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بررسی تغییرات ماهانه و فصلی مقادیر تصاعد کربن در
شدتهای مختلف چرای دام
(مطالعة موردی :مراتع قوشه ،استان سمنان)
 احمد صادقیپور ؛ اسوودیور دانشکدة کویرشنوسی ،دانشگو سمنون
 نادیا کمالی؛ دانشجوی دکوری مرتعداری ،دانشگو تهران
 پریا کمالی؛ دانشجوی دکوری مرتعداری ،دانشگو علوم کشو رزی منوبع طبیعی گرگون
 حامد جنیدی جعفری؛ اسوودیور دانشکدة منوبع طبیعی ،دانشگو کردسوون

چکیده
تحقیق حاضا به منظور بارسی تغییاات ماهانه و فصلی میزان تصاعد دیاکسید کابن از خاک در شدتهای مخولف چاای
دام از مااتع انجام شد .سه منطقه شامل مااتع قا (شاهد مااتع با چاای کم و مااتع با چهاای شهدید در منطقهة قوشهة
سمنان انوخاب شد .در ها یک از مناطق تصاعد کابن به روش تله قلیایی در اتاقک بسوة سهاکن بهه صهورت ماهانهه و بهه
مدت یک سا) انداز گیای شد .داد های مابوط به مقادیا تصاعد و چاا به صورت آزمایش فاکووریل در قال

طاح کامالا

تصادفی با چهار تکاار تجزیه و تحلیل شد .همچنین باای بارسی ارتباط فاکوورههای دمها و رطوبهت خهاک بها تغییهاات
تصاعد کابن در ها منطقه با توجه به شاایط داد ها از ضای

همبسوگی پیاسون اسوفاد شد .نوهایج نشهان داد در منطقهة

مورد مطالعه بیشواین میزان تصاعد کابن از خاک در مادادما و کمواین آن در بهمنما صورت گافوه است .همچنین بین
میزان تصاعد در اراضی تحت شدت های مخولف چاا اخوالف معنیدار وجود دارد .بیشواین میهزان تصهاعد در اراضهی بها
چاای شدید در مادادما ( 3/34گام کابن در موا مابع در روز و کمواین آن در بهمنمها ( 0/033گهام بها موها مابهع در
روز در اراضی قا اتفا افواد است .از نظا توزیع فصلی بیشواین مقدار تصاعد بهه تاتیه

در تابسهوان پهاییز بههار و

زمسوان مشاهد شد .همچنین بین تصاعد کابن مناطق مخولف مورد مطالعه با رطوبت خاک همبسوگی منفی وجود دارد.
واژگان کلیدی :تصاعد کابن تله قلیایی چاای دام سمنان قا

 نویسندة مسئول تلفن  02333323088فوکس 02333335405

قوشه.

Email: a.sadeghipour@profs.semnan.ac.ir
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خههاک در پیمههان کیوتههو بههه عنههوان روشههی بههدون

مقدمه
تغییا اقلیم و افزایش گامای جهانی ناشهی از افهزایش
غلظت گازهای گلخانهای ( GHGدر اتمسفا اسهت
و کابن عمد تاین جزء گازهای گلخانهای محسهوب
می شود]  .[15افهزایش دمهای کهاة زمهین مههمتهاین
چالش در رسیدن بهه توسهعة پایهدار در قهان حاضها
بهههشههمار مههیرود]  .[12در طههی قههاون گذشههوه
فعالیتههای بشهای ماننهد سهوزاندن سهوختههای
فسیلی جنگلزدایی تبدیل مااتع به زراعت و سهایا
تغییا کاربایها سب

افزایش تااکم دیاکسید کهابن

و سایا گازهای گلخانهای در جو زمهین شهد اسهت]

 .[9باای کمکادن غلظت گازهای گلخانههای در جهو
می توان آنها را به صورت کابن آلی در خاک حهبس
کاد .ذخیا و حبس کابن آلهی در خهاک نسهبت بهه
نحوة مدیایت و کاربای اراضی فهو العهاد حسها
است]  .[25تصاعد کابن به روندی گفوه میشود کهه
در آن کابن به صورت تاکیبهات مخولهف (بهه طهور
عمد  CO2 ،CH4در اثا تنفس ریشة گیاهان تنفس
قههار هههای موجههود در خههاک و فعالیههت و تههنفس
میکاوارگانیسههمهههای موجههود در خههاک از خههاک بههه

یاکسهید
اتمسفا بازگادد ] .[3انهداز گیهای جایهان د 

کابن باای ارزیابی چگونگی بها بهاداری از خهاک و
چگهونگی گهامشههدن جههان و چاخهة کهابن بسهیار
مناس

است ] .[25به طور کلی تصاعد کابن فااینهد

بازگشت کابن تثبیتشد توسط گیاههان در خهاک و
مجدداا از خاک به اتمسفا طهی شهاایط تهنفس خهاک
است]  .[24 21خاک انبهار بزرگهی بهاای دی اکسهید
کابن بهشمار میرود .جایان دیاکسید کابن خاک یها
تنفس خاک یکهی از مههمتهاین فااینهدها در چاخهة
کابن اکوسیسهومهاسهت کهه از تجزیهة مهواد آلهی و
معدنیشدن آن تهنفس ریشهه و ریزوسهفا یها تهنفس
میکاوبی خاک پدیهد مهیآیهد]  .[1توقهف کهابن در
خاکها و اراضی زراعی و جلوگیای از تصهاعد آن از

محدودیت از نظها حجهم کهابن ذخیها شهد (تنهاژ
پذیافوه شد .هاچند که سهم خهاک در جلهوگیای از
اثا گلخانهای و تغییاات اقلیمی را حلی طوتنیمهدت
نیست روشی سایع بهشمار می رود که مهیتوانهد تها
پیداشدن روشها و راهکارهای بهوها کهاهش انوشهار
 CO2وقههت کههافی در اخویهار بشهها قههاار دهههد] .[14
اهمیت حفاظت خاک به ویه در تیههای سطحی در
جهههت کههاهش هههدررفت کههابن تاسههی شههد در
اکوسیسههوم اسههت زیههاا جبههاان صههدمات ناش هی از
هدررفت کابن خاک در یک اکوسیسهوم بهه ویهه در
صورت وجود محدودیتهای محیطهی نظیها کمبهود
بارش و فقا خاک بسیار به کُنهدی صهورت خواههد
گافت]  .[26 10تغییا کاربای اراضی تأثیا زیادی در
اکسیداسیون کابن سهطحی خهاک و افهزایش انوشهار
 CO2و سایا گازها به اتمسفا دارد ] .[2سطح اراضی
مورد چهاای جههان در حهدود  3200میلیهون هکوهار
تخمین زد شد است؛ در این اراضهی ذخیهاة کهابن
آلی خاک  200ه  420گیگاتن است و همچنین  470ه
 550گیگاتن کابنات در عمق یک موای خاک ذخیا
شد است]  .[5همچنین سطح مااتع ایاان حدود 90
میلیون هکوار و تعداد دام معهاد)  133میلیهون واحهد
دامی گزارش شد است]  .[6با توجه به سطح وسهیع
مااتع ایاان و همچنین تعداد دام توجه به نقش چاای
دام در میزان تصاعد کابن ضاوری است .خاک مااتع
مناطق خشهک قابلیهت جهذب مقهدار قابهل تهوجهی
دی اکسید کابن در حین بارشهای ساتنه بها وجهود
کمبودِ این بارشها را داراست؛ بها مهدیایت صهحیح
میتوان از بازگشهت ایهن گهاز از خهاک بهه اتمسهفا
جلوگیای کاد]  .[23چاای دام در مااتع باع

تغییها

در میزان تبادتت گازی بین خاک و اتمسفا مهیشهود
] .[18تغییاات فصهلی بهه دلیهل تغییهاات رطهوبوی و
دمایی در میزان تبادتت کابن بهین خهاک و اتمسهفا
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مؤثا است ] .[27بنابااین در مطالعة حاضا به بارسی

مااتع با چاای کم و مااتع با چاای شدید ه بها توجهه

تغییههاات ماهانههه و فصههلی مقههادیا تصههاعد کههابن در

به همگنی و ناما)بودن داد هاه از همبسوگی پیاسهون

شدتهای مخولف چاای دام پاداخوه شد.

اسوفاد شد.

روششناسی

نتایج

باای دسویابی به اهداف تحقیق مااتهع منطقهة قوشهة

بارسی نوایج حاصل از همبسوگی نشهان داد کهه بهین

اسوان سمنان درنظا گافوه شد .این منطقه شامل دشوی

تصاعد کابن مناطق مخولف مورد مطالعه بها رطوبهت

هموار در  7کیلوموای جنوب روسوای قوشه اسهت و

همبسوگی وجود دارد و نهو همبسهوگی نیهز از نهو

پنجکو به مخوصات  35درجهه و  53دقیقهة
در منطقة 

منفی است یعنی بها کهاهش رطوبهت میهزان تصهاعد

عاض شمالی و  54درجه و  05دقیقهة طهو) شهاقی

کابن افزایش مییابد و بهالعکس .همچنهین بارسهی

واقع شد است .شی

عمومی منطقه  1تا  3درصهد و

نوایج همبسوگی تغییاات تصاعد کابن با دما در ههی

در جهت شمالی است .مووسط بهارش سهالیانه 138/6

یک از مناطق مورد مطالعه اخوالف معنهیداری نشهان

میلیموا و مووسط دمای ساتنه  16/3درجة سانویگااد

نداد (جدو) . 1

است .سه منطقه شامل مااتع قا (شهاهد مااتهع بها
چاای کم و مااتع با چهاای شهدید در منطقهة مهورد
مطالعههه انوخههاب شههد .نمونهههبههاداری در سهها) 1390
صورت گافت.
نمونه باداری جهت تعیین میزان تصاعد کهابن از
خاک در ها منطقه به صهورت ماهانهه (پهانزدهم هها
ما

به مدت یک سا) به کمک تلههای قلیایی و بها

جدول  .1نتایج حاصل از همبستگی بین تصاعد کربن و
فاکتورهای دما و رطوبت

منطقة مورد مطالعه

رطوبت

دما

قا

*-0/660

0/566

چاای کم

*-0/621

0/569

چاای شدید

*0/635

0/501

* اخوالف معنیدار در سطح 0/05

روش اتاقههک بسههوة سههاکن (CSC) 1بهها اسههوفاد از
 NaOHناما) صورت گافت؛ بدین صهورت کهه در

جههدو)  2نوههایج تجزیهة واریهانس اثهها مهها هههای

ها تیمار چهار نمونة انداز گیای به مدت  24سهاعت

مخولف و چاا با میزان تصاعد کابن را نشان میدهد.

در صههحاا قههاار داد شههدند و پههس از انوقهها) بههه

همان طور که مشاهد میشود اثا مها ههای مخولهف

آزمایشگا بهساعت با  HClناما) آزمایش شدند.

سا) چاا و اثا موقابل آنها با میزان تصاعد کابن در

نمونه باداری باای تعیین رطوبت به روش وزنهی

سطح یک درصد معنیدار است.

صورت گافت .داد های دمای منطقه با توجه به آمهار

نوایج نشان داد اثا چاا در میزان تصاعد کهابن در

هواشناسی ایسهوگا سهینوپویک شهاسهوان دامغهان در

مناطق مورد مطالعه معنهیدار اسهت .بیشهواین میهزان

سا)  1390بهدست آمهد .مطالعهات توسهط آزمهایش

تصاعد کابن در شدت چاای شدید اتفا افواد است

طاح کهامالا تصهادفی بها  4تکهاار

و کمواین آن مابوط به مناطق قا اسهت .البوهه ایهن

فاکووریل در قال

صورت گافهت .بهاای بارسهی تهأثیا فهاکوور دمها و

روند در شهایورما صاد نبهود اسهت؛ در ایهن مها

رطوبت در تغییاات تصاعد کابن در سه منطقة قها

میزان تصاعد در منطقة قا بیش از منطقه بها شهدت
چاای کم است.

1 . Closed Static Chamber
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جدول  .2تجزیة واریانس اثر ماه و چرا بر تصاعد کربن

منابع تغییا

درجة آزادی

میانگین مابعات

F

معنیداری

تاریخ (ما

11

3/965

322/816

**0/000

چاا

2

1/999

162/778

**0/000

ما *چاا

22

0/253

20/608

**0/000

خطا

108

0/012

** معنیدار در سطح 0/01

4
3g

3.5

قرق

2g

3f

چرا با شدت کم

2

1g

2f
1f

چرا با شدت زياد
3c
2c

1c

3a

1a2a

3bc
2bc
1bc

3b

3c
2b
1b

2c
1c

3d
1d

3e
2d

1.5

3e
2e

1e

2e
1e

3c
2c

1c

3bc
2bc
1bc

1

مقدار تصاعد()g/m2/day

3
2.5

0.5
0

اسفند

بهمن

دی

آذر

آبان

مهر

شهريور

مرداد

تير

خرداد

ارديبهشت فرورين

-0.5

تاریخ

شکل  .1اثر متقابل ماههای مختلف سال و چرا بر میزان تصاعد کربن (حروف نشاندهندة اختالف میزان تصاعد ماههاست و اعداد
نشاندهندة اختالف بین شدتهای چرا)

با مطالعة روند تغییاات تصاعد کابن در ما ههای
مخولف مشخص شد بیشواین میزان تصاعد کهابن از

میزان ( 0/033گام با موا مابع در روز و در اراضهی
قا اتفا افواد است.

خهاک در مهها مههاداد اتفهها افوههاد و کموههاین میهزان

نوایج بارسی تغییاات فصهلی تصهاعد در فصهو)

تصههاعد کههابن در بهمههنمهها صههورت گافوههه اسههت.

مخولف سا) در شدتهای چاای مخولهف نشهان داد

همچنین فاوردین و دی اسفند و مها و اردیبهشهت

کههه میههزان تصههاعد کههابن در فصههو) مخولههف و

و تیا و خاداد از نظها میهانگین در یهک گهاو قهاار

شدتهای چاای مخولف دارای تفاوت معنی دار است

میگیاند .همچنهین فهاوردین و دی در دو گهاو از

و بیشواین مقدار به تاتی

در تابسوان پهاییز بههار و

نظا میانگین قاار میگیانهد .بیشهواین میهزان تصهاعد

زمسوان مشاهد شد .همچنین میزان تصاعد در چاای

کابن به میزان ( 3/34گهام بها موها مابهع در روز از

با شدت زیاد بیشواین است و چاای با شهدت کهم و

خاک در مادادما و در اراضی با چاای شهدید اتفها

قا در رتبههای بعدی قاار میگیاند (جدو) . 3

افواد است و کمواین میزان تصاعد در بهمهنمها بهه
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جدول  .3تجزیة واریانس اثر فصل و چرا بر تصاعد کربن

منابع تغییا

درجة آزادی

میانگین مابعات

معنیداری

F

فصل

3

1/994

481/649

**0/000

چاا

2

0/666

160/964

0/000

فصل*چاا

6

0/058

14/090

خطا

36

0/004

کل

48

**
**

0/000

** معنیدار در سطح 0/01

2d

3b

چرا با شدت کم

3b
2c

چرا با شدت زياد

1c

2b
1b

2a 3a
1a

زمستان

تابستان

پاييز

میزان تصاعد ()g/m2/day

قرق

1d

1d

2
1.8
1.6
1.4
1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0

بهار

فصل

شکل  .2اثر متقابل فصول مختلف و چرا در میزان تصاعد کربن (حروف نشاندهندة اختالف میزان تصاعد فصول است و اعداد نشاندهندة
اختالف بین شدتهای چرا)

بحث و نتیجهگیری
نوایج مطالعات نشان داد چاا و به ویه چهاای شهدید
باع

افزایش میزان تصاعد کابن از خاک شد است.

عالو با چاای بهیش از حهد مااتهع تغییها کهاربای
اراض هی از جنگههل و ماتههع بههه اراض هی کشههاورزی و
روشهای سنّوی کشاورزی در افزایش میهزان تصهاعد
کابن از خاک مؤثاند ] .[17شیو های مدیایوی مااتع
عالو با عوامل محیطی مانند دما و بارش با میهزان
تبادتت بین کابن خاک و اتمسفا بسیار مههم اسهت.
بنابااین شناخت نو و میزان تبهادتت گهازی بهاای
یافون روش صحیح مدیایت اراضهی جههت تاسهی
بیشوا کابن از اتمسفا به خاک و کاهش تصاعد کابن

از خههاک بههه اتمسههفا ضههاوری اسههت ].[29 28 22
گاوهی از محققان در مطالعاتشان بها روی دو شهیوة
بها باداری از ماتع ه به صهورت باداشهت علوفهه بها
چههاای دام و باداشههت علوفههه بههه صههورت ماشهینیه
مشاهد کادند میزان تصهاعد کهابن در مااتهع تحهت
چاای دام موناس

با ظافیت ماتع کموها از مااتهع بها

باداشت ماشینی علوفه بود است ] .[19در مطالعههای
دربارة نقش چاا در میزان تصاعد کهابن ایهن نویجهه
بهدست آمد که میزان تصاعد کابن در منهاطق تحهت
چاای دام به مقدار  5/6تا  11/3بهیش از منهاطق قها
است ] .[11محققانی بها بارسهی اثها چهاا در فااینهد
تاسی

و تصاعد کابن در مااتع اسواالیا اظهار کادند
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که ذخیاة کابن در مااتهع نسهبت بهه مهدیایت چهاا
بهههشههدت حسهها

اسههت ] [10زیههاا دام باعهه

] .[20سطح پوشش گیاهی در اکوسیسوم در صهورت
وجود شاایط اقلیمی مناس

بهساعت بهبود می یابهد

بههمخوردگی شایان توجه سطح خاک می شود و این

امهها جبههاان کمبههود کههابن در منههاطق خشههک بس هیار

تغییا شاایط و وضعیت خاک بهه تصهاعد چشهمگیا

بهکُندی صورت میگیاد .بنابااین با توجه بهه سهطح

کابن از سطح خاک می انجامد ] .[13دام با لگهدکوبی

وسههیع مااتههع خشههک و نیمهههخشههک کشههور و

سطح خاک بهویه زمهانی کهه رطوبهت خهاک بهاای

شکنند بودن ایهن اکوسیسهومهها چهاای دام در ایهن

فشههادگی خههاک

مناطق باید با مدیایت صهحیح صهورت گیهاد .تهأثیا

سطحی می شود؛ این مسلله هم با محووای رطهوبوی و

چاای دام با تبادتت کابن در مااتع بهه تعهداد دام و

هم دمای خاک بسیار مؤثا است ه که دو عامل اصهلی

طو) دورة بها باداری دام از مااتهع بسهوگی دارد ]7

تصاعد کابن از خاک هسوند .از طافی فضهوتت دام

 .[16در منطقة مورد مطالعه بین میزان رطوبت خهاک

افزایش فعالیت میکاوارگانیسم هها مهی شهود و

و تصاعد کابن از خاک همبسوگی منفی وجود دارد و

افههزایش

بین دمای ههوا و میهزان تصهاعد همبسهوگی مشهاهد

تصاعد کابن می گادد .مدیایت شدت چاا مهی توانهد

نشد .همچنین بیشواین میزان تصهاعد در مادادمها و

در بهبود وضهعیت پوشهش گیهاهی تثبیهت کهابن و

کمواین در بهمنما اتفا افواد است .تحقیقات دیگا

جلوگیای از بازگشت کابن بهه اتمسهفا مهؤثا باشهد.

نیز بیشواین میزان تصاعد کابن از خهاک را در فصهل

ورود دام بسهیار حهائز اهمیهت

تابسوان و کمواین آن را در زمسهوان بهه دلیهل تغییها

وارد ماتع نشهود

شاایط دما و رطوبت و تأثیا آن در فعالیت موجودات

عالو با صدمات زیادی که به سهاخومان خهاک وارد

خاکزی و تنفس خهاک مهیداننهد ] .[8 4تغییهاات

تغییاات رطوبوی و دمهایی خهاک ههم

فصلی به دلیل تغییهاات رطهوبوی و دمهایی در میهزان

می شود و افزایش تصاعد را به دنبا) دارد .بسهیاری از

تبادتت کهابن بهین خهاک و اتمسهفا مهؤثا اسهت و

مطالعات انجام یافوه دربارة اثا چهاا در میهزان تصهاعد

می توان آن را به دلیل تأثیا اشعة خورشهید در تجزیهة

کابن چاای شدید دام در مااتع را از عوامل مؤثا در

تشبهاگ سهطحی و فعالیهتههای موجهودات زنهد

افزایش میهزان تصهاعد کهابن و مهدیایت چهاا را از

دانست ].[27

ورود دام مناسهه

باع

نیسههت باعهه

افههزایش فعالیههت میکاوارگانیسههمههها باعه

کنوا) زمهان مناسه

است زیاا اگا دام در زمان مناس
می شود باع

فاکوورهای مؤثا در کهاهش تصهاعد کهابن مهیداننهد
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