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  دامي چرا مختلفي هاشدت در کربن صاعدت ریمقاد فصلیی بررس

 )سمنان استان ،پیغمبران مراتع :يمورد مطالعه(
  
 2نادیا کمالی ،*1احمد صادقی پور

  2دانشجوي دکتري مرتعداري دانشگاه تهران ،1استادیار دانشکده کویر شناسی، دانشگاه سمنان

       
   

  

  چکیده
دام بر میزان تصـاعد دي اکسـید کـربن از     يهاي مختلف چراتغییرات فصلی و اثر شدتتحقیق حاضر به منظور بررسی 

نتایج این تحقیق نشان داد در منطقه مورد مطالعه بیشترین میـزان  . خاك به کمک روش تله قلیایی صورت گرفته است
چنین بین میزان تصاعد در صورت گرفته است، هم بهارتابستان و کمترین میزان تصاعد خاك در  تصاعد کربن از خاك در

 دار وجود دارد و بیشترین میزان تصاعد در اراضی با شدت چراي شـدید و در اراضی تحت چراهاي مختلف اختالف معنی
گرم بر ( 25/0و کمترین آن در منطقه قرق و در فصل زمستان به مقدار ) گرم بر متر مربع در روز( 71/1 تابستان به مقدار
  .ت گرفته استصور) متر مربع در روز

  
  .اختالف  معنی دار ،راضی تحت چرا، ادي اکسید کربن،تله قلیایی: هاي کلیديواژه

  
  مقدمه -1

 گرم سبب اتمسفر در آن مقدار افزایش اخیر هايدهه در که است ايگلخانه گازهاي مهمترین از یکی کربن اکسید دي
 طبیعی، هاياکوسیستم تخریب سبب و داشته موجودات تحیا بر مخربی اثرات هوا شدن گرم. است شده زمین هواي شدن
 شده هاستمیاکوس دیتول لیپتانس کاهش تینها در و اکولوژیکی و اقلیمی تعادل خوردن هم بر و خشکسالی و سیل وقوع
 گازهاي تصاعد کاهش براي فراگیر تالشی 1997 دسامبر در جهانی جامعه مهم، نکته این به توجه با ).1390 پور،ی صادق(است

  2005 آگوست 22  در ایران و شد ییاجرا 2005 سال فوریه 16 از پیمان این. نمود آغاز کیوتو پروتوکل تدوین با  را ايگلخانه
 جو در موجود کربن اکسید دي کاهش جهت در تالش  پروتوکل این در شده تاکید موارد از یکی. پذیرفت رسماً را پروتکل این

  ). 1385 ،پوري مهد(باشد می کربن ترسیب و گیاهی شپوش ایجاد و حفظ طریق از
 کربن که باشدمی اتمسفر در )GHG( ايگلخانه گازهاي غلظت افزایش از ناشی جهانی، گرماي افزایش و اقلیم تغییر

 به دنیرس در چالش نیمهمتر نیزم کرهي دما شیافزا ).Lal ،2004(گرددمی محسوب ايگلخانه گازهاي جزء ترینعمده
 مانند بشري، هايفعالیت گذشته قرون طی در ).Huang & Kronrad ،2001(رودیم شمار به حاضر قرن در داریپا عهتوس

 و کربناکسیددي تراکم افزایش سبب ها،کاربري تغییر سایر و زراعت به مراتع تبدیل زدایی،جنگل فسیلی، هايسوخت سوزاندن
 ).2002و همکاران،  Harvell( تاس شده زمین جو در ايگلخانه گازهاي سایر

 و زراعی اراضی و هاخاك در کربن توقف). Tan & Lal ،2005( رودیم شمار به کربن دیاکسيد براي بزرگی انبار خاك
) تناژ( شده ذخیره کربن حجم نظر از محدودیت بدون روش یک عنوان به کیوتو، پیمان در خاك از آن تصاعد ازي ریجلوگ

 یک اما نیست مدت طوالنی حل راه یک اقلیمی تغییرات و ايگلخانه اثر از جلوگیري در خاك سهم که هرچند. شد پذیرفته

                                                        
1* a.sadeghipour@profs.semnan.ac.ir 
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 بشر اختیار در را کافی زمان ،CO2 انتشار کاهش بهتر کارهايراه و هاروش شدن پیدا تا تواندمی که آیدمی شمار به سریع روش
 طور به( مختلف ترکیبات بصورت کربن آن در که شودمی گفته يروند به کربن تصاعد .)Lal & Kimble, 2000( دهد قرار

 خاك از خاك، در موجود هايمیکروارگانیسم تنفس و فعالیت و هايقارچ تنفس گیاهان، ریشه تنفس اثر در) CH4، CO2 عمده
   ).2004و همکاران،  Bond-Lamberty( بازگردد اتمسفر به

 زانیم دری مهم نقشی اهیگ پوشش تبع به و خاك اءیاح و اصالح جهت تیریمد وی اراض مختلفي هايکاربر نیهمچن
 اریبس نقش مراتع). 2010و همکاران،  Munson( دارند عهده به خشک مهین و خشک مناطق در ژهیو به کربن بیترس و تصاعد

 و حفظ جهت در مراتع تیریمد ).2010و همکاران  Brown( کنندیم فایای عیطبي هاستمیاکوس در کربن چرخه دری مهم
 اتمسفر به خاك از کربندیاکسيد تصاعد کاهش و خاك کربن بیترس زانیم شیافزاي برا گام نیترمهمی اهیگ پوشش اءیاح
  .)2012و همکاران،  Dean( باشدیم

  
  هامواد و روش -2

 استان در پیغمبران طقهمن کربن تصاعد زانیم بر دامي چرا مختلفي هاشدت اثر وی فصل راتییتغی بررس انجامي برا    
کیلومتري شمال شرق شهر  15منطقه نمونه برداري در این ناحیه شامل دشت دامنه اي واقع در   .شد گرفته نظر در سمنان

دقیقه  27درجه و  53دقیقه عرض شمالی و  39درجه و  35سمنان و در جنوب غرب روستاي لوکه به مختصات جغرافیایی 
 و متریلیم 6/176 سالیانه بارش متوسط .درصد با جهت جنوبی می باشد 5تا  1می منطقه شیب عمو. طول شرقی می باشد

 انتخاب مطالعه مورد منطقه در دیشدي چرا و کمي چرا قرق، منطقه سه. باشدیم گرادیسانت درجه 2/18 ساالنه دماي متوسط
ماه صورت گرفت، به عبارتی نیمه هر ر طی برداشت د 4 منطقه سه هر در. گرفت صورت 1390 سال دري بردار نمونه. شدند

. ندازه گیري شدایی ایقلي هاتله روش به تصاعد و صورت گرفتهي بردار نمونه کسالی مدت بهبرداشت در طی هر فصل،  12
 کنندیم جذبی مشخص زمان مدت در بستهي امحفظه در را خاك از شده آزاد CO2 که 1ییایقلي هاتله توسط خاك تنفس
 CO2 مقدار کل جذب، زمان مدتي انتها در. شودیم انجام CaOH ای NaOH محلول توسط جذب نیا. شودیمي ریگاندازه
ي هاتله از استفاده. شودیم مشخص قیرق HCl با ،CaOH ای NaOH محلول ونیتراسیت توسطیی ایقلي هاتله در شده جذب

 نیا در شد، استفاده  (CSC)2ساکن بسته اتاقک روش زا قیتحق نیا در که ردیگیم صورتی گوناگوني روشها بهیی ایقل
 استفاده CO2 انداختن تله به جهتیی ایقل محلول و شده محبوسي ریگاندازه زمان طول در طیمح اتمسفر ازي مقدار روش

 آمار به توجه با منطقهي دماي هاداده. گرددیم محاسبه شده جذب CO2ي رو از خاك از تصاعد مقدار سپس شود،یم
 طرح قالب در لیفاکتور شیآزما توسط مطالعات. آمد دست به 1390 سال در سمنان شهرستان کینوپتیس ستگاهیای هواشناس

  . گرفت صورت تکرار 12 بای تصادف کامال
  
  نتایج  -3
 در نکرب تصاعد زانیم داد نشان جینتا. شدی بررس مختلفي چراي هاشدت در سال مختلف فصول در تصاعدی فصل راتییتغ    

 با چرا در تصاعد زانیم نیبهار همچن > زمستان >زییپا >تابستان در و است داری معن متفاوتي چراها شدت و مختلف فصول
  ).1جدول( باشدی م قرق >کم شدت >ادیز شدت

  
  
  
  

                                                        
1  . Alkali Trap 
2 . Closed Static Chamber 
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  کربن تصاعد بر چرا و فصل اثر انسیوار هیتجز - 1 جدول
تغیر منابع  F میانگین مربعات درجه آزادي 

917/1 3 فصل  **581/543  

653/0 2 چرا  **057/185  

چرا*فصل  6 053/0  **122/15  

004/0 36 خطا   

  
 زانیـ م نیشـتر یب باشـد، یمـ  داریمعن مطالعه مورد مناطق در کربن تصاعد زانیم بر چرا اثر داد نشان جینتا    

 نیـ ا البتـه  باشـد، یم قرق مناطق به مربوط آن نیکمتر و است افتاده اتفاق دیشدي چرا شدت در کربن تصاعد
بیش از دو منطقـه دیگـر   زمستان صادق نیست، در فصل زمستان میزان تصاعد در منطقه با چراي کم  در روند
بیشـترین  . همچنین در دو منطقه چراي با شدت کم و قرق در فصل تابستان در یک گروه قرار می گیرند. است

گرم بـر متـر   ( 71/1تابستان به مقدار  بیشترین میزان تصاعد در اراضی با شدت چراي شدید و درمیزان تصاعد 
صورت ) گرم بر متر مربع در روز( 25/0و کمترین آن در منطقه قرق و در فصل زمستان به مقدار ) مربع در روز
  .گرفته است
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 در سال مختلف فصول بین اختالف دهندهنشان اعداد( کربن عدتصا زانیم بر چرا و سال مختلف فصول متقابل اثرمیانگین  - 1شکل 

)است مختلفي چراي هاشدت بین اختالف دهنده نشان کوچک حروف و تصاعد زانیم  

  بحث و نتیجه گیري -3
میانگین  .است شده خاك از کربن تصاعد زانیم شیافزا باعث دیشدي چرا مخصوصا و چرا داد نشان مطالعات جینتا       

  .بیشترین مقدار و در فصل بهار کمترین مقدار است دي اکسید از خاك در فصل تابستان تصاعد
Morris & Jensen انیب و نمودهی بررس کربن بیترس و تصاعد زانیمي رو بر دامي چرا ریتاث در نتایج مشابهی 1998 در 

ي چرا بر عالوه 2006در  Zhou. گرددیم فراتمس و خاك نیبي گاز ادالتتب زانیم در رییتغ باعث مراتع در دامي چرا داشتند
 زانیم شیافزا در راي کشاورزی سنتي هاروش وي کشاورزی اراض به مرتع و جنگل ازی اراضي کاربر رییتغ مراتع، حد از شیب

 نیب دالتتبا زانیم بر بارش و دما مانندی طیمح عوامل  بر عالوه مراتعی رتیمدي هاوهیش .دانندیم موثر خاك از نیکر تصاعد
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ی اراض تیریمد حیصح روش افتنیي براي گاز تبادالت زانیم و نوع شناخت نیبنابرا است مهم اریبس اتمسفر و خاك کربن
و همکاران در   Pacala. استي ضرور اتمسفر به خاك از کربن تصاعد کاهش و خاك به اتمسفر از کربن شتریب بیترس جهت
 و خاك به ورودي کربن میزان برنتیجه گرفتند کاربري هاي متفاوت اراضی  اراضی، تمتفاو هاي کاربريبا مطالعه تاثیر  2001

  .است موثر گیاه و خاك در کربن تثبیت و ترسیب بر همچنین خاك، از خروجی
    Hirotaa که دندیرس جهینت نیا به دادند، انجام کربن تصاعد زانیم بر چرا نقشي رو بر که مطالعه در 2005 و همکاران در 
   .باشدی م قرق مناطق از شیب 3/11 تا 6/5 مقدار به دامي چرا تحت مناطق در کربن تصاعد زانیم

 به را آن توانیم که است موثر اتمسفر و خاكتغییرات فصلی به دلیل تغییرات رطوبتی و دمایی بر میزان تبادالت کربن بین 

  ).2011و همکاران   Vickers( دانست زنده موجودات يهاتیفعال وی سطح الشبرگ هیتجز بر دیخورش اشعه ریتاث لیدل

  
  نابعم
  

 انیپا ،)اریشهر چهار قطعه: يمورد مطالعه( مختلفي هایکاربر در کربن عیتوز و بیترسی بررس ؛ 1390. احمد ، پوری صادق - 1
  .ص 121. تهران نشگاه دای عیطب منابع دانشکده ،يدکتر نامه

 اي گلخانه گاز تصاعد بر اراضی مختلف هاي اربريک اثر مقایسه.  1386 ،خواه عامريي هاد  و احمد ،لندي ،.الله ،پور مهدي - 2
CO2 ایران خاك علوم کنگره دهمین مقاالت مجموعه خوزستان، شمال اراضی در. 
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