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 چكيده
هاي متعلق در گردد. خاكاي سه منطقه مورد مطالعه قرار گرفته است. منطقه اول به ناحيه قارپوزآباد قزوین مربوط ميهدر این بررسي خاك

 هاي شور تشكيل یافته است.هاي مشخص كننده خاكباشند. گياهان بومي از گونهالعاده شور مي این منطقه فوق
 گيري شده است.تن در هكتار اندازه 184متري برابر سانتي 0-100در عمق تن و  273متري سانتي 0-30مقدار ترسيب كربن در عمق 

 1303متري سانتي 0-30طارم مقدار ترسيب كربن در عمق هاي گچي هاي گچي با گياه معرف خاكگردد به خاكمنطقه دوم مربوط مي
هاي آهكي زیر نطقه سوم در استان زنجان روي خاكتن در هكتار تعيين شده است. باالخره م 320متري برابر سانتي 0-100تن و در عمق 

تن در هكتار  402متري سانتي 0-100تن و در عمق  220متري سانتي 0-30پوشش جو قرار گرفته است. مقدار ترسيب در عمق 
 ترسيم شده است. GISهاي هاي مناطق مورد مطالعه به صورت نقشهگيري شده است. پراكنش كربن آلي در خاكاندازه
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  سرآغاز

در این دو سه دهه اخير تغييرات مهمي در آب و هواي كره زمين 
درجه ترین عامل این تغييرات افزایش ایجاد شده است. مهم

حرارت است، افزایش درجه حرارت نيز تحت تاثير متصاعد شدن 
اكسيد كربن و افزایش آن در آتمسفر مياني )تروپوسفر( گاز دي

 نماید.كه باعث ایجاد حالت گلخانه مي
طبق نظریات متخصصين ميانگين افزایش درجه حرارت كره 
 زمين در قرن بيستم یك درجه بوده است، و اگر به همين منوال

كربن افزایش یابد در اواخر قرن بيست و یكم درجه اكسيدگاز دي
 درجه افزایش خواهد یافت. 1تا  3حرارت كره زمين در حدود 

هاي قطبي آب خواهند شد، سطح آب دریاها در چنين حالتي، یخ
هاي گياهي و متر( و بيشماري از گونه 2خواهد آمد )حدود باال 

الي در قسمتي از كشورها جانوري از بين خواهند رفت. خشكس
باعث كاهش عملكرد توليدات گياهي و دام خواهد شد. گرسنگي 

 گير خيلي از كشورها خواهد شد.و فقر دامن
 كربناكسيددي مقدار (Powlson, 2011) متخصصان نظر طبق

ال قبل(  1750در ابتداي صنعتي شدن كشورهاي غربي )
ppmv280  به  2013بود و در همين سالppmv 105  افزایش

 یافته است.

عامل این افزایش سوخت مواد فسيلي مانند نفت، بنزین، گاز و 
ها، تخریب و فرسایش عوامل دیگري مانند آتش گرفتن جنگل

هاي زیر كشت و عوامل ها به زمينخاك و تبدیل جنگل
 باشد.نامطلوب كشاورزي مي

با بررسي چرخه كربن در كره زمين ثابت شده است كه خاك 
 باشد.ترین مخزن كربن در جهان ميمهم

برابر بيش از كربن و در بافت تمام  3مقدار كربن آلي در خاك 
تمسفر است. مقدار كربن خاك اگياهان و دو برابر بيش از كربن 

 ,.Girard et al)اند ژیگاتون تخمين زده 2000تا  1500را بين 

2010.) 

آب و هوا،  مقدار كربن ترسيب شده در خاك تحت تاثير تغييرات
 نوع خاك )مشخصات خاك( پوشش گياهي است.

ترسيب كربن در خاك زیر Lal et al., 2009))طبق نظریه 
كيلوگرم در مترمربع و در خاك زیر پوشش  13/2كشت مرتع 

برگان كيلوگرم و در زیر درختان پهن 10درختان سوزني برگان 
شده  باشد. مطالعات انجامكيلوگرم در مترمربع مي 5/8مخلوط 

در سه اكوسيستم گياهي را نيز به  ((Balesdent, 2009 توسط
 نمایيم.منعكس مي (1جدول )صورت 

 : مقايسه تغييرات كربن آلي در سه نوع اكوسيستم(1)جدول 

 
 جنگل آمازون

 )گرم تروپيكال(

 جنگل پهن برگان

 )منطقه معتدله(
 كشت گندم

 4 80 200 بيوماس گياهي

 cm30-0 30 70 10كربن آلي در خاك 

 cm100-0 150 100 80كربن آلي 

 
كيلوگرم  1117در ایران مقدار بيوماس ترسيب كربن گياه درمنه 
 (.1383در هكتار محاسبه شده است )تيرتاش و همكاران، 

رسد كه ارقام زیر فقط كربن آلي را تعيين چنين به نظر مي
ك در نماید و نه ترسيب كربن. در حالي كه مقدار ترسيب خامي

تن در هكتار  1307هاي جنگل ایران تا عمق یك متري خاك
هاي مناطق خشك بوئين زهرا مقدار . در خاكتعيين شده است

هاي ( و در خاك1330شناس، تن در هكتار )حق 710آن 
تن در هكتار محاسبه شده است  1130سول كرمانشاه ورتي

ط (. كربن آلي در خاك در بعضي از شرای1330)پارسامنش، 
ها به اراضي زیر كشت به نامطلوب كشاورزي و تبدیل جنگل

اكسيد كربن وارد آتمسفر ید شده و به صورت ديتدریج اكس

 ,.Brahim et al)نماید مياني گردید و حالت گلخانه را توليد مي

عمل فرسایش خاك نيز باعث به هدر رفتن كربن آلي (. 2002
 (.Batjes, 2004; Bettina et al., 2004)گردد مي

مقدار ترسيب كربن آلي در خاك از حاصلضرب درصد كربن در 
متر مكعب و وزن مخصوص ظاهري بر حسب گرم بر سانتي

شود. در حالي كه متر محاسبه ميضخامت خاك بر حسب سانتي
نماید كه در اثر مقدار كربن آلي خاك فقط درصد را تعيين مي

گردد. با مي فرسایش ساليانه مقدار بسياري از خاك تخریب
اكسيدكربن به صورت ديآلي آن اكسيد شده و تخریب خاك مواد

جلوگيري از متصاعد شدن  گردد. برايتمسفر مياوارد 
در بيست و دومين  1335كربن طبق پروتكل كيوتو اكسيددي
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همایش گرمایش زمين در شهر دوهه )امارات( تصميم گرفته 
اكسيد ديدرصد از  20حدود  2050شده است كه در سال 

كربن سوخت مواد اكسيدكاهش یابد. البته عامل مهم افزایش دي
 .فسيلي است

هاي اخير متخصصين و محققان مطالعات متعددي درباره در سال
حاضر در ایران چندین طرح اند. در حال ترسيب كربن انجام داده

تحقيقاتي پيشنهاد شده است. یكي از آنها طرح سازمان ملل است 
ت در استان خراسان روي چندین هزار هكتار روي كه قرار اس

توان طرح سازمان لعات ميها انجام گيرد. در بين این مطاخاك
در استان مركزي را نام برد. ولي تاكنون نتایج  UNDPملل 

 ملموسي انتشار نيافته است.
هاي ما درباره ترسيب كربن آلي در دو استان قزوین و بررسي

این مطالعات در مرحله اول شامل  زنجان انجام گرفته است.
ها هاي غالب خاكتعيين مشخصات فيزیكي و شيميایي و رده

است و در مرحله دوم تعيين مقدار كربن ترسيب شده بر حسب 
 GISهاي تن در هكتار خواهد بود. با كمك نتایج حاصله نقشه

 ایم.ترسيب كربن را در سه منطقه ترسيم نموده
 

 گانه مورد مطالعه مشخصات عمومي مناطق سه
 مناطق مورد مطالعه در دو استان قرار دارند:

 اراضي قارپوز آباد كمال آباد قزوین .1

 ور طارم استان قزویناراضي كشكه .2

 اراضي گرماب استان زنجان .3
نمایيم.مي منعكس (2) جدول صورتبه را منطقه سه این مشخصات

 

 (: مشخصات آب و هوايي، پوشش گياهي و خاك2جدول )

 مشخصات خاك پوشش گياهي تبخير و تعرق نزوالت آسماني قهمنط
 هاي شورخاك شورپسند 810 250 قارپوز آباد قزوین

 هاي گچيخاك گچ پسند 715 280 طارم قزوین

 هاي آهكيخاك گندم و جو 720 350 گرماب زنجان
 

از نقطه نظر مشخصات آب و هوایي این سه منطقه تفاوت زیادي 
سبت رابطه نزوالت آسماني به تبخير و تعرق كمتر با هم ندارند. ن

برابر نزوالت  2است. یعني تبخير و تعرق بيش از  50/0از 
باشد. ما مشخصات خاك و پوشش گياهي و آسماني در سال مي

نيز مقدار كربن ترسيب شده را به صورت فشرده و اختصار براي 
 دهيم.هر سه منطقه مورد مطالعه قرار مي

 

 هامواد و روش
شناسي محدوده مطالعاتي هاي توپوگرافي و زمينبا كمك نقشه

 در هر منطقه تعيين و ترسيم گردیده است.به ازاي هزار هكتار 
گذاري گردید و نقطه شماره 20تعداد  1:25000بر اساس مقياس 

متر حفر  5/1متري یا  1در هر نقطه پروفيل )خاك رخ( تا عمق 
 2ها مقدار ها از افقي پروفيلگردید. پس از مطالعات مورفولوژ

آوري شده هاي جمعآوري گردیده است. نمونهكيلوگرم خاك جمع
هاي فيزیكي و شيميایي به شرح زیر ها مورد تجزیهدر آزمایشگاه

 است. قرار گرفته
 وزن مخصوص ظاهري روش استوانه  .1

 بافت خاك لمسي یا چگالي سنجي .2

3. pH  خاك باpH متر الكتریكي 

 هدایت الكتریكي سنج (EC)كي هدایت الكتری .1

 كربن آلي، روش دالكي بالك .5

 آهك كل، كالسي متري .4

 گچ، روش استون .7

 Microsthtion افزارنرم با كربن ترسيب پراكنش هاينقشه .8

)به  بخش اول ترسيم شده است GISافزار انتقال به نرم
 .(رجوع فرمایيد 1تا  1هاي شكل

 

 هايافته

مشخصات خاك و ترسيب كربن آلي در منطقه 

 قارپوزآباد )كمال آباد قزوين(
ي مورد مطالعه در اطراف روستاي قارپوزآباد دهستان احمد اراض

 كيلومتري غرب كرج(. 30آباد شهرستان ساوجبالق قرار دارد )در 
شناسي چهارم زمينهاي دوران هاي این منطقه روي آبرفتيخاك

ها از امالح شور، كم و بيش از گچ و آهك قرار دارد. این نهشته
 Halophytesي شورپسند هاغني است. پوشش گياهي از گونه

 30بيش از  هاي زیر را كهتوان گونهاند كه ميتشكيل گردیده
 دهند.درصد پوشش را تشكيل مي
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 مشخصات فيزيكي و شيميايي خاك
ها مورد مطالعه پروفيل و از هر پروفيل افق 20هكتار  1100در 

مورفولوژي قرار گرفته است. مشخصات فيزیكي و شيميایي یكي 
 نمایيم.منعكس مي 3در جدول  1هاي شاهد از پروفيل

ها شوري است )هدایت ترین صفات شيميایي این خاكمهم
باشد( كه در زیمنس در متر ميدسي 15ها بيش از الكتریكي افق

شود از آهك و گچ نيز نسبتاً غني تمام عمق خاك مشاهده مي
در نوسان است. از كربن آلي  1/8تا  5/7بين  pHاست. 

هاي اده فقير است به علت شوري بسيار زیاد فقط گونهالعفوق

امه دهند. مقاوم به شوري قادرند در چنين خاكي به زندگي خود اد
 ها( مانند:اكثریت گياهان مقاوم به شوري )هالوفيت

 Salsolaسالسوال 
 Peganum harmalaاسپند 

 Hordum spontaneumجو وحشي 
در واحد  WRB  و FAOبندي ها در ردهاز نقطه مكان این خاك

( در 2010بندي آمریكایي )و در رده (Solowchak)سولونچاك 
 قرار دارد. (Salids)تحت رده ساليد 

 

 11(: صفات و مشخصات مورفولوژي، فيزيكي و شيميايي پروفيل 3جدول )

ضخامت  افق
(cm) 

آهك  ساختمان بافت رنگ
)%( 

 گچ
)%( 

شوري 
(ds/m) 

pH 
كربن آلي 

)%( 

وزن مخصوص 

 (g/cm)ظاهري 

A 30-0 3
6 

YR10 
Cl/Sil M 7/1 71/0 1/17 55/7 52/0 15/1 

z1C 45-30 
2
6 Y5 SiL M 1/14 33/0 1/48 15/8 12/0 51/1 

z2C 80-45 
2
6 Y5 SiC M 7/15 045/0 7/11 04/8 1/0 45/1 

z3C 100-80 
3
5 Y10 CSiL M 1/20 31/0 43 8 1/0 55/1 

 

 هايخاك در (Sequestration) ترسيب تعيين و بررسي

 شور اين منطقه 
پروفيل حفر گردیده است. در هر پروفيل در  20هكتار  1100در 

هاي مورد تجربهمتر سانتي 0-100متر و سانتي 0-30دو عمق 
 براي تعيين ترسيب قرار گرفته است. 

متري و سانتي 0-30ميانگين ترسيب در دو عمق به ترتيب 
 نمونه خاك از قرار زیر است.  20متري در سانتي 100-0
cm30-0  =273  تن در هكتار 
cm100-0  =184 گيري شده است.تن در هكتار اندازه 

براي پراكنش  GISهاي نقشه Microstationافزار با كمك نرم
 ترسيب كربن ترسيم شده است.

 

هاي غني از گچ در تعيين ترسيب كربن آلي در خاك

 ورمنطقه طارم قزوين در اراضي كشكه
هاي مورد مطالعه در ارتفاعات كيلوان طارم قرار دارد. خاك

منعكس  (1)هاي این منطقه را در جدول مشخصات خاك
ها روي ایم. از نقطه مشخصات زمين شناسي این خاكنموده

 اند.مارن، گچ و ماسه قرار گرفتهسازندهاي نئوژن غني از 
هایي از اسفناج وحشي ها در اكثر قسمتپوشش گياهي این خاك

(Atriplex paluitum)  تشكيل گردیده است. در بعضي از
 Astragaus)هاي دیگري مانند گون هاي گونهقسمت

gmmifere) اسفند ،(Peganum harmala)  به صورت پراكنده
 مشاهده شده است.

 

 خاكمشخصات 
پروفيل حفر گردیده است. در بين این  20در منطقه مورد مطالعه 

ترین مشخصات خاك را نشان پروفيل یك كه شاخص 20
از نقطه نظر  نمایيم.منعكس مي (1)دهد به صورت جدول مي
 Haplic و تحت واحد Gypsisols بندي این خاك در واحدرده

gypsisols درصد  5/0مقدار كربن آلي آنها كمتر از  .باشدمي
ها باشند. مشخصات این خاكاست از گچ فوق العاده غني مي

هاي گچي در منطقه سلفچگان قم شبيه مشخصات خاك
چ امكان كشت و كار ( به علت وجود گ1374باشند )افتخاري، مي

 (.1331؛ منسن، 1331وجود ندارد )ميریحيایي، 
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 متري درسانتي 1-111(: ترسيب كربن در عمق 1شكل )

 هاي خاك منطقه قارپوزآباد بر حسب تن در هكتارپروفيل

 
 

 منطقه طارم 1(: مشخصات فيزيكي و شيميايي پروفيل شماره 4دول )ج

 عمق افق
cm 

 ضخامت
cm 

 بافت
وزن مخصوص 

 (3g/cmظاهري )
pH 

EC 
(ds/m) 

آهك 

)%( 
 گچ )%(

كربن 

 آلي )%(

 ترسيب كربن

 )تن در هكتار(

1A 30-0 35 SiL 13/1 5/7 11/2 2/3 7/17 07/0 3/2 

1CY 40-30 25 Si 21/1 2/8 12/2 8/1 22/53 07/0 21 

2CY 100-40 70 Si 32/1 3/8 15/7 3/3 7/38 11/0 10 
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هاي غالب در هاي پراكنش رس(: منحني2شكل )

 ور طارمهاي مناطق كشكهخاك
 

 هامشخصات مينرالوژي رس
هاي )دي فراكتومتر( رس xبا آزمایش نمونه خاك توسط اشعه 

موریونيت، ها )مونتهاي اسمكتاتها از رسغالب این خاك
 اند.بيدولویت(، ایالت و كائولينت تشكيل گردیده

 

 مشخصات و مقدار ترسيب كربن آلي 
آلي اي و نيز فقير بودن از كربن ها به علت بافت ماسهاین خاك

 باشند.مقدار ترسيب كربن فوق العاده فقير مي
-100 متري و در عمقسانتي 0-30نمونه خاك در عمق  20در 
الذكر از قرار زیر در دو عمق فوق متري ميانگين ترسيبسانتي 0

 است.
تن و در  1/43متري سانتي 0-30ميانگين ترسيب كربن در عمق 

ر هكتار است. در تن د 310متري برابر سانتي 0-100عمق 
هاي مناطق خشك تونس حقيقت بيش از ترسيب كربن خاك

 (.Batjes, 2010; Batjes 2005باشد )مي
و  0-30نمونه خاك در عمق  21ميانگين مقدار ترسيب در 

 باشد:متري از قرار زیر ميسانتي 100-0
 تن در هكتار  1/43متري = سانتي 0-30در عمق 
 تن در هكتار  310متري = سانتي 0-100در عمق 

 Microstationافزار ها و با كمك نرمهاي كامپيوتري نقشهفایل
پروفيل  21ه )ترسيب( كربن آلي را در پراكنش ذخير GISنقشه 

 .(5)جدول  متري ترسيم شده استسانتي 0-100در عمق 
 

هاي آهكي منطقه گرماب تعيين ترسيب كربن در خاك

 زنجان 
كيلومتري(  40هاي استان زنجان )در گرماب یكي از شهرستان

هاي كم و قرار دارد. اراضي این منطقه از تپه ماهورها و دشت
یده است. مساحت كل اراضي حدود بيش كوچك تشكيل گرد

پروفيل حفر  21باشد. براي مطالعه خاك هكتار مي 11754
 پروفيل از آنها مورد مطالعه قرار گرفته است. 12گردیده است كه 

هاي این اراضي روي تشكيالت آهك و كنگلومرا قرار خاك
اند. پوشش گياهي از گياهان زراعي مانند گندم و جو گرفته

 است. تشكيل گردیده
 

 مشخصات خاك
هاي عميق بافت رسي است. در افق SClها بافت در اكثر افق

ها هدایت است یا رس و لوم است. از نظر شوري در اكثر پروفيل
 باشد.زیمنس در متر ميدسي 2الكتریكي كمتر از 

درصد است. در  15ها بيش از در تمام افق (Lime)آهك خاك 
درصد است. تمام  13تا  10مقدار آن بين  k2Bو  k1Bافق 

 درصد(. 15ها صفات آهكي دارند )بيش از پروفيل
متر گرم بر سانتي 4/1تا  1/1ها بين وزن مخصوص ظاهري افق

 1ها كمتر از مكعب در نوسان است. مقدار كربن آلي در تمام افق
 باشد.درصد مي

 1هاي این منطقه هاي غالب خاكبراي بررسي و تعيين رده
 1دهيم، انتخاب این ورد بررسي و مطالعه قرار ميپروفيل را م

پروفيل به عنوان شاخص )رفرنس( بر مبناي پيشرفت تغيير و 
 اند.ها انتخاب گردیدهتحوالت توسعه افق

 1پروفيل شماره  -1
منعكس  3مشخصات فيزیكي و شيميایي این پروفيل را در جدل 

 افق است: 1نمایيم. این پروفيل داراي مي
متر رنگ آن در حالت خشك سانتي 20ه ضخامت ب 1Aافق 

YR6/610  و در حالت مرطوبYR6/410 داراي ساختمان .
 گرانولي متمایل به ماسيو است.

pH 1هاي افقA ،2A ،k1B  وk2B  هدایت  2/8تا  8برابر
زیمنس در متر است. دسي 1تر از ها كوچكالكتریكي تمام افق

درصد  1A 5/5ق است. درصد كربن آلي اف Cتا  Clبافت 
 باشد.مي

هاي درصد است و در افق 24ها بيش از مقدار آهك در تمام افق
یابد. مقدار كربن آلي در تمام درصد افزایش مي 13تحتاني به 

 درصد است. 1ها كمتر از افق
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 متريسانتي 1-111(: نقشه ترسيب كربن در عمق 3شكل )

 هاي منطقه طارم بر حسب تن در هكتارخاك
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 متريسانتي 111شه ترسيب كربن در عمق (: نق4شكل )

 هاي منطقه گرماب زنجانهاي خاكپروفيل
 

 زنجانمنطقه گرماب  3(: مشخصات فيزيكي و شيميايي پروفيل شماره 5جدول )

 افق
 عمق

cm 

ماسه 

)%( 

سيلت  الي

)%( 

رس 

)%( 
 بافت

وزن مخصوص 

 (3g/cmظاهري )
EC 

(ds/m) 

آهك 

)%( 

كربن آلي 

)%( 
pH 

1A 20-0 12 21 31 CL 73/1 42/0 2/24 43/0 8/7 

2A 10-20 11 21 35 CL 42/1 51/0 3/23 50/0 8 

1BWK 40-10 27 23 11 C 50/1 38/0 3/10 13/0 2/8 

2BWK 80-40 31 24 10 CL toc 53/1 23/0 13 30/0 2/8 
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بر اساس ضمانت خاك و  2ترسيب كربن در نيمرخ خاك شماره 
 درصد كربن و وزن مخصوص ظاهري برابر است با ارقام زیر:

cm20-0  =220  تن در هكتار 
cm10-20  =142  تن در هكتار 
cm40-10  =123  تن در هكتار 
cm80-40  =31 تن در هكتار 

متري از سطح خاك تيسان 80هاي در عمق كه مجموع الیه
 تن در هكتار است. 402

ها خاك صفات هاي آهك در سراسر افقبه علت وجود لكه
درصد  10مقدار آهك كل برابر  40تا  20آهكي دارد در ضخامت 

 Calcixerepts گروه در آمریكایي بنديرده در كالسيك( )افق است

نش ها قرار دارد. پراكسولدر رده كالسي WRBبندي و در رده
 ترسيم شده است.  GISپروفيل به صورت  12ترسيب كربن در 

 

 گيريبحث و نتيجه
ایم همان طوري كه در مطالب مورد مطالعه بحث و تفسير نموده

درجه حرارت كره زمين همان افزایش ترین عامل افزایش مهم
اكسيد كربن در درجه حرارت كره زمين همان افزایش گاز دي

صنعتي شدن كشورهاي اروپاي غربي و آتمسفر است. از هنگام 
ميالدي مقدار گاز  2013سال پيش( تا سال  157) امریكا

درصد اضافه شده است. اگر به افزایش گاز  30اكسيد كربن دي
به همين روند افزایش یابد ميانگين درجه حرارت  اكسيد كربندي

درجه افزایش  1تا  3ساليانه كره زمين تا آخر قرن بيست و یكم 

هد یافت كه براي تمام موجودات كره زمين فاجعه بار خواهد خوا
اكسيد كربن همان سوخت مواد بود. عامل مهم افزایش گاز دي

فسيلي مانند نفت، بنزین، گاز، گازوئيل است كه باید آتش گرفتن 
ها، تخریب جنگل تبدیل جنگل به اراضي زیركشت و جنگل

طوري كه در  باشد. همانعمليات غلط كشاورزي روي خاك مي
ترین مخزن كربن آلي )به گمقدمه بحث نمودیم خاك بزر

 باشد.صورت مواد آلي( مي
ها تحت تاثير مقدار كربن آلي محصور شده توسط خاكدانه

تغييرات آب و هوا، نوع پوشش گياهي و نوع مشخصات فيزیكي 
 باشد.و شيميایي خاك مي

هي با مطالعات ما روي سه نوع خاك با سه نوع پوشش گيا
 تغييرات نسبي آب و هواست.

منطقه اول در استان قزوین )قارپوزآباد( قرار دارد. خاك این 
هاي مقاوم به منطقه فوق العاده شور و گياهان بومي از گونه

 شوري تشكيل گردیده است.
منطقه دوم در طارم قزوین مورد مطالعه قرار گرفته است. 

چ تشكيل شده است. هاي این منطقه از تركيبات غني از گخاك
در استان زنجان در اراضي گرماب مورد باالخره منطقه سوم، 

 مطالعه قرار گرفته است.
دانيم ما براي مطالعه و مقایسه این سه منطقه الزم مي

مشخصات خاك و پوشش گياهي و مقدار ترسيب كربن را به 
 منعكس نمایيم.( 4)صورت جدول 

 

 مقدار ترسيب كربن در مناطق مورد مطالعه (: مشخصات خاك و پوشش گياهي و6جدول )

 هاي معروفگونه نام منطقه
مشخصات 

 خاك

 رده بندي خاك
 ترسيب كربن آلي

 )تن در هكتار(

WRB USDA 
عمق 

cm31-1 

عمق 

cm111-1 

 Solowchak Salids 273 184 هاي شورخاك شورپسند مانند جو وحشي، اسپند، شوران قارپوز آباد

 Gypsisols Gypsids 3/13 320 دارهاي گچخاك م به حضور گچ، آتریپلكسمقاو طارم قزوین 

 Calcisols Callids 220 402 هاي آهكيخاك زیر كشت جو و گندم گرماب زنجان

WRB: World Reference Base for Resources 2010 

USDA: United States Department Agriculture 
 

این بررسي و تفسير نتایج حاصله را با در نظر گرفتن مطالب در 
 بندي خالصه نمود:به صورت جمعتوان مي

هاي شور، گچي و آهكي در بندي خاكتعيين مشخصات و رده
 این سه منطقه

 هاي گياهانارتباط مشخصات خاك با گونه

 مقدار كربن ترسيب شده در سه نوع خاك

ن هاي آهكي به علت حضور گياهان زراعي مقدار كربدر خاك
هاست در حالي كه مقدار كربن آلي در خاك بيش از بقيه خاك
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 هاي دیگر است.دار كمتر از خاكهاي گچآلي در خاك
هاي هر براي تمام پروفيل GISنقشه ترسيب كربن را به صورت 

 ایم.منطقه ترسيم نموده
 

 هاپيشنهاد
براي جلوگيري از هدر رفتن كربن آلي و اكسيد شدن آن به 

يد كربن الزم است از كاربري و عمليات ناصحيح اكسصورت دي
كشاورزي مانند شخم زدن عميق خاك جلوگيري نمود و نيز مانع 
از چرا )پس چر( بازمانده گياهان زراعي پس از برداشت نمود. 

در افزایش كربن آلي  (Agroforestry)تلفيق درخت و زارعت 
وگيري نماید و از هدر رفتن آن جلدر خاك نقش مهمي ایفا مي

 صحيح مدیریت همان كه سرزمين آمایش خالصه طور به نماید.مي

متصاعد شدن  تواند از هدر رفتن كربن آلي وكاربري اراضي مي
 گردد.مي گلخانه حالت پيشرفت مانع كربناكسيددي صورتبه آن
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