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مقدمه
امروزه عامل اصلی پدیده تغییر اقلیم ،افزایش غلظت
گازهای دیاکسید کربن ،نیتروزاکسید و متان در اتمسفر
معرفی شده است که اثرات سوء بسیار زیادی بر محیط زیست
و حیات انسان در روی کره زمین داشته است ( )91،16که در
صورت عدم برنامهریزی برای کاهش آن ،اثرات منفی آن
افزایش مییابد .یکی از روشهای پیشنهادی برای کاهش
گازهای گلخانهای در اتمسفر ،افزایش ترسیب کربن و
نیتروژن در خاک میباشد که با ایجاد پوشش گیاهی در
مناطق خشک و نیمه خشک با توجه به حجم باالی میزان
ذخیره کربن و نیتروژون در بومسامانههای خاکی ( ۵5درصد)
صورت میگیرد ( .)96،95از اینرو خاک منبع زمینی مهم و با
ارزش بهمنظور ترسیب کربن و نیتروژون بهشمار میآید و
نقش بسزایی را در فرآیند چرخه جهانی این دو عنصر در
اتمسفر ایفا مینماید .)99،92،24( .بهطوریکه ترسیب کربن و
نیتروژن در خاک میتواند فرآیندهایی از جمله تثبیت شیمیایی
و پروسههای بیوشیمیایی محافظت فیزیکی آن را در بر
میگیرد که در نتیجه ،ضمن جلوگیری از بحران تغییر اقلیم،
باعث افزایش ماده آلی ،افزایش بهرهوری و حاصلخیزی خاک

میشو د .این شرایط در مناطق خشک و بیابانی که دارای
اکوسیستمهای شکننده میباشند بسیار حائز اهمیت است
( .)91،12،1،5زیرا وقوع خشکسالی و تخریب اراضی ،افزایش
فرسایش خاک را که یکی از دالیل افزایش غلظت کربن و
نیتروژن اتمسفر بهشمار میرود را بههمراه داشته و در پی آن
تخریب خاک دانهها و کاهش ماده آلی خاک را بههمراه دارد.
این فرآیند رشد گیاه در خاک را محدود و به دنبال آن غلظت
گازهای آالینده جو ،به دلیل جذب و ترسیب کمتر ،افزایش
مییابد .بر این اساس ترسیب کربن و نیتروژن در خاک ضمن
افزایش حاصلخیزی ،تضمین امنیت غذایی ،بهبود شرایط
زیست محیطی و کاهش گرمایش جهانی را امکانپذیر
میسازد ( .)29،22،۵،7مطالعات متعددی در زمینه بررسی
ترسیب (ذخیره) کربن و نیتروژن در خاک صورت گرفته که از
آن جمله می توان به موارد زیر اشاره نمود .اسمیت و همکاران
( )95در تحقیقی تغییرات کربن آلی خاک در حوضه آبخیز
میسیسی پی را مورد بررسی قرار دادند .آنان با اندازهگیری
کربن آلی خاک در تیمارهای معرف ،دریافتند که با
جنگل کاری و احیای اراضی فرسایش یافته ،درصد ذخیره
کربن آلی خاک بیش از  51درصد افزایش یافته است .در
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چکیده
هدف از اجرای این پژوهش بررسی تأ ثیر سیالب بر ذخیره کربن و نیتروژن خاک رویشگاه سه گونه گیاهی گز (،)Tamarix sp.
مارینگ ( )Halostachys belangerianaو سئودا ( )Suaeda fruticosaدر منطقه سیستان بود .ابتدا از طریق تصاویر ماهوارهای مناطق
آبگیری با سیل ورودی از کشور افغانستان و عرصههای فاقد سیل گیری (منطقه شاهد) مشخص شد .در ادامه با انتخاب تیمارهای
معرف 84 ،نمونه با  5تکرار از سه محل سیلگیر و شاهد بهطور تصادفی از عمق ۳-3۳سانتیمتری خاک برداشت و با اندازهگیری
کربن آلی و نیتروژن ،میزان ترسیب کربن و نیتروژن آنها برآورد شد .بهمنظور مقایسه ذخیره کربن آلی و نیتروژن خاک ،بین
تیمارهای مورد مطالعه از تجزیه واریانس یکطرفه استفاده شد .تجزیه واریانس دادهها نشان داد که بین درصد کربن آلی و
نیتروژن خاک در رویشگاههای مختلف پهنههای سیلگیر ،در سطح  %5اختالف معنیداری وجود دارد .بهطوریکه بیشترین مقدار
ترسیب کربن و نیتروژن در خاکهای مربوط به پهنههای سیلگیر با پوشش گیاهی از گونه گز درختچهای ( )Tamarix sp.و
بهترتیب برابر با  21/4۸و  2/83تن در هکتار است .کمترین مقدار ترسیب کربن و نیتروژن نیز در خاک پهنههای سیلگیر با
پوشش گیاهی از گونه مارینگ ( )Halostachys belangerianaاست (به ترتیب برابر با  21/4۸و  2/83تن در هکتار) .همچنین
یافتهها نشان داد که میزان کربن و نیتروژن ترسیب شده در خاک پهنههای سیلگیر معادل با  222/۳3و  1۸/42تن گاز
دیاکسیدکربن و دیاکسید نیتروژن هوا در خاک است که حدود  2/3و  2/2برابر بیشتر از میزان ترسیب این متغیرها در منطقه
شاهد است (بهترتیب برابر با  ۸/۶2و  ۳/۸۶تن در هکتار) .ارزش اقتصادی زیست محیطی کربن و نیتروژون ترسیب شده در
عرصههای سیلگیر بهترتیب برابر با  3۳۳و  45میلیارد ریال در هکتار برآورد شد .توصیه میشود برای جلوگیری از اثرات بیشتر
تغییر اقلیم بر بومسامانه خشک و حساس سیستان ،افزایش پوشش گیاهی از طریق هدایت سیالبهای ورودی از کشور
افغانستان به نقاط فرسایش یافته و همچنین کشت نهال در این نقاط انجام شود.
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مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه

محدوده مورد مطالعه در شمال استان سیستان و بلوچستان
از توابع شهرستان هامون با مختصات  61° 15' 91″تا 1۵ ' 1″
 61°طول شرقی و  91° 55' 91″تا  91° 56' 91″عرض
شمالی و در ارتفاع متوسط  471متری از سطح دریا واقع شده
است (شکل .)1متوسط بارندگی محدوده مورد مطالعه 4۵
میلیمتر بوده که بیشترین آن در فصل زمستان ریزش
مینماید .میانگین درجه حرارت ،متوسط حداکثر و حداکثر
مطلق سالیانه بهترتیب  49 ،25 ،17درجه سانتیگراد است
( .)1۵متوسط رطوبت ساالنه منطقه  27درصد با تبخیر ساالنه
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تحقیقی دیگر براهیم و همکاران ( ) 6به بررسی ارتباط کربن
آلی و خصوصیات خاک در مراتع کشور تونس پرداختند.
یافتههای این مطالعه بیانگر آن بود که میزان کربن آلی و
ذخیره خاک با پارامترهای فیزیکی و شیمیایی نظیر وزن
مخصوص ظاهری ،میزان شن ،سیلت ،رس و اسیدیته ارتباط
معنیدار و نوع خاک نقش بسزایی در تفاوت میزان و نحوه
این ویژگیها داشته است .گویال و همکاران ( )14در بررسی
کربن ذخیره شده در اراضی جنگلی میزان ترسیب کربن را با
توجه به نوع و تیپ گونههای گیاهی متفاوت گزارش نمودهاند.
ماسیمو و همکاران ( ) 25به بررسی ذخیره کربن و نیتروژن
خاک در منطقه کاالبریا در جنوب ایتالیا پرداختند .آنان با
نمونهبرداری از عمق  21-1سانتیمتر خاک اراضی جنگلی و
تعیین برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی ،ذخیره کربن آلی
و نیتروژن کل خاک را به ترتیب  76/9و  5/1مگا در هکتار
برآورد نمودند .در تحقیقی دیگر وانگ و همکاران ( )41ذخیره
کربن و نیتروژن خاک در اراضی مسطح لسی در دو کاربری
متفاوت در کشور چین را مورد مطالعه قرار دادند .آنها با
نمونهبرداری از اعماق مختلف صفر تا  111سانتیمتر خاک
دریافتند که ذخیره کربن اکوسیستم جنگلی با رشد گیاهان
افزایش یافته و میزان ترسیب کربن برای کاربری جنگل کاج
در حدود  41/15تا  11/۵1و برای کاربری جنگل آکاسیا
 45/19تا  119/61مگا در هکتار و ذخیره نیتروژون را بهترتیب
در حدود  4/11تا  ۵/55و  4/16تا  7/94مگا در هکتار برآورد
نمودهاند .همچنین آنان همبستگی بین ذخیره کربن و نیتروژن
خاک را مثبت و معنادار گزارش کردند .نتایج مطالعات نگبا و
همکاران ( ) 91در بررسی ذخیره کربن و نیتروژن خاک در
اراضی جنگلکاری شده و جنگلهای طبیعی در شرق چین
بیانگر آن بود که میزان کربن و نیتروژن ذخیره شده در خاک
عرصههای با کاربری جنگل طبیعی بهطور معنیدار بیشتر از
خاک اراضی جنگلهای دست کاشت بوده ،بطوریکه بیشترین
میزان ذخیره کربن و نیتروژن خاک را در عمق صفر تا 21
سانتیمتری و بهترتیب برابر با ( 1/2 )±1/1و (9/9 )±1/5
مگا در هکتار گزارش نمودهاند.
در مطالعات صورت گرفته در داخل کشور عبدی و
همکاران ( )1در برآورد ذخیره کربن در مراتع استان مرکزی
به این نتیجه رسیدند که در زیست بومهای مرتعی و بهویژه
گونزارها ،خاک مهمترین مخزن کربن آلی است .در همین
راستا مصباح ( )2۵میانگین میزان ترسیب کربن خاک را در
پارک ملی بمو  97/25تن در هکتار گزارش کرد .در زمینه
ارزیابی اثر گسترش سیالب بر پوشش گیاهان طبیعی و نقش
آن در جذب دی اکسیدکربن هوا ،نتایج پژوهش مهدوی و
همکاران ( )26بیانگر آن بود که در عرصه پخش سیالب،
میانگین درصد کربن آلی ،نیتروژن ،فسفر ،پتاسیم و درصد
رطوبت اشباع خاک و میزان الی افزایش و توان هدایت
الکتریکی ،جرم مخصوص ظاهری و میزان رس کاهش یافته
است .همچنین در تحقیقی دیگر روستا و همکاران ( )94کربن
ذخیره شده در خاک عرصههای مختلف پخش سیالب دشت
گربایگان فسا را مورد مطالعه قرار دادند .آنان با نمونهبرداری
از خاک عرصه پخش سیالب و منطقه شاهد در کاربریهای

مختلف ،دریافتند که بیشترین مقدار کربن ترسیب شده در
خاک مربوط به عرصه پخشسیالب (جنگلهای اکالیپتوس)
برابر با  44/2تن در هکتار بوده و معادل با  162/2تن گاز دی
اکسیدکربن هوا در خاک است ،که در مقایسه با منطقه شاهد
اختالف معنیداری در سطح  ٪1داشته است .همچنین ارزش
زیست محیطی میزان کربن ترسب شده را  1/97میلیار ریال
در منطقه مورد مطالعه گزارش نمودهاند .پیشینه تحقیق نشان
میدهد که انتشار گازهای گلخانهای امروزه با توجه به اثرات
سوء آن بر محیط زیست و حیات انسان ،همواره مورد توجه
محققین است .این مهم با توجه به اینکه اکوسیستمهای
زمینی نقش بسزایی در ترسیب و یا آزاد کردن گازهای
گلخانهای در سطح جهانی ایفاء مینماید ،ضرورت بررسی
ترسیب کربن و نیتروژن خاک در بومسامانههای خاکی را
دوچندان مینماید .از طرفی با توجه به چالشها و معضالت
زیست محیطی حاکم در مناطق خشک و بیابانی که دارای
بومسامانههای شکننده میباشند ،این مهم زمینه ساز اتخاذ
برنامههای راهبردی بهمنظور مقابله با گرم شدن دمای جهانی
و افزایش توان ذخیره کربن و نیتروژن در بومسامانههای
خاکی را فراهم مینماید .عالوه بر آن بررسی ترسیب کربن و
نیتروژن خاک در بومسامانههای خاکی از این منظر که
مولفههای اصلی در حاصلخیزی خاک بهشمار میرود و نقش
بسزایی بر احیاء و استقرار پوشش گیاهی ایفا مینماید ،بستری
مناسب برای اتخاذ اقدامات مدیریتی مناسب برای مقابله با
پدیده بیابانزایی در این بوم سامانههای خشک را نیز فراهم
مینماید .از جمله مناطق خشک و بحرانی کشور منطقه
سیستان است .که تحت تأثیر خشکسالیهای اخیر ،روند
بیابانی شدن منطقه تسریع که این فرآیند باعث زوال
عرصههای طبیعی و تخریب محیط زیست آن شده است که
به تبع آن مشکالت عدیدهای را نیز در این منطقه بههمراه
داشته است .از این رو با توجه به موارد ذکر شده و امید به
کاربرد نتایج این مطالعه در جهت اتخاذ اقدامات مدیریتی
مناسب برای مقابله با پدیده مخرب بیابانزایی و فرسایش و
نظر به اهمیت ارزش پتانسیلهای طبیعی در احیاء و استقرار
پوشش گیاهی با توجه به کم بودن مطالعات صورت گرفته در
این منطقه ،این تحقیق با هدف بررسی کربن و نیتروژن
ذخیره خاک در عرصههای سیلگیر منطقه هامون (محمد آباد)
سیستان و منطقه شاهد صورت گرفته است.
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حدود پنج متر که سه متر آن در ماههای گرم سال انجام
میپذیرد .با توجه به شرایط اکولوژیکی ،محدوده مورد بررسی
جزء مناطق خشک و بحرانی کشور محسوب میگردد.
سیستان دارای بیشترین روزهای همراه با گرد و غبار در جهان
است .بهطوریکه در برخی از سالها بهطور متوسط 161/۵

روز از سال با وزش باد به همراه طوفان و گرد و غبار همراه
است که از عواقب آن میتوان به تشدید فرسایش ،انتقال شن
و ماسه و از حیز انتفاع خارج شدن عرصههای طبیعی اشاره
کرد (.)1۵،15

شکل  - 1منطقه مورد مطالعه در شهرستان هامون ،استان سیستان و بلوچستان و کشور

Figure1. Location of study area in Hammon city, Sistine and Balochasten Provence and Iran
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روش تحقیق:

از آنجائی که هدف از اجرای این پژوهش بررسی کربن و
نیتروژن ذخیره شده در خاک منطقه مورد پژوهش است ،لذا
در ابتدا با بررسی تصاویر ماهوارهای عرصههاییکه با ورود
سیل از کشور افغانستان ،آبگیری میشوند و همچنین نواحی
که تحت تأثیر سیل قرار نمیگیرد (منطقه شاهد) مشخص
شد .در ادامه با مشخص کردن پهنههای سیلگیر در منطقه
مورد مطالعه محدودههایی که از لحاظ کالسه قطری ،سنی،
گونه و ارتفاع از سطح دریا یکسان هستند به عنوان تیمارهای
مورد مطالعه انتخاب شدند .بدین منظور سه
تیمار معرف که محدوده رویش گیاهان گز (،)Tamarix sp
مارینگ ( )Halostachys belangerianaو سئودا
( )Suaeda fruticosaانتخاب و در هر یک از آنها و همچنین

تیمار شاهد (عرصههای که تحت تاثیر سیل قرار نمیگیرند و
دارای پوشش گیاهی و درصد تاجپوشش آن کمتر از  5درصد
میباشند) بهطور تصادفی  12نمونه خاک (مجموع تعداد )47
برداشت شد (شکل .)1از آنجا که میزان کربن آلی و نیتروژون
خاک در اعماق بیش از  91سانتیمتری خاک بسیار ناچیز
گزارش شده است و پژوهشهای صورت گرفته همچون
روستا و همکاران ( )94و وانگ و همکاران ( )42دال بر این
مهم است ،با توجه به معیار اندازهگیری ترسیب کربن و
نیتروژن در خاک ( ،)11نمونهبرداری از عمق  1تا 91
سانتیمتری خاک صورت گرفت .نمایی از محل برداشت خاک
از تیمارهای معرف در شکل ( )2ارائه شده است.
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الف :جنگلهای متراکم درختچهگز ،ب :مرتع با گونه غالب سئودا ،پ :مرتع با گونه غالب مارینگ
A: Dense shrub Tamarix forests B: Pasture with dominant species of Seuda C: Pasture with dominant species of Halostachys.

شکل -2نمایی از محل برداشت خاک از رویشگاه گونههای مورد مطالعه

Figure 2. View of soil collection site from the habitat of the studied species

 N×BD × eیا  Cs = 11111× Cیا Ns

نتایج و بحث
نتایج تجزیه واریانس برخی از ویژگیهای فیزیکی و
شیمیایی خاک در کاربریهای مختلف در جدول ( )1ارائه شده
است .یافتهها حاکی از تفاوت آماری معنیدار در سطح احتمال
 5درصد بین برخی مشخصههای فیزیکی و شیمیایی خاک
تیمارهای مختلف در عرصههای سیلگیر و منطقه شاهد وجود
دارد.
بهطوریکه مقدار ماده آلی ،کربن ،نیتروژن ،درصد تخلخل و
ضریب پوکی در پهنههای سیلگیر با پوشش گیاهی سئودا ،گز
و مارینگ بهطور معنیداری بیشتر از منطقه شاهد است .تامین
رطوبت مورد نیاز برای رشد گیاه در پهنههای سیلگیر شرایط
مساعد رویشی را فراهم نموده که باعث بهبود میکروکلیمای
عرصههای مختلف سیلگیر در این مناطق شده است.
بهطوری که مقایسه میزان کربن آلی و نیتروژن خاک در
تیمارهای مورد مطالعه و منطقه شاهد نیز بیانگر آن است که
ورود سیالب به عرصههای سیلگیر باعث افزایش حدود 9
برابری کربن آلی و  2/5برابری نیتروژن در خاک تیمارهای
مختلف در مقایسه با منطقه شاهد شده است .مقایسه میانگین
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که در آن
 = Csمیزان کربن ترسیب شده درخاک (در واحد هکتار)
 = Cمیزان کربن آلی خاک (گرم درکیلوگرم خاک)
 =Nمیزان نیتروژن خاک (گرم درکیلوگرم خاک)
 = BDجرم مخصوص ظاهری خاک (گرم بر
سانتیمترمکعب)
 = eضخامت الیه خاک (برحسب سانتیمتر) است.
با برآورد جرم مخصوص حقیقی خاک ( )PDبرای نمونههای
مورد برداشت شده براساس روش پیکنومتر ( ،)91درصد
تخلخل ( )nو ضریب پوکی ( )eخاک به ترتیب از رابطه  2و 9
استفاده شد.
n=(1-BD/PD)*100
رابطهی ()2
e=n/1-n
رابطهی ()9
بهمنظور تجزیه و تحلیل آماری دادهها از نرمافزار SPSS 23
استفاده شد .ابتدا نرمال بودن دادهها با استفاده از آزمون
کولموگراف  -اسمیرنوف و همگنی واریانسها با استفاده از
آزمون لون بررسی شد .در ادامه برای مقایسه ذخیره کربن آلی
و نیتروژون خاک ،بین تیمارهای مورد مطالعه و منطقه شاهد
از آزمون چند دامنهای دانکن در سطح پنج درصد استفاده شد.
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در ادامه پس از تهیه نمونههای خاک ،میزان کربن آلی و
مواد آلی نمونهها به روش اکسیداسیونتر و نیتروژن خاک به
روش کجلدال اندازه گیری شد .همچنین بهمنظور برآورد جرم
مخصوص ظاهری خاک در هریک از نقاط نمونهبرداری از
روش استوانه استفاده شد .سپس با تعیین جرم مخصوص
ظاهری و عمق خاک ،میزان کربن و نیتروژن ذخیره شده در
خاک (میزان ترسیب کربن و نیتروژن) از رابطهی ( )1محاسبه
شد (.)49،9
رابطهی ()1

همچنین جهت بررسی همبستگی خصوصیات خاک با یکدیگر
از ضریب هبستگی پیرسون استفاده شد .ارزش زیست محیطی
میزان کربن ترسیب شده در خاک نیز براساس روش مالیات
بر کربن و نیتروژن به ازای هر تن دیاکسید کربن و
دیاکسید نیتروژن معادل با  ۵۵1و  2921یورو براساس
پیشنهادیه سیاست های زیست محیطی شمال اروپا متشکل از
کشورهای دانمارک ،فنالند ،نروژ و سوئد ارزش اقتصادی -
زیست محیطی میزان کربن و نیتروژن ترسیب شده در خاک
تیمارهای عرصههای سیلگیر و منطقه شاهد برآورد گردید
(.)91
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جرم مخصوص ظاهری خاک ،در رویشگاههای مختلف
عرصههای سیلگیر نشان داد که جنگلهای متراکم گز،
کمترین جرم مخصوص ظاهری در مقایسه با سایر کاربریها
را دارد .بهطوری که میانگین مقادیر عددی این ویژگی در
رویشگاههای مختلف در سطح احتمال  5درصد تفاوت آماری

معنیدار را نشان داد .مقایسه میانگین درصد تخلخل خاک و
ضریب پوکی در کاربریهای مختلف ،بیانگر آن است که
جنگلهای متراکم گز در مقایسه با سایر کاربریها نیز افزایش
یافته است.

جدول  -1تجزیه واریانس و مقایسه میانگین (اشتباه معیار )±برخی مشخصههای فیزیکی و شیمیایی خاک در پهنههای سیلگیر و منطقه شاهد
of some physical and chemical characteristics of soil in
شاهد

ویژگیهای مورد بررسی

سئودا
1/12 ±1/197b
1/51۵ ±1/16a
1/151 ±1/116b
45/24 ±1/17a
1/726 ±1/192b

Table 1. Analysis of variance and comparison of the mean
floodplains and control area
معنی داری
مقدار F
عرصههای مختلف سیلگیر
مارینگ
گز
1/111
51/91
1/119 ±1/179b
1/15 ±1/1۵6 a
1/111
44/96
1/442 ±1/15b
1/55۵ ±1/1۵a
1/111
52/71
1/194 ± 1/111c
1/161 ±1/117a
1/111
117/41
42/26 ± 1/۵7b
46/92 ±1/55a
1/111
117/94
1/۵92 ±1/129c
1/762 ±1/111a

ماده آلی ()٪
کربن آلی ()٪
نیتروژن ()٪
درصد تخلخل
ضریب پوکی
جرم مخصوص ظاهری (گرم بر
c
c
a
1/9 ±1/119
1/92 ±1/127
1/56 ±1/121
سانتیمتر مکعب)
حروف غیر مشترک نشان دهنده اختالف معنیدار در سطح  5درصد براساس آزمون دانکن است.
c

1/977 ±1/169
1/227 ±1/14c
1/121±1/11 d
9۵/92 ± 1/1۵C
1/515 ±1/121d

توجهی با تیمار شاهد دارد .همچنین در مقایسه میانگین
نیتروژن ترسیب شده در تیمارها ،یافتهها بیانگر آن است که
پوشش گیاهی گز با میانگین ( )2/49تن در هکتار بیشترین
میزان ترسیب نیتروژن در بین تیمارهای مورد مطالعه را دارد
که اختالف معنیداری با پهنههای سیلگیر با پوشش گیاهی
سئودا و مارینگ با میانگین بهترتیب ( )2/2و ( )1/4۵تن در
هکتار دارد .میزان ترسیب نیتروژن نیز در تیمارهای مورد
مطالعه نسبت به منطقه شاهد در سطح  15درصد اختالف
معنیدار را نشان میدهد (شکل  9و .)4

جدول  -2تجزیه واریانس و مقایسه آنالیز واریانس ترسیب کربن آلی و نیتروژن در تیمارهای منتخب و شاهد
Table 2. Analysis of variance and comparison of analysis of variance of organic carbon and nitrogen sequestration in
selected and control treatments
سطح معنیداری
میزان F
میانگین مربعات
درجه آزادی
مجموع مربعات
پارامتر
1/111
91/26
219/47
9
611/44
میزان ترسیب کربن بین گروهی
آلی خاک
6/5
27
172/25
درون گروهی
4۵
۵12/61
کل
1/111
41/15
9/91
9
11/11
بین گروهی
میزان ترسیب
نیتروژن خاک
1/17
27
2/9۵
درون گروهی
4۵
12/56
کل

b

a

ab

۲۵
۲۰

۱۰
۵
۰

مارینگ
۱۸/۸۶

گز

۲۱/۸۹

سئودا

۲۰/۸۴

شاهد
۹/۷۶

حروف مختلف  b ،aو  cتفاوت معنیداری در سطح  5درصد براساس آزمون دانکن
شکل  - 9مقایسه میانگین ترسیب کربن خاک در پهنههای سیلگیر با شاهد
Figurer 3. Comparison of average soil carbon sequestration in flood plains with control area
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c

۱۵

میانگین ترسیب کربن در خاک (تن در هکتار)

۳۰
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تجزیه واریانس یکطرفه میزان ترسیب کربن آلی و
نیتروژن خاک در تیمارهای مختلف در جدول ( )2ارائه شده
است .براساس نتایج به دست آمده میانگین کربن آلی و
نیتروژن ترسیب شده در بین تیمارهای مختلف و منطقه شاهد
اختالف معنیدار در سطح  5درصد را نشان میدهد .مقایسه
میانگین مقادیر کربن ترسیب شده بیانگر آن است که میزان
ترسیب کربن در پهنههای سیلگیر با پوشش گیاهی سئودا
( 21/74تن در هکتار) بین تیمارهای مورد مطالعه با پوشش
گیاهی گز و مارینگ مشترک است ولی اختالف معنیدار قابل

1/4 ±1/11۵ b

114/71

1/111
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a
b

2/5
۲.۵
2/1
۲.۰

c

۱.۵
1/5

d

۱.۰
1/1
۰.۵
1/5

۰.۰
1/1
مارینک

گز

سئودا

شاهد

۱/۴۷

۲/۴۳

۲/۱۲

۰/۹۷

میانگین ترسیب نیتروژن در خاک (تن در هکتار)

۳.۰
9/1

حروف مختلف  c ،b ،aو  dتفاوت معنیداری در سطح  5درصد براساس آزمون دانکن
شکل  - 4مقایسه میانگین ترسیب نیتروژن خاک در پهنههای سیلگیر با شاهد
Figurer 4. Comparison of mean soil nitrogen deposition in floodplains with control area

جدول  -9تحلیل همبستگی بین پارامترهای اندازهگیری شده خاک
جرم مخصوص ظاهری

Table 3. Correlation analysis between measured soil parameters
ترسیب نیتروژن
درصد تخلخل ترسیب کربن
نیتروژن
کربن آلی

مادهآلی
متغییر
1
ماده آلی
1
*-1/79
جرم مخصوص ظاهری
*
1
-1/72
**1/16
کربن آلی
**1/19
*-1/۵7
**1/12
نیتروژن
*1/74
*-1/75
**1/74
درصد تخلخل
*1/۵9
*-1/71
**1/19
ترسیب کربن
**
*
1/12
-1/۵7
**1/71
ترسیب نیتروژن
** :همبستگی در سطح  1درصد معنادار است* ،همبستگی در سطح  5درصد معنادار است

1
*1/75

1

آلی خاک از ابتدای حوزههای آبخیز به سمت نقاط خروجی
است ( . )42منطقه سیستان که در پایاب حوزه آبخیز هیرمند
قرار دارد همواره رسوبات سیالبی ناشی از بارش در کشور
افغانستان به این منطقه منتقل میشود .از اینرو آبشویی و
انتقال رسوبات به پهنههای سیلگیر از مهمترین عوامل
افزایش ماده آلی و به تبع آن کربن و نیتروژن در این عرصه
میباشد که با نتایج جهانتیغ و همکاران ( )17مبنی بر تأثیر
رسوبات سیالبی بر افزایش کربن آلی خاک مطابقت دارد.
مقایسه میانگین جرم مخصوص ظاهری خاکهای مختلف
نشان داد که تیمار جنگلهای گز کمترین مقدار جرم
مخصوص ظاهری را دارد .کاهش معنیدار جرم مخصوص
ظاهری خاک در این کاربری در مقایسه با دیگر تیمارهای
مورد مطالعه و منطقه شاهد میتواند متاثر از رویش گونه
گیاهی غالب و تاثیر آن در خصوصیات خاک این کاربری
باشد .بهطوریکه کوچ و همکاران ( ،)11کاله چای و
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نگهداری ماده آلی خاک ،به خصوص بخش فعال در
خاکهای معدنی ،یکی از بزرگترین چالشها در مدیریت
منابع طبیعی در جهان بهشمار میرود .در این تحقیق کربن
آلی و نیتروژن ترسیب شده در پهنههای سیلگیر منطقه
سیستان مورد بررسی قرار گرفت .با اندازهگیری برخی
خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک در عرصههای سیلگیر و
منطقه شاهد ،یافتهها نشان داد که بیشترین میزان ترسیب
کربن و نیتروژن بهترتیب برابر با  21/71و  2/49تن در هکتار
و در خاک کاربری جنگل گز ترسیب شده است .همچنین
یافتهها نشان داد که میزان کربن و نیتروژن ترسیب شده در
عرصههای مختلف سیلگیر نسبت به منطقه شاهد اختالف
معنیداری داشت .علت چنین شرایطی به دلیل وضعیت
پوشش گیاهی مناسب و حجم باالی الشبرگ است که عاملی
مهم در افزایش این ویژگی به حساب میآید (.)97،9۵،19
آبشویی و فرسایش نیز از مهمترین عوامل مؤثر بر انتقال ماده

1
*1/79
*1/۵5
**1/11

1
*1/۵9
*1/71
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نتایج حاصل از تجزیه همبستگی پارامترهای مورد بررسی و
میزان معنیداری آن در جدول ( )9ارائه شده است .بررسی
همبستگی مقادیر متغیرهای اندازهگیری شده با میزان کربن و
نیتروژن ذخیره شده در خاک ،منعکس کننده میزان تاثیر
تغییرات کمی این متغیرها بر میزان ترسیب کربن و نیتروژن
ذخیره خاک میباشد .براساس نتایج به دست آمده بیشترین
میزان همبستگی کربن آلی با پارامتر ماده آلی به میزان 1/16
و در رتبه بعدی با پارامتر ترسیب کربن ( )1/19میباشد که در

سطح احتمال  11درصد معنیدار است .همچنین یافتهها نشان
دا د که نیتروژن خاک نیز بیشترین همبستگی را با کربن آلی و
ماده آلی خاک دارد .پارامترهای فوق با جرم مخصوص
ظاهری خاک در سطح احتمال  11درصد ،همبستگی منفی
دارد .درصد تخلخل خاک نیز همبستگی مثبت را با میزان
کربن و نیتروژن ذخیره شده در خاک را نشان میدهد که در
سطح  5درصد معنیدار است (.)p>1/15
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همکاران ( )21و مهدوی و همکاران ( )26ریشههای سطحی
درختچههای گز در مناطق جنگلکاری شده را عامل کاهش
جرم مخصوص ظاهری خاک برشمردهاند .مقایسه میانگین
درصد تخلخل خاک و ضریب پوکی نشان داد که در
جنگلهای متراکم گز در مقایسه با سایر کاربریها افزایش
یافته است .این بدین علت است که افزایش مادة آلی خاک و
در پی آن افزایش مقادیر کربن و نیتروژن از نتایج مثبت
رویش درختچههای گز در عرصههای سیلگیر است .حجم
باالی الشبرگ و شرایط میکروکلیمای بهتر محیط نسبت به
سایر تیمارها و منطقه شاهد ،نقش بسزایی در بهبود مادة آلی
در این کاربری ایفاء نموده است .یافتههای این پژوهش با
نتایج بازگیر و مقصودی ( )4که اعالم کردند رویش
درختچههای گز در عرصههای سیلگیر سبب افزایش کربن و
نیتروژن میشود و همچنین یافتههای وومر و تورس () 41
همخوانی دارد .بررسی میزان ترسیب کربن آلی و نیتروژن
خاک در تیمارهای مورد بررسی نشان داد که مقدار این ویژگی
در تیمار گز بیشتر است .دلیل آن به گفته فروزه و همکاران
( )11این است که میزان ترسیب کربن بـا توجـه بـه نـوع
گونـه ،تفاوتهای فیزیولـوژیکی و شـرایط رویشگاهی
متفاوت است .گونههای درختچهای با توجه به باال بودن
درصد چوبی اندام های گیاهی در آنها ،وزن کربن تولید شده و
انتقال یافته به خاک نسبت به گونههای بوتهای و علفی بیشتر
میباشد.
بهطوریکه در عرصههای سیلگیر با پوشش گیاهی از نوع
گز ،میزان کربن ترسیب شده بیشتری از سایر کاربریها است.
به بیان دیگر در گونههـای درختچـهای ،وزن کربن تولید شده
و انتقال یافته به خاک بیشتر است ولی در گونـههـای علفی
به دلیل تجزیه پذیری باالی الشبرگ ،مقدار کمی مـاد ة آلـی
وارد خاک میشود ( )21،2مصداق این امر میزان کربن
ترسیب شده در تیمار شاهد و پهنههای سیلگیر با پوشش
گیاهی از گونه مارینگ که دارای فرم رویشی بوتهای و علفی
و کم بودن درصد چوبی اندامهای گیاهی نسبت به دیگر
تیمارهای مورد مطالعه با پوشش گیاهی از نوع گز است.
بنـابراین مـیتـوان دریافت که پتانسیل ترسیب کربن بـا
توجـه بـه نـوع گونـه ،شـرایط رویشگاهی ،مکان و شیوه
مدیریت متفاوت خواهد بود .بهطوریکه افزایش معنیدار
میزان ترسیب کربن در خاک عرصههای مختلف پهنههای
سیلگیر نسبت به منطقه شاهد دلیل بر این مهم است .با
توجه به اینکه هر تن کربن معادل با  9/6۵تن گاز دی اکسید
کربن و هر تن نیتروژن معادل با  9/9تن گاز دی اکسید
نیتروژن است ( = 9/6۵حاصل تقسیم جرم ملکولی دی اکسید
کربن بر جرم مولکولی کربن = 9/9 ،جرم مولکولی دی اکسید
نیتروژن بر جرم مولکولی نیتروژن جو محاسبه گردید)،
براساس پیشنهادیه شورای اتحادیه اروپا ( )91در سیاستهای
زیست محیطی شمال اروپا (متشکل از کشورهای دانمارک،
فنالند ،نروژ و سوئد) ارزش اقتصادی  -زیست محیطی میزان
کربن و نیتروژن ترسیب شده در خاک تیمارهای عرصههای
سیلگیر به ازای هر تن دیاکسیدکربن و اکسید نیتروژنی
بهترتیب معادل با  ۵۵1و  2921یورو و با توجه به نرخ رسمی

یورو در کشور که برابر با  1۵1664و 174175ریال است به
ترتیب معادل با  911و  75میلیارد ریال میباشد .نتایج
پژوهش مرادی ( )27بررسی ارزش اقتصادی  -زیست محیطی
جنگل های زاگرس با میزان دی اکسید کربن جذب شده
 211191تن در خاک و با ارزش اقتصادی  9۵/64میلیارد
ریال را نشان داد .همچنین روستا و همکاران ( )94میزان
کربن ذخیره شده در عرصههای پخش سیالب دشت گرباینگر
فسا را  44/2تن در هکتار برآورد کردند که ارزش زیست
محیطی آن را معادل با  1/96میلیارد ریال گزارش نمودهاند.
در بررسی همبستگی پارامترهای مورد بررسی ،نتایج بیانگر
رابطه مثبت و معنیدار کربن آلی و نیتروژن خاک با درصد
ماده آلی خاک و درصد تخلخل است .در مقابل جرم
مخصوص ظاهری خاک با پارامترهای فوق الذکر رابطه منفی
و معنی داری را نشان داد .با توجه به همبستگی منفی ماده آلی
با جرم مخصوص ظاهری خاک ،کاهش این ویژگی باعث
افزایش مقدار ماده آلی خاک شده است .زیرا به گفته روستا
( )94وزن مخصوص ظاهری خاک تحت تاثیر خصوصیات
فیزیکی خاک قرار میگیرد .با توجه به مطالعات صورت گرفته
همچون جهانتیغ و همکاران ( )17مبنی بر ریزدانه بودن
اندازه ذرات رسوبات سیالبی ،انتقال این رسوبات باعث کاهش
جرم مخصوص ظاهری خاک در عرصههای سیلگیر میشود
که مطابق با نتایج پریچارد و همکاران ( )92و ماسیمو و
همکاران ( )25این مهم نقش بسزایی در میزان ماده آلی خاک
دارد .مصداق این امر در منطقه مورد مطالعه ،افزایش ماده آلی
در خاک تیمارهای سیلگیر نسبت به منطقه شاهد است.
ترسیب کربن نیز دارای همبستگی مثبت و معنیدار با میزان
ترسیب نیتروژن خاک در سطح اطمینان  15درصد را نشان
داد .بررسی درصد تخلخل خاک در تیمارهای مورد مطالعه
بیانگر همبستگی منفی این پارامتر با وزن مخصوص ظاهری
خاک بود .بدین معنی که با افزایش درصد تخلخل خاک جرم
مخصوص ظاهری خاک کاهش مییابد که با نتایج روستا و
همکاران ( )94در ارتباط معکوس بودن پارامترهای فوق الذکر
در دشت گربایگان فسا همخوانی دارد .محاسبه
دیاکسیدکربن و دیاکسیدنیتروژن جذب شده از اتمسفر در
تیمارهای مورد مطالعه و منطقه شاهد بیانگر آن است که هر
هکتار از عرصههای سیلگیر بهترتیب  226/19و  11/76تن
(حدود  6/ 91و  6/6برابر منطقه شاهد) دیاکسیدکربن و
دیاکسیدنیتروژن اتمسفر جو را جذب نموده است که با توجه
به هزینه پاالیش کربن و نیتروژن اتمسفری برآورد شده،
میزان ارزش اقتصادی ترسیب کربن و نیتروژن در تیمارهای
مختلف عرصههای سیلگیر بهترتیب برابر با  911و 75
میلیارد ریال در هکتار میباشد .از بین رفتن پوشش گیاهی
تحت تأثیر خشکسالیهای اخیر و شدت وقوع فرسایش بادی
در منطقه که باعث کاهش حاصلخیزی و از حیز انتفاء خارج
شدن بخش زیادی از اراضی منطقه سیستان شده ،باعث ایجاد
چالشهای زیست محیطی عدیدهای در این منطقه شده است.
از اینرو تثبیت کربن و نیتروژن در خاک عرصههای سیلگیر
ضمن کاهش آلودگیهای جوی باعث افزایش حاصلخیزی
این عرصهها میگردد که بستری مناسب برای رشد و احیای

7 ....................................................................................................................................... تأثیر سیالب بر ذخیره کربن و نیتروژن خاک رویشگاه سه گونه گیاهی

از طریق هدایت سیالبهای ورودی از کشور افغانستان به
نقاط فرسایش یافته و همچنین کشت نهال در این نقاط انجام
.شود

 بنابراین.پوشش گیاهی در این مناطق را فراهم نموده است
توصیه میشود برای جلوگیری از اثرات بیشتر تغییر اقلیم بر
 افزایش پوشش گیاهی،اکوسیستم خشک و حساس سیستان
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Abstract
Aim of this research was study effect of flood on soil carbon and nitrogen sequestration the
soil of the habitat of three plant species Tamarix sp., Halostachys belangeriana and Suaeda
fruticosa Sistan region. To do this research first by survey satellite images, the areas were found
that watering and no watering (control treatments) from Afghanistan floods. Then select the
introductory treatments, 48 soil samples with five repetitions were collected randomly at 0-30
centimeter soil depth and analyzed Organic carbon, nitrogen, sequestered soil carbon and
sequestered soil nitrogen from the three flood and control sites. In order to the compare carbon
sequestration and nitrogen between treatments and control treatment using the one-way analysis
of variance. Data shows that there were significant difference between soil organic carbon
percentage and nitrogen in 0.05 levels. The Pearson correlation coefficient between data shows
that the maximum amount of correlation of organic carbon and nitrogen was with organic matter
(96%) which was significant at the 99% probability level. The result also shows that the above
parameter has 99% negative correlation with soil apparent specific weight. Average comparison
mean of carbon sequestration and nitrogen of soil shows that the maximum carbon sequestration
and nitrogen were in Tamarix forest with 21.89 and 2.43 ton/ha, respectively. This is equivalent
to 80.33 and 8.01 ton of carbon dioxide and air nitrogen dioxide in soil which 2.2 and 2.5 times
of carbon sequestration and nitrogen of control treatment (9.76 and 0.97 ton/ha). Environmental
economic value of carbon sequestration and nitrogen in floodplain is equivalent $ 300 and 85
billion per hectare, respectively. It is recommended to prevent further effects of climate change
on the dry and sensitive ecosystem of Sistan region, increase vegetation through the flow of
incoming floods from Afghanistan to eroded areas and seedlings should also be planted in these
areas.
Keywords: Carbon sequestration, Floods plain, Flooding, Nitrogen sequestration, Sistan

