانها را به عنوان
ذخیرهگاه فراموش شده کربن در طوالني مدت معرفي مي
کنند .افزون بر این ،نقش تاغکاریهای اراضي بیاباني در
جلوگیری از روند فرسایش و افزایش ذخیره کربن خاک
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سطحي  16/98و  19/47درصد از ذخیره کربن و به
عبارتي  92/77و  39/19تن در هکتار از جذب  CO2در
خاک را به خود اختصاص دادهاند .علت این امر ،مدیریت
کشت جو (تک کشت بودن و آتش نزدن بقایای گیاهي
موجود در سطح خاک) و آیشگذاری زمینهای تحت
کشت پس از برداشت محصول بوده است.
مراتع از ذخیره کربن آلي و تثبیت  CO2کمتری نسبت به
اراضي باغي و کشاورزی برخوردار هستند (جدول  3و
جدول  .)4اما با توجه به جدول  ،1مراتع باالترین وسعت
را در منطقه مطالعاتي دارند .از این رو ،نقش به سزایي در
نگهداشت کربن آلي کل خاک در هر دو افق در کل
مساحت موجود خواهند داشت .به طوریکه اگر با استفاده
از معادله ( ،(Maleki et al., 2018( )3ذخیره کربن آلي
کل خاک را در مساحت کل کاربری موجود ضرب نماییم
(مساحت مراتع شهرستان  187456هکتار) ،مقدار کل
ذخیره کربن در کاربری مرتع در عمق  0-20سانتيمتری
معادل  2808090/88تن و در عمق  20-40سانتيمتری
 1081621/12تن خواهد بود و متعاقبا بیشترین میزان
تثبیت  CO2نیز در آنها رخ خواهد داد.

بخصوص در افقهای سطحي ،پارامتر بسیار مهم و
تاثیرگذاری است که متاسفانه در سالهای اخیر به دلیل
چرای دام ،گرمای زیاد و کاهش بارندگي ،حمله زیاد آفات
به تاغزارها و قطع توسط انسانها ،هرساله بر سطح اراضي
بین درختان تاغ افزوده شده است .همچنین ،به دلیل شور
شدن اراضي و از دست رفت حاصلخیزی خاکها ،روند
تخریب اراضي و بیاباني شدن در طي  14سال افزایش
یافته است .به طوری که مساحت سطوح بیاباني از
 75708/00به  76668/00هکتار رسیده است .اگرچه در
سالهای  1394 ،1393و  ،1395فعالیتهای احیایي
(نهالکاری) در منطقه انجام شده است ،اما این امر هنوز
هم مستلزم حمایتهای بیشتر بخش دولتي و خصوصي
در جهت تخصیص بودجه جهت افزایش سطح زیر کشت
گیاهان مقاوم و سازگار با شرایط منطقه جهت جلوگیری
از فرسایش خاک و ایجاد گرد و غبار در منطقه بجستان
ميباشد.
هر دو افق سطحي و زیر سطحي باغات انار ،دارای میزان
ذخیره کربن آلي و در نهایت تثبیت  CO2بیشتری نسبت
به سایر پوششهای گیاهي مورد مطالعه بودند .بعد از انار،
اراضي تحت کشت جو به به ترتیب در افق سطحي و زیر

جدول  -4میزان ذخیره کربن آلی خاک ) (ton ha-1و  CO2جذب شده در خاک ) (ton ha-1در پوششهای گیاهی مختلف
Table 4. SOCS (ton ha-1) and CO2 adsorbsion in the soil (ton ha-1) in different vegetation types
Economic value of CO2 absorbed in
)the soil (dollar ha-1

CO2 absorbed in the soil (ton
)ha-1

20-40

0-20

20-40

0-20

897.30

1418.55

59.82

94.57

516.90

1079.40

34.46

71.96

508.65

1233.60

33.91

82.24

587.85

1391.55

39.19

92.77

317.55

824.55

21.17

54.97

31.35

495.90

2.09

33.06

158.40

1749.90

10.56

116.66

3018.00

8193.45

201.22

546.27
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)Depth (cm
Vegetation Types

20-40

0-20

16.30
)(29.72%
9.39
)(17.12%
9.24
)(16.85%
10.68
)(19.47%
5.77
)(10.52%
0.57
)(1.03%
2.88
)(5.25%
54.83
)(26.92%

25.77
)(17.31%
19.61
)(13.17%
22.41
)(15.05%
25.28
)(16.98%
14.98
)(10.06%
9.01
)(6.05%
31.79
)(21.35%
148.85
)(73.08%

Pomegranate
Pistachio
Saffron
Barley
Pasture
Between
haloxylon shrubs
Under haloxylon
shrubs
Total
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مصرف کودهای آلي ،به نتایج بهتری ميانجامد .به گونه
ای که مصرف هر ساله آنها (با در نظر گرفتن مسائل
اقتصادی و زیست محیط) ،سبب افزایش چند برابری
کربن آلي خاکها در این منطقه خشک گردیده است.
همچنین ،ذخیره باالی کربن آلي در باغات انار و ترسیب
( CO2جدول  )4نشان ميدهد که تدوام در مصرف باالی
کود حیواني و الشبرگ زیاد در این باغات ،با توجه به
دمای باال منطقه ،از تجزیه کربن و آزادسازی آن به شکل
 CO2در جو بسیار جلوگیری مينماید .وو و همکاران
) (Wu et al., 2004نیز با مطالعه تاثیر زراعت بر میزان
کربن آلي خاک در خاکهای لسي چین نتیجه گرفتند
که میزان کربن آلي خاک پس از 40سال زراعت در منطقه
به آرامي و با نرخ  5/3مگا گرم بر هکتار تا صد سال پس
از عملیات زراعي افزایش یافت .آنان دلیل احتمالي این
امر را اثر کاربرد کودهای دامي در طي این سالها مي
دانند .دنگ و همکاران ) (Deng et al., 2018نیز گزارشي
از افزایش کربن آلي خاک در سه عمق خاک در فالت
لسي چین در طي  10سال پوشش گیاهي پیاپي و یکسان
دادهاند .از این رو ،اعمال مدیریتهایي چون کشت ارقام
پرمحصول ،کاهش به هم خوردگي خاک ،افزایش پوشش
سبز بر روی خاک ،مدیریت بهینه آبیاری ،مدیریت تلفیقي
کوددهي و رعایت تناوب و تراکم مناسب کشت ،سبب
افزایش تجمع کربن آلي در خاک خواهند شد ( Raphael
.)et al., 2016
مقدار نیتروژن کل خاک نیز از سال  1382تا  1396در
همه اراضي تحت کشت افزایش یافته است .اما این افزایش
در مورد باغات پسته با اختالف معنيداری نسبت به سایر
موارد بیشتر بوده است ،بهطوری که به مقدار  5/2برابر
افزایش یافته است (شکل  .)3همانطور که پیشتر بیان
شده است ،در مورد باغات پسته افزایش کودهای نیتروژني
به صورت چالکود برای رشد بهتر درختان به عنوان یک
عنصر ضروری برای رشد ،دلیلي بر افزایش این عنصر در
باغات پسته ميباشد .اما با توجه به خطرات آبشویي
نیتروژن در خاک ،بایستي کشاورزان در مصرف اصولي و
بهینه کودهای نیتروژندار دقیقتر عمل نمایند تا در آینده
مشکالت زیستمحیطي به وجود نیاید.

علیدوست و همکاران ( )Alidoust et al., 2018نیز
گزارش نمودهاند که عليرغم مقدار کم ذخیره کربن آلي
در مراتع منطقه لردگان در مرکز ایران ،میزان ذخیره کربن
آلي با توجه به وسعت مراتع آن ،مقدار قابل توجهي
ميباشد.
()3
)TSOCS (ton) = SOCS (ton ha -1 )  A (ha
 =TSOCSکل ذخیره کربن آلي خاک =A ،مسللاحت هر
واحد پوشش گیاهي.
در منابع ،ارزش هر هکتار مرتع در ارتباط با ذخیره کربن
از  50تا  300دالر محاسبه شده است ( Luciuk et al.,
 .)2000بنابراین ،با عنایت به ارزش حداقلي ترسیب کربن
یعني  50دالر برای هر تن با توجه به متوسط
 3889712/00تن ترسیب کربن در این رویشگاه ،ميتوان
گفت ارزش ذخیره کربن کل در عمق  0-40سانتیمتری
این مناطق برابر  194485600دالر دانست .ضمنا ،بر
اساس میزان هزینه ارایه شده توسط مطالعات انجام شده
به ازای هر تن گاز  ،CO2میزان  CO2جذب شده در خاک
پوششهای مطالعاتي به ترتیب ارزش  8193/45و
 3018/00دالر در هکتار در افق سطحي و زیر سطحي
خواهد بود (جدول .)4
تغییرات کربن آلی و نیتروژن خاک در طی  14سال در
اراضی تحت کشت

با توجه به سابقه زراعت در منطقه و با در نظر گرفتن
شرایط مرتع به عنوان پایه ،ميتوان نتیجه گرفت که کشت
و کار در اراضي سبب افزایش کربن آلي خاک گریده است
که به تبع آن کاهش  CO2ورودی به جو را به دنبال داشته
است .همانگونه که در شکل  2نشان داده شده است ،در
حقیقت کربن آلي خاک بعد از حدود  14سال کشاورزی
افزایش یافته است .به طوریکه از سال  1382تا ،1396
در باغات انار و پسته به ترتیب حدود  10/60و 19/23
درصد افزایش و در ارتباط با زعفران و جو نیز  3/5تا 4
برابر افزایش نشان داده است که با نتایج هان و همکاران
( )Han et al., 2018و ژو و همکاران ()Zhou et al., 2019
همخواني دارد .بنابراین ،نتایج این تحقیق نشان ميدهد
که کاربرد کودهای آلي ميتواند به افزایش کربن آلي خاک
ها در طي سالهای متمادی منجر شود .این تداوم در
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شکل  -2تغییرات کربن آلی خاک بین سالهای  1382و  1396در اراضی زراعی و باغی
Figure 2. Soil organic carbon change between 2004 and 2018 in cultivated lands and orchards
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شکل  -3تغییرات نیتروژن کل بین سالهای  1382و  1396در اراضی زراعی و باغی
Figure 3. Total nitrogen changes between 2004 and 2018 in cultivated lands and orchards

سوختگي و دانه سفیدی در محصول انار گردیده که
موجب کاهش کیفیت آن و در نهایت سودآوری پایین
برای باغداران ميباشد .از این رو ،پیشنهاد ميگردد با
توجه به نقش مثبتتر باغات انار در ذخیره کربن در افق
سطحي و زیر سطحي (جدول  ،)4نسبت به سایر
محصوالت و سابقه طوالني کشت انار در منطقه بجستان،
بایستي کشت و کار آن ادامه پیدا نماید که این امر مستلزم
استفاده از راهکارهای نوین تولید محصوالت باغي نظیر
احداث سایبان ( )Kale et al., 2018بر روی باغات انار
ميباشد .از فواید این امر ميتوان به افزایش بهرهوری
مصرف آب و امکان احداث باغات جدید ،جلوگیری از بروز
عارضههای ذکر شده و در نهایت افزایش کمي و کیفي
محصول انار را نام برد.

از دیگر سو ،در طي  7سال اخیر سطح زیر کشت انار،
زعفران و جو روند نزولي را طي کرده است و بالعکس ،هر
ساله به سطح زیر کشت پسته در منطقه افزوده شده است
(شکل  .)4دلیل این امر شور شدن منابع آب و خاک
منطقه و سازگاری پسته با این شرایط ميباشد .ضمنا
سرمازدگيهایي که در سالهای اخیر ( )1395در منطقه
اتفاق افتاده است ،منجر به قطع درختان و جایگزین
نمودن آنها شده است .از این رو ،اغلب کشاورزان به دلیل
هزینههای سنگین احداث باغ مجدد ،تصمیم به کشت
جدیدی همچون پسته نمودهاند که مقاوم نسبت به شوری
و سرمازدگي هستند .علیرغم این بررسي ،دادههای
هواشناسي نشان ميدهد که در طي یک دوره  14ساله،
میانگین دمای منطقه افزایش نشان داده است (شکل )5
که این امر سبب بروز عارضههایي همچون آفتاب
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Figure 4: Changing trend in area under cultivation of orchards and farmlands between 2012 and 2018
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Figure 5. Mean air temperature of Bajestan meteorological station between 2004 and 2017

البته با رعایت اصول حفاظتي ،به توسعه کشاورزی و ایجاد
اشتغال در این منطقه کمک کرد .شاید این امر مستلزم
واگذاری برخي مراتع کم تراکم و یا بدون پوشش که
سهمي کمي در ترسیب کربن دارند ،به اراضي کشاورزی
در منطقه باشد .البته با توجه به حساسیت این پیشنهاد،
پژوهش بیشتر قبل از هر گونه اقدام عملي الزم است و دو
نکته را برای اختصاص دادن اراضي به استفادههای
گوناگون در منطقه مورد مطالعه باید در نظر داشت؛ اول
این که نتیجه اعالم شده ،مجوزی برای تبدیل اراضي
مرتعي منطقه به باغات نیست .از سوی دیگر ،استفاده از
اراضي با رعایت اصول حفاظتي نه تنها باعث حفظ شرایط
موجود ميشود ،بلکه ميتواند سبب افزایش کربن آلي
خاک نیز گردد .ضمنا ،اختصاص اراضي مرتعي به
محصوالت گوناگون ،با توجه به مقدار کربن آلي خاک ،به

جدول  1نیز نشان ميدهد که از سال  1382تاکنون،
سطح باغات پسته از  1000هکتار به  3768هکتار رسیده
است ،اما سطح زیر کشت انار از  1700هکتار به 897
هکتار کاهش یافته است .متاسفانه این روند کاهش به
میزان  47/20درصد در زعفران به عنوان یک محصول
صادارتي و گرانقیمت نیز مشاهده ميگردد .علت این امر
کاهش اراضي حاصلخیز ،شور شدن منابع آب و خاک ،افت
کمي منابع آبي (قنات و چشمه) و کارآیي باالی مصرف
آب در پسته ميباشد که منجر به جایگزیني آن به جای
زعفران در منطقه شده است.
بنابراین ،با توجه به این که مقدار کربن آلي خاک در طي
این سالها در منطقه روند کاهشي نداشته است ،ميتوان
با افزایش سطح زیر کشت محصوالت بهخصوص
محصوالت باغي همچون انار که سازگار با منطقه ميباشد،
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هر گونه تغییر در مدیریت و کاربری ميتواند تاثیر
چشمگیری بر کیفیت خاک به ویژه در باروری و تولید آن
در کاربریهای مختلف داشته باشد .از آنجایي که تلفیق
درخت و زارعت1در افزایش ذخیره کربن آلي در خاک
نقش مهمي ایفا مينماید ،کشت آن در منطقه توصیه
ميگردد .از دیگر سو ،با توجه به قرار گرفتن منطقه
مطالعاتي در منطقه خشک و میزان قابل توجه کربن آلي
خاک در اراضي باغي ،پیشنهاد ميگردد که در آینده
باغاتي در طي چند سال مورد بررسي قرار گیرند تا بینشي
نسبت به میزان تجزیه کودهای حیواني و سبز با توجه به
دمای باال در منطقه جهت روندیابي دینامیک کربن آلي
خاک و بررسي اثرات مدیریتهای مختلف در آن بدست
آید.

عنوان یک عامل زیست محیطي کافي نیست و بررسي
شرایط اقتصادی و اجتماعي عوامل مهمي ميباشند که
نیاز به مطالعه بیشتر را ميطلبد .در نهایت بیان این نکته
مهم است که بهبود کربن آلي خاک بیشتر یک فرآیند
مدیریتي است .از این رو در کشاورزی مدرن ،باید نهادهها
و فنون بهسازی فقط برحسب نیاز و در مکان صحیح
مصرف و اعمال شود .این امر مستلزم اعمال یک مدیریت
خاص مکاني است که باعث کاهش هزینه ،بهبود عملکرد
محصول و حفاظت محیط زیست ميشود.
نتیجهگیری کلی
در مجموع ،نتایج این پژوهش نشان داد که بیشترین
میزان ذخیره کربن در اراضي باغي و کشت شده قرار دارد
که نشان دهنده نقش موثرتر عامل کاربری /پوشش اراضي
در فرآیند ترسیب کربن ميباشد-که به طور مستقیم به
نوع پوشش گیاهي منطقه ،مدیریت و دخالت انساني آن
بر ميگردد .این واقعیت موید آن است که اوال تغییر جزئي
در مقدار کربن آلي ،ميتواند تاثیر عمیق و قوی بر
کارکردهای خاک و در نتیجه کیفیت آن در شرایط خشک
کشور داشته باشد .ثانیا ،چون کربن آلي سریعتر و بیشتر
از هر ویژگي کیفي خاک ،متاثر از اقدامات مدیریتي است،

سپاسگزاری
این مقاله مستخرج از نتایج طرح تحقیقاتي اجرا شده به
شماره قرارداد  1085از محل اعتبارات پژوهشي دانشگاه
تربت حیدریه ميباشد که بدین وسیله تشکر و قدرداني
ميگردد .ضمنا از مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان
بجستان بخاطر همکاری صمیمانه سپاسگزاری ميشود.
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Abstract
Land vegetation and soil degradation have considerable effects on greenhouse gas emissions
resulting in global warming. Hence, this study aims to investigate the relationsip between
soil organic carbon storage (SOCS) and different vegetation cover/ land uses in two soil
depths (0-20 and 20-40 cm) in the Bajestan, Khorasan Razavi, Iran. A total of 122 soil
samples (two depths× 61 soil sampling sites= 122 soil samples) were collected including
orchard (pomegranate, pistachio and saffron), farmland (barley), desert (under and between
haloxylon shrubs), and pasture. Results showed that surface layer of desert lands covered by
haloxylon shrubs (3.17 Kg m-2) and both soil depths in pomegranate orchards (2.57 kg m-2
in 0-20 cm and 1.63 kg m-2 in 20-40 cm) had the highest SOCS content. Furthermore, it was
found that soils under haloxylon shrubs accounted for 21.35% of surface SOCS as well as
for 116.66 tons ha-1of absorbed CO2 in the soil and about 3.5 times more than areas located
between haloxylon shrubs. Finally, the economic value of CO2 absorbed in the soil of studied
land covers is 8193.45 and 3018.00-dollars ha-1 for surface and subsurface horizons,
respectively. Comparing of soil organic carbon (SOC) content over 2004-2018 in the
cultivated lands showed the increasing trend about 10.60 and 19.23 percent and in saffron
and barley increased by 3.5 and 4.0 fold, respectively. Overall, sufficient information about
SOC variation (positive or negative) with time can be effective in sustainable lands
management, particularly in arid regions of the country to evaluate effects of different land
use managements for increasing in SOCS process.
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