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 "مقاله پژوهشی"
 

 آلی های شیمیایی خاک بر میزان کربنگیاهی و ویژگیتأثیر نوع پوشش
 سیالب ایستگاه کوثرهای پخشعرصه در خاک

 

 4پرورو مجتبی پاک 3یمریم عنایت، 2رپوسید مسعود سلیمان، 1محمد جواد روستا
 

 ، سازمان تحقیقات،استان فارسمنابع طبیعی آموزش کشاورزی و  ، مرکز تحقیقات ودانشیار بخش تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری -1
 (m.roosta@areeo.ac.ir، )نویسنده مسوول: ، ایرانشیرازآموزش و ترویج کشاورزی،  

 ، سازمان تحقیقات،استان فارسنابع طبیعی ، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و ماستادیار بخش تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری -2
 ، ایرانشیرازآموزش و ترویج کشاورزی،  

 ، سازمان تحقیقات،استان فارس، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ارشد بخش تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداریکارشناس -3
 ، ایرانشیرازآموزش و ترویج کشاورزی،  

 ، سازمان تحقیقات،استان فارس، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ات حفاظت خاک و آبخیزداریبخش تحقیقاستادیار  -4
 ، ایرانشیرازآموزش و ترویج کشاورزی،  

 14/10/1400تاریخ پذیرش:                         25/8/99تاریخ دریافت: 
 182 تا 171 صفحه:

 
 چکیده مبسوط

زیستی خاک را های فیزیکی، شیمیایی و شود بلکه اغلب، فرایندها و ویژگیی میجوتنها، باعث ترسیب کربن آلی خاک نه بنافزایش کر :و هدف مقدمه
های در عرصه 1398 آلی خاک در سالمیزان کربن بر خاک های شیمیاییویژگی و گیاهیپوششنوع  تأثیربخشد. این پژوهش با هدف ارزیابی می بهبود
وسعت ای بهدر پهنه 1361ها از سال آبخوانی هتغذی برایسیالب پخشانجام شد.  )استان فارس( گاه کوثر واقع در دشت گربایگان فساسیالب ایست پخش
 .است شدههکتار در این دشت اجرا  2034

 کاشت اوکالیپتوس، جنگل دست(.Acacia salicina Lindl) کاشت آکاسیاهای مورد بررسی عبارت بودند از: جنگل دستکاربری ها:مواد و روش
(Eucalyptus camaldulensis Dehnh.)کاشت آتریپلکس ، مرتع دست[Atriplex lentiformis (Torr.) (Wats.)]  و مرتع طبیعی که همگی از طریق

: شامل ویژگی 13متر(، سانتی 0-30های مختلف )عمق کاربریپوشش زیردر سه تکرار از خاک مرکب برداری شوند. با نمونهسیالب آبیاری میپخش
، فسفر و پتاسیم C/Nنسبت کل، آلی، درصد نیتروژن(، کربنات کلسیم، درصد کربنeECاشباع )ی الکتریکی عصاره(، قابلیت هدایتpHاشباع )گلی اسیدیته

پس از اطمینان از نرمال بودن گیری و محاسبه شدند. اندازه(، SARاشباع، کلسیم+منیزیم و نسبت جذب سدیم )ی جذب، سدیم، کلسیم و منیزیم عصارهقابل 
 با هانیانگیم و شده لیتحل و هیتجز ،یتصادف کامل یهابلوکآماری  طرح قالب در دست آمدهبه یهادادهاسمیرنوف، -ی آزمون کولموگروفوسیلهها بهداده

 .ندشد سهیمقا درصد پنج سطح در توکی آزمون
در سطح  (SARجز بهها )( بر تمام ویژگیگیاهینوع پوششتیمار ) تأثیر، شده های بررسیاز میان متغیر که داد نشان هاداده سانیوار لیتحل جینتا ها:یافته

 ،eECکل و ، نیتروژنC/Nنسبت متغیرهای گام استفاده شد. نتایج نشان داد بهی مدل، از روش رگرسیون گامدار شده است. برای ارائهیک و پنج درصد معنی
ازای افزایش ، بهرگرسیون یبا توجه به ضرایب استاندارد شده در معادله کنند.را توجیه می آندرصد از تغییرات  7/99خاک مؤثر هستند و  آلیکربنبر میزان 

آلی کربنواحد به میزان  109/0ر مقدا، ECواحد و با افزایش هر واحد  338/0کل، مقدار ازای هر واحد نیتروژنواحد و به 939/0، مقدار  C/Nهر واحد نسبت
 شود. افزوده می

 ن کربنافزایش میزا برای راهکارهای مدیریتی مناسب یعث ارائهبا دتوانآلی در خاک، میکربنی مؤثر بر ذخیره عواملشناخت در مجموع،  گیری:نتیجه
 د.اقلیم را تا حد زیادی کاهش دهاثرات منفی تغییر  شیده ورا بهبود بخ خیزی خاک، حاصلشده ی کربن در خاکی ظرفیت ذخیرهو توسعه آلی
 

 های شیمیایی خاک، ویژگیگیاهیپوشش، آلیسیالب، کربنکوثر، پخش ایستگاه کلیدی:های واژه
 

 مقدمه
عنوان یکی از ذخایر کربن از آلی خاک بهتغییرات کربن   

ری عواملی مانند تغییرات اقلیمی و یا تغییر مدیریت و کارب
ترین عنوان مهممدیریت اراضی به(. 5پذیرد )اراضی اثر می

 آلی خاک و پایداری عامل انسانی مؤثر بر تغییرات کربن
البته این میزان تأثیر، بسته به  .شودها شناخته میدانهخاک

توان گفت بنابراین می(. 20اقلیم و بافت خاک متفاوت است )
های مورد گونه کاری و نوعسیالب، جنگلعملیات پخش

ی کربن در خاک و گیاه تأثیر تواند در میزان ذخیرهاستفاده می
خیزی و حاصل عنوان شاخصتجمع کربن به داشته باشد.

چنین، میزان (. هم55باروری خاک در نظر گرفته شده است )
 .مواد غذایی خاک نیز شاخص خوبی برای کیفیت خاک است

از نوع کاربری و پوشش ها، متأثر های شیمیایی خاکویژگی
های که نوع الشبرگ، بین گونهگیاهی است. با توجه به این

ها در کیفیت مختلف متفاوت است، بنابراین وجود تفاوت
ها همراه با فعالیت میکروبی خاک، پذیری آنالشبرگ و تجزیه

های شیمیایی خاک در ویژگی ترین دالیل وجود تفاوتمهم
طور گسترده به(؛ 40است ) های مختلفزیر پوشش گونه

کربن اتمسفر و اکسیداذعان شده است که خاک با جذب دی
آلی، تغییرات آب و هوایی را کربنی تبدیل آن به ذخیره

 . (28) دهدکاهش می
های متعدد نشان داده است که عوامل مختلفی بر پژوهش  

ی کربن مؤثر هستند. عوامل محیطی و مدیریتی از ذخیره
روند. از شمار میی کربن در خاک بهثر بر ذخیرهعوامل مؤ

های توان ویژگیی کربن میعوامل محیطی مؤثر بر ذخیره
خاک، پوشش گیاهی، پستی و بلندی و شرایط آب و هوایی را 

عنوان مؤثرترین عامل (. مدیریت اراضی به5،36نام برد )
آلی در خاک بسته به آب و هوا و بافت خاک در تغییرات کربن

عبارت دیگر، تغییر نوع کاربری به نظر گرفته شده است.
آلی و سرعت تجزیه اراضی، از طریق تغییر میزان ورودی کربن

آلی است. (، یک عامل مهم و مؤثر بر پویایی کربن38،58آن )
گ بر در خاک از شده جذب معدنی عناصر از درصد 75تقریباً 

 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 های ایرانشناسی جنگلبوم
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 172............................... ..................... سیالب ایستگاه کوثرهای پخشعرصه آلی در خاکهای شیمیایی خاک بر میزان کربنگیاهی و ویژگیتأثیر نوع پوشش

عناصر  این ،اهبرگ ختنری از بعد شود کهمی متمرکز گیاهان
ر سای  و آلی مواد یذخیره و شده خاک وارد همراه با مواد آلی

مقدار لیگنین و (. 3دهند )می را افزایش خاک عناصر غذایی
ها و بازگشت نیتروژن موجود در بقایای گیاهی بر تجزیه آن

های گیاهی از گونه (.27گذارد )مواد غذایی به خاک تأثیر می
که درختان طوریفاوت هستند، بهنظر محتوای لیگنین مت

برگ دارند تری از گیاهان پهنبرگ مقدار لیگنین بیشسوزنی
(25 .) 

خاک یک ویژگی شیمیایی مهم خاک است ( pHاسیدیته )   
کند و تحت تأثیر های خاک را کنترل میکه بسیاری از ویژگی

   .گیردغیره قرار میگیاهان و  بافر خاک، نظامهوا، آب و 
ی داری بر میزان ذخیرهطور معنیخاک هم به یتهاسیدی
ی زیستی عناصر آلی خاک تأثیر دارد؛ زیرا قابلیت استفادهکربن

ای از فرآیندهایی که در غذایی، چرخش مواد آلی و مجموعه
 (. 21،43کند )شود را تنظیم میخاک انجام می

های مهم خاک آلی خاک از ویژگیآلی و نیتروژنکربن   
تسفای و  د که تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار دارند.هستن

به گزارش کردند که میزان کربن و نیتروژن  (50همکاران )
عالوه بر  .شدت تحت تأثیر نوع کاربری و عمق خاک هستند

کربن، نیتروژن خاک نیز در حفظ کیفیت خاک، تولید 
(. 11زیست مهم است ) محصوالت و حفاظت از محیط

ست که در مورد کربن و نیتروژن خاک و بنابراین، مهم ا
های خاک، دانش ها و سایر ویژگیهمچنین ارتباط بین آن

 خود را افزایش دهیم. 
ی آلی خاک را توان کیفیت مادهمی C/N با توجه به نسبت   
سازی برآورد ی آلی و نیتراتی مادهویژه در فرآیند تجزیهبه

ی اری میان میزان ذخیرهد( ارتباط معنی4یان )باده(. 9نمود )
زنوزی و  که کاشیحالیپیدا نکرد؛ در pHکربن در خاک و 

ی آبخیز زیلبرچای )استان ( با پژوهش در حوزه20همکاران )
های ویژگیررسی ببا ( 49) همکاران و کرکجیدایشاردبیل( و 

 یآلکربن زانیمشرقی، گزارش کردند خاک مراتع آذربایجان
یدیته و قابلیت هدایت الکتریکی، در با متغیرهای اس خاک

 خاک این مراتع، همبستگی منفی دارد. 
 هایونهگ مختلفانواع  تأثیر یپژوهشی که در زمینه در  

انجام شده، پژوهشگران  ی کربنمیزان ذخیره چوبی بر
 ی کربن ذخیره عناصری مانند نیتروژن بر میزان دریافتند که

  (.32،51است ) خاک تأثیرگذار
های متعددی از جمله صیاد و همکاران این، پژوهشبرعالوه   
اند که تغییر در مواد ( در شهرستان نور مازندران نشان داده47)

طور غذایی خاک، ناشی از تغییرات مقدار و کیفیت الشبرگ، به
 . (47گذارد )آلی خاک تأثیر میکربن توجهی در پویاییقابل

( در غرب آفریقا نشان داد 44) نتایج پژوهش سیز و همکاران
آلی با مقدار نیتروژن و فسفر کل خاک ی کربنکه ذخیره

پژوهشگران دیگر مانند کلیولند و همکاران همبستگی داشت. 
( در نواحی 24غربی کاستاریکا و لیو و همکاران )( در جنوب7)

فسفر  اند که کم بودن مقدار گرمسیر چین، گزارش کردهنیمه
را محدود کند، جایی که اتصال فسفر و  کربن معتواند تجمی

اکسیدهای آهن یا آلومینیوم باعث کاهش میزان سزکویی 
 (. 7،14،24گردد )فسفر قابل استفاده برای رشد میکروبی می

  ( در پارک جنگلی 2نتایج پژوهش آزادی و همکاران )
ی کربن در آباد نشان داد که میزان ذخیرهکوه خرممخمل

( و درصد کربنات C/Nسبت کربن به نیتروژن )خاک با ن
دار در سطح یک درصد و با کلسیم، همبستگی مثبت و معنی

دار در سطح الکتریکی، همبستگی مثبت و معنیقابلیت هدایت 
دار در پنج درصد ولی با درصد فسفر، همبستگی منفی و معنی

ی رگرسیون گام به گام در نتیجهسطح پنج درصد دارد. 
( نیز نشان داد که درصد 32وبخت و همکاران )پژوهش ن

ترین اجزای تأثیرگذار ترتیب از مهمبه C/Nنیتروژن و نسبت 
  (.32های بررسی شده است )آلی خاک در تودهبر مقدار کربن

سیالب همراه ( بیان کردند که پخش23زند و همکاران )لشنی
 با عملیات احیایی آبخیزداری در کوهدشت استان لرستان،

گیاهی را افزایش آلی در خاک و پوششی کربنمیزان ذخیره
 داده است. 

های شیمیایی ویژگی( نشان دادند که 15هی و همکاران )   
کل، نیتروژنقابل استفاده سریع، پتاسیم مؤثر،  فسفر مانند

طور مثبت بر خاک، به  C/N نسبتفسفر کل، پتاسیم کل و 
 گذارد.تأثیر می در گوئیژو چین آلی خاکمقدار کربن

( با بررسی عوامل محیطی مؤثر بر 19پور )کمالی و صادقی
ی هشتگرد استان البرز، نتیجه ی کربن در خاک منطقهذخیره

گرفتند که از میان عوامل بررسی شده، قابلیت هدایت 
الکتریکی، درصد شن، الی )سیلت( و رس، در مجموع، 

خاک را توجیه آلی ی کربندرصد از تغییرات ذخیره 84/97
 کنند.می
آلی در خاک، کربنی خاکی مؤثر بر ذخیره عواملبا شناخت   

توان با راهکارهای مدیریتی مناسب، ضمن افزایش میزان می
ی کربن در خاک، عالوه بر ی ظرفیت ذخیرهو توسعه آلیکربن

خاک، خیزی )باروری(، پایداری تولید و حفاظت بهبود حاصل
 اقلیم را تا حد زیادی کاهش داد. ر اثرات منفی تغیی

سیالب سال از عملیات پخش 35بنابراین با توجه به گذشت 
در دشت گربایگان فسا، و نبود آگاهی از میزان تأثیر نوع 

آلی های خاک بر کربنو ویژگی کاربری )پوشش گیاهی(
گیاهی و بررسی تأثیر نوع پوششخاک، این پژوهش، با هدف 

 آلی خاک در سالی خاک بر میزان کربنهای شیمیایویژگی
در دشت سیالب ایستگاه کوثر های پخشدر عرصه 1398

راهکارهای مدیریتی برای ی منظور ارائهگربایگان فسا، به
 ی کربن در خاک انجام شد. بهبود ظرفیت ذخیره

 های پژوهش عبارت بودند از:فرضیه
های دلیل وجود پوششسیالب، بههای پخشدر عرصه -1

 ای و جنگلی(، میزان کربنکاشت مختلف )بوتهطبیعی و دست
 آلی خاک، متأثر از نوع کاربری اراضی است. 

های مختلف، بر های شیمیایی خاک در کاربریویژگی -2
 آلی خاک مؤثر هستند. میزان کربن

 
 هامواد و روش

 ی مورد مطالعهمنطقه
ر، کوث داریناآبخوه ایستگا در 1398 در سالاین پژوهش    

  . انجام شدفسا )استان فارس( گربایگان  دشت درواقع 
  در  1361ها از سال آبخوانی هتغذی برایسیالب پخش

 پرورپاک مجتبی و عنایتی مریم پور،سلیمان مسعود سید روستا، جواد محمد
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 پرورپاک مجتبی و عنایتی مریم پور،سلیمان مسعود سید روستا، جواد محمد

. است شدههکتار در این دشت اجرا  2034وسعت ای بهپهنه
فسا در موقعيت  شرقیجنوبکيلومتری   50در  وثرک ایستگاه

ض عر 28˚40ʹ تا 28˚35ʹو  شرقیل طو 54˚00ʹتا   53˚45ʹ
د زرهبيشی مربع کيلومتر 192آبخيز ی هافکنط مخروبر  شمالی
ب شيت. اسه شد واقعه دميانن دهستا شيبکوه و بخشدر 

تا  1140 ارتفاعیط خ بينه کاست  هزار در 6 عمومی منطقه
 23آمار  اساس برت. اس گرفتهر متر از سطح دریا قرا 1160
ای که منطقه هواییآب و  هایاخصش( 1375–1397) ساله

 بارشن ميانگيایستگاه در آن واقع شده به این صورت است: 
 ،گرادسانتیی درجه 46بيشينه، دمای  ،مترميلی 219ساالنه، 
ساالنه، دمای ميانگين، رادگسانتی یهدرج -8 کمينه،دمای 
 2548ساالنه،  تبخير ميانگين، گرادسانتیی درجه 20
 روز در سال 27بندان، خی روزهاید تعدا توسطم ،مترميلی
(12.) 

 آوری اطالعاتروش جمع
 ی ها برای تعيين و محاسبههایی که از آنکاربری   

 شرح زیر بودند:برداری شد بههای شيميایی خاک نمونهویژگی
مرتع کاشته شده  -2زرد یک، ی بيشهشبکه -مرتع طبيعی -1

در  (.Atriplex lentiformis (Torr.) Wats)با آتریپلکس 
 دست جنگل -3اد، آبی رحيمشبکه-، 1362بهمن و اسفند 

 Eucalyptus camaldulensis)اوکاليپتوس کاشت 

Dehnh. ) ی کاری شدهدرخت 1364دی  25و  24که در
 Acacia)کاشت آکاسيا  جنگل دست -4، 4زرد  ی بيشهشبکه

salicina Lindl. ) کاری رختد 1364دی  25و  24که در
. گياهان غالب در مرتع بررسی شده، 4زرد ی بيشهشده شبکه
 Heliantemum lippii (L.)) آفتابیهای گلشامل گونه

Pers.)، گينهسياه (Dendrostellera lessertii (Wikstr.) 

Van Tiegh.) یدشتی هدرمن و (Artemisia sieberi 

Besser.) مرکب خاک از ی بود. از هر کاربری تعداد سه نمونه
 شد.  متری و سه نمونه الشبرگ، برداشتسانتی 0-30عمق 
کردن و عبور دادن خشک های خاک، هوا نمونه یتهيهپس از 
روش ها بهآلی نمونهکربن متری، درصدميلی دوها از الک آن

روش ی گل اشباع به(، اسيدیته31)بالک -والکلی
(، 1متر الکتریکی ) pHدستگاه  پتانسيومتری با استفاده از

ی اشباع با استفاده از دستگاه الکتریکی عصارهقابليت هدایت 
EC ( کربنات کلسيم به1متر الکتریکی ،)( 1روش تيتراسيون) ،

 به(، فسفر قابل جذب 6روش کجلدال )کل بهدرصد نيتروژن
گيری (، پتاسيم قابل جذب با روش عصاره16روش اولسن )

يوم نرمال و قرائت با دستگاه نورسنج آمونی استاتوسيلهبه
روش ی اشباع بهعصارهمنيزیم ای، سدیم، کلسيم و شعله

از  C/N(. نسبت 1) گيری شدنداندازهای نورسنجی شعله

آلی، محاسبه شد. کل به درصد کربنتروژنتقسيم درصد ني
 :شدمحاسبه  (1)ی سدیم نيز از رابطهنسبت جذب 

 Mg++2(Ca/+SAR=Na+2(1/2                     (   1رابطه )
ی اک که در آن، غلظت سدیم، کلسيم و منيزیم بر حسب ميلی

 درص  ده  ای الش  برگ، (. در نمون  ه42واالن در ليت  ر اس  ت )
ب ه  گ رادس انتی درج ه 75 دمای در آون از استفاده با رطوبت
 خاکس تر روشب هآلی کربن درصد. شد تعيين ساعت 48 مدت
ا ت  500دمای  در ساعت 4 مدتبه تریکیالک یکوره در کردن
 ی، اس يدیته(41)ی ش د گي ران دازه گ رادسانتی یدرجه 550
آب  س اعت در 24م دت ه ا ب هها، پس از قرار دادن آننمونه

ر مت  pHروش پتانسيومتری ب ا اس تفاده از دس تگاه مقطر، به
گي ری زه(، اندا6روش کجلدال )کل بهو نيتروژن (1الکتریکی )

از تقسيم درص د نيت روژن ک ل ب ه درص د  C/Nنسبت  شد و
 آلی، محاسبه گردید.کربن
ای ه ه ویژگ یب مربوطی هال دادهنرماش پراکندر نهایت،    

م ون ی آزوسيلهبه ،آلی در خاکو ميزان کربن خاک شيميایی
  ن آزم  وپس، از بررس  ی ش  د. س   ،اس  ميرنو -کولم  وگرو 

ر اف زان رم ی توس طهای کامل تصادفس بلوکواریانی هتجزی
 ز ا ی ک ه ر در داریمعن ی بررس ی ب رای  SASآم اری 
زم ون آ ب ا ه امي انگينی همقایسو  دگردی استفادهها کاربری

ب ا توج ه ب ه تع دد  انج ام پ ذیرفت.درصد  5توکی در سطح 
 آل ی، روشمتغيرها، برای تحلي ل تغييرپ ذیری مي زان ک ربن
 ه ازم ب ا اس تفادتحليل چند متغيره شامل رگرسيون گام به گ ا

ک ه ط وریکار گرفته شد. ب هبه( 16ی )نسخه SPSSافزار نرم
گي اهی )ن وع و ن وع پوش شمتغيرهای شيميایی مورد بررسی 

اک آل ی خ عنوان متغيرهای مستقل و درصد کربن(، بهکاربری
ب ط ين رواعنوان متغير وابسته در نظر گرفته شدند. برای تعيبه

گی یر متغيره ا، از ر ریب همبس تآلی با س ابين ميزان کربن
رمن های نرمال و از رریب همبستگی اسپيپيرسون برای داده

ربری( های غير نرمال )نوع پوشش گياهی یا نوع ک ابرای داده
 استفاده گردید. 

 
 نتایج و بحث

  ر بهای مختلف ی واریانس تأثير کاربرینتایج تجزیه   
در ک آلی خا بندرصد کرهای شيميایی مورد بررسی و ویژگی
ن داده نشا 2ها در جدول ی ميانگين آنو مقایسه (1)جدول 

 شده است.
آلی با متغيرهای ، ررایب همبستگی ميزان کربن3جدول    

چنين، نتایج دهد. همشيميایی خاک و نوع کاربری را نشان می
  های الشبرگ در زیر ی واریانس برخی ویژگیتجزیه
و  4وع کاربری( در جدول های گياهی مختلف )نپوشش
، نشان داده شده 5ها در جدول ی ميانگين این ویژگیمقایسه
 است.
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 آلی در خاکهای شیمیایی و میزان کربنهای مختلف بر ویژگیی واریانس تأثیر کاربرینتایج تجزیه -1جدول 
Table 1. Analysis of variance of land uses effects on soil chemical properties and soil organic carbon 

 ضریب تغییرات خطا تیمار )کاربری( تکرار منبع تغییر
 - 6 3 2 ی آزادیدرجه

    میانگین مربعات

 0/06 ns 1/12** 02/0 18/18 (OCآلی )کربن
 0/01 ns 0/23 ** 01/0 73/1 (pH)اشباع ی گلاسیدیته

 0/02 ns 0/22** 01/0 17/9 (eEC)الکتریکی قابلیت هدایت 

 ns 52/10* 19/8 15/7 5/74 کربنات کلسیم
 ns 0/05** 00/0 79/8 0/00 کلنیتروژن

C/N 0/13 نسبت ns 2/13** 02/0 88/11 
 ns 1/35** 13/0 05/9 0/09 فسفر قابل جذب

 ns 8945/22** 55/4 41/7 1234/33 پتاسیم قابل جذب

 ns 0/67 * 08/0 47/15 0/06 سدیم محلول
 ns 18/21** 53/0 51/11 1/02 لسیم محلولک

 ns 1/37 * 20/0 77/18 0/02 منیزیم محلول

 ns 22/90** 89/0 89/10 0/92 کلسیم+منیزیم
 0/30 ns 0/07 ns 30/0 16/18 (SARنسبت جذب سدیم )

 دار نیستمعنی  ns:،درصد 5داری در سطح معنی :*، درصد 1دار در سطح معنی :**
 

های گردد از میان متغیر، مشخص می1ه جدول با توجه ب   
آلی، مورد بررسی، تأثیر تیمار )کاربری اراضی( بر درصد کربن

، نیتروژن کل، (eEC)، قابلیت هدایت الکتریکی (pH)اسیدیته 
، فسفر و پتاسیم قابل جذب، کلسیم محلول و C/N نسبت

محلول در سطح یک درصد و بر درصد  کلسیم+منیزیم
در سطح پنج درصد م، سدیم و منیزیم محلول کربنات کلسی

 ( SAR)نسبت جذب سدیم دار شده ولی اثر آن بر معنی
 دار نگردیده است. معنی

 

 های مختلفآلی و متغیرهای شیمیایی خاک در کاربریدرصد کربنمعیار( شتباه ا±ی میانگین )مقایسه -2جدول 
Table 2. Comparison of the means (±SD) of soil organic carbon and soil chemical properties in different land uses 

 مرتع آتریپلکس اوکالیپتوس آکاسیا ویژگی
 0/55b± 0/085 1/68a± 0/323 0/54b± 0/085 0/33b± 0/038 آلی )%(کربن

  6/56ab± 1/851 7/25b±0/058  7/81a±0/181  7/85a±0/020 (pH)اشباع گل یاسیدیته
 1/23a± 0/162 1/00a± 0/035 1/10a± 0/097 0/59b± 0/076 (dS/mالکتریکی )یت هدایت قابل

 43/80a± 4/158 43/17ab± 1/914 37/93ab± 1/850 35/17b± 2/438 کربنات کلسیم )%(
 0/45b± 0/021 0/69a± 0/053 0/62a± 0/063 0/74a± 0/049 کل )%(نیتروژن
 C/N 1/23b± 0/242 2/41a± 0/275 0/89c± 0/230 0/44d± 0/078 نسبت

  4/87a± 0/416 3/47b± 0/416 3/53b± 0/231  4/33ab± 0/306 (mg/kgفسفر قابل جذب )
 274/67b± 12/702 248/00bc± 31/177 343/33a± 35/796 214/67c± 4/619 (mg/kgپتاسیم قابل جذب )
 2/22a± 0/207 1/48ab± 0/161 2/25a± 0/394 1/36b± 0/282 (me/Lسدیم محلول )
 8/98a± 1/143 7/23ab± 0/777 5/83b± 0/569 3/15c± 0/606 (me/Lکلسیم محلول )
 2/33ab± 0/208 2/22ab± 0/535 3/27a± 0/289 1/63b± 0/448 (me/Lمنیزیم محلول )
 11/32a± 1/287 9/45a± 0/650 9/10a± 0/800 4/78b± 0/931 (me/Lکلسیم+ منیزیم )
 0/93a± 0/142 0/69a± 0/101 1/05a± 0/210 0/87a± 0/187 (me/L.50نسبت جذب سدیم )

، متفاوتهای دارای حروف میانگیند ولی  ندارن یداردرصد اختالف معنی 5در سطح احتمال  توکیهای دارای حروف مشترک، از نظر آماری با آزمون ، میانگینردیفدر هر : *
 د.نهستدار اختالف معنیدارای  ،درصد 5در سطح احتمال 

های درختی گردد پوشش، مشخص می2با توجه به جدول    
ای در های بوتهکاشت آکاسیا و اوکالیپتوس و پوششدست

کاشت آتریپلکس و مرتع طبیعی که همگی با مرتع دست
سال آبیاری  35شوند، در طول سیالب، آبیاری میپخش

اک آلی در خی کربنسیالبی، تأثیرات متفاوتی بر میزان ذخیره
 گیری شده بر جای های شیمیایی اندازهو سایر ویژگی

 اند.گذاشته
 کربنشود از نظر درصد ، مشخص می2با توجه به جدول    

آلی درصد  کربن 68/1آلی، کاربری جنگل اوکالیپتوس، با 
آلی درصد کربن 33/0ترین مقدار و کاربری مرتع با دارای بیش
آلی در ماری درصد کربنترین مقدار است، تفاوت آدارای کم

ها، با آزمون کاربری اوکالیپتوس در مقایسه با سایر کاربری
 دار شد. از نظر میزان توکی در سطح پنج درصد معنی

 ، کاربری جنگل اوکالیپتوس با (pH)ی خاک اسیدیته
ی خاک و ترین مقدار اسیدیتهکم ،25/7ی معادل اسیدیته

مقدار ترین ، بیش85/7 ی معادلکاربری مرتع، با اسیدیته
روش اسیدیته را به خود اختصاص دادند. از نظر آماری با 

توکی در سطح پنج درصد  هایگروهی میانگینی مقایسه
داری میان دو کاربری اوکالیپتوس و آکاسیا تفاوت معنی

ی خاک در کاربری اسیدیته مشاهده نشد؛ ولی تفاوت آماری 
کس و مرتع در سطح پنج اوکالیپتوس با دو کاربری آتریپل

، خاک کاربری (eEC). از نظر میزان شوری شددار درصد معنی

 پرورپاک مجتبی و عنایتی مریم پور،سلیمان مسعود سید روستا، جواد محمد
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زیمنس بر متر، دارای دسی 23/1جنگل آکاسیا، با شوری 
زیمنس بر دسی 59/0ترین شوری و خاک مرتع با شوری بیش

ترین شوری بود و تفاوت این دو کاربری از نظر کم متر دارای
 دار شد. از نظر میزان  کربناتدرصد معنی 5آماری در سطح 

درصد آهک، دارای  80/43کلسیم )آهک(، کاربری آکاسیا با 
درصد آهک، دارای  17/35ترین مقدار و کاربری مرتع با بیش
ترین مقدار بود، ولی از نظر آماری با آزمون توکی در سطح کم

داری میان سه کاربری آکاسیا، پنج درصد تفاوت معنی
 ریپلکس مشاهده نشد. از نظر میزان نیتروژناوکالیپتوس و آت

ترین مقدار و کاربری درصد،  بیش 74/0کل، کاربری مرتع، با 
خود ترین مقدار را بهدرصد، کم 45/0جنگل آکاسیا با 

 5داری در سطح اختصاص دادند، هر چند تفاوت آماری معنی
های جنگل اوکالیپتوس، آتریپلکس و مرتع درصد، بین کاربری

، کاربری اوکالیپتوس، با C/Nده نشد. از نظر نسبت مشاه
 C/Nترین مقدار و کاربری مرتع با نسبت ، بیش41/2نسبت 
خود اختصاص دادند و تفاوت ترین مقدار را به، کم44/0معادل 

درصد  5های مختلف در سطح آماری این نسبت، در کاربری
اسیا با فسفر قابل جذب، کاربری آکدار شد. از نظر میزان معنی

ترین و گرم در کیلوگرم دارای بیشمیلی 87/4میانگین 
گرم در کیلوگرم میلی 47/3با میانگین کاربری اوکالیپتوس 

هرچند تفاوت ترین مقدار فسفر قابل جذب بودند. کم  دارای 
های جنگل بین کاربری درصد، پنجداری در سطح آماری معنی

شد. از نظر میزان اوکالیپتوس، آتریپلکس و مرتع مشاهده ن
پتاسیم قابل استفاده، کاربری آتریپلکس، با میزان پتاسیم 

ترین مقدار و گرم در کیلوگرم، بیشمیلی 33/343معادل 
گرم در میلی 67/214کاربری مرتع با میزان پتاسیم معادل 

ترین مقدار را به خود اختصاص دادند، هر چند از کیلوگرم، کم
   در سطح پنج درصد تفاوت نظر آماری با آزمون توکی 

های آکاسیا و اوکالیپتوس مشاهده داری بین کاربریمعنی
  نگردید.

از نظر میزان سدیم محلول، کاربری آتریپلکس، با میزان    
ترین مقدار و کاربری واالن در لیتر، بیشاکیمیلی 25/2سدیم 

ترین مقدار سدیم واالن در لیتر، کماکیمیلی 36/1مرتع با 
خود اختصاص دادند، هر چند از نظر آماری با لول را بهمح

داری بین آزمون توکی در سطح پنج درصد تفاوت معنی
های آکاسیا، اوکالیپتوس و آتریپلکس مشاهده نگردید. کاربری

از نظر میزان کلسیم محلول، کاربری آکاسیا، با میزان کلسیم 
کاربری مرتع ترین مقدار و واالن در لیتر، بیشاکیمیلی 98/8
ترین مقدار کلسیم محلول واالن در لیتر، کماکیمیلی 15/3با 

خود اختصاص دادند، هر چند از نظر آماری با آزمون را به
های داری بین کاربریتوکی در سطح پنج درصد تفاوت  معنی

چنین، میزان کلسیم آکاسیا و اوکالیپتوس مشاهده نگردید. هم
یپتوس و آتریپلکس با یکدیگر محلول در دو کاربری اوکال

داری نشان نداد؛ ولی میزان کلسیم محلول تفاوت آماری معنی
های آکاسیا، آتریپلکس و مرتع با یکدیگر تفاوت در کاربری

 داری نشان دادند.معنی
از نظر میزان منیزیم محلول، کاربری آتریپلکس، با میزان     

رین مقدار و تواالن در لیتر، بیشاکیمیلی 27/3منیزیم 
ترین مقدار واالن در لیتر، کماکیمیلی 63/1کاربری مرتع با 

خود اختصاص دادند؛ هر چند از نظر منیزیم محلول را به
داری آماری، با آزمون توکی در سطح پنج درصد تفاوت معنی

های آکاسیا، اوکالیپتوس و آتریپلکس مشاهده بین کاربری
منیزیم محلول در دو کاربری نگردید؛ ولی تفاوت آماری میزان 

دار شد. از نظر مجموع کلسیم و آتریپلکس و مرتع معنی
، کاربری اوکالیپتوس، با میزان  کلسیم+منیزیم(منیزیم محلول )

ترین مقدار دارای بیشواالن در لیتر، اکیمیلی 32/11
واالن اکیمیلی 78/4محلول و کاربری مرتع با  کلسیم+منیزیم
چنین، تفاوت آماری سه ترین مقدار بودند. هممدر لیتر دارای ک

دار کاربری آکاسیا، اوکالیپتوس و آتریپلکس با یکدیگر معنی
نشد؛ ولی تفاوت آماری این سه کاربری با کاربری مرتع، 

نسبت جذب سدیم دار گردید. شایان ذکر است از نظر معنی
(SAR)های مختلف گونه تفاوت آماری بین کاربری، هیچ

 (.2ه نشد )جدول مشاهد

 

 آلی با متغیرهای شیمیایی خاکضرایب همبستگی پیرسون بین میزان کربن -3جدول 
 Table 3. Correlation Pearson coefficients of soil organic carbon with soil chemical parameters 

 LU pH eEC TNV OC TN C/N K P Ca Mg Ca+Mg Na  SAR 

LU                
pH 536/0               

eEC -0/803** - 347/0               
TNV -0/819** - 133/0  560/0             
OC - 366/0  - 140/0  208/0 472/0            
TN 0/768** 456/0 -0/765** -0/579* 205/0           
C/N - 576/0  - 291/0  381/0 0/637* 0/963** - 053/0           

K - 184/0  - 301/0  0/666* - 003/0  - 047/0  - 395/0  014/0         

P - 264/0  - 344/0  112/0 - 052/0  - 486/0  - 452/0  - 372/0  - 207/0         

Ca -0/946** - 416/0  0/907** 0/718** 383/0 -0/719** 559/0 364/0 255/0       

Mg - 176/0  116/0 0/621* 125/0 - 065/0  - 398/0  010/0 0/756** - 319/0  299/0      
Ca+Mg -0/887** - 339/0  0/970** 0/671* 323/0 -0/744** 499/0 524/0 142/0 0/967** 531/0     

Na - 434/0  - 173/0  0/667* 289/0 - 277/0  -0/789** - 083/0  0/703* 201/0 471/0 0/673* 0/597*    
SAR 103/0 004/0 307/0 - 180/0  - 556/0  - 447/0  - 471/0  503/0 262/0 780/0 511/0 137/0 0/661*   

LU :درصد 5در سطح  دارمعنی: * و درصد 1دار در سطح معنی :**؛ نوع کاربری یا نوع پوشش گیاهی 
 

های دهد که بین پوشش، نشان می3نتایج مندرج در جدول    
ی اشباع خاک، گیاهی و قابلیت هدایت الکتریکی عصاره

میزان کربنات کلسیم، کلسیم محلول و کلسیم+منیزیم 
دار در سطح یک درصد منفی و معنیمحلول خاک، همبستگی 

ی اشباع خاک و و بین قابلیت هدایت الکتریکی عصاره

دار در سطح یک درصد و کل، همبستگی منفی و معنینیتروژن
با کلسیم محلول و کلسیم+منیزیم محلول همبستگی مثبت و 

دار در سطح یک درصد و با پتاسیم، منیزیم و سدیم معنی
دار در سطح پنج درصد وجود معنیمحلول، همبستگی مثبت و 

عالوه، کربنات کلسیم با کلسیم محلول، همبستگی دارد. به
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و  C/Nدار در سطح یک درصد و با نسبت مثبت و معنی
دار در سطح کلسیم+منیزیم محلول، همبستگی مثبت و معنی

دار در پنج درصد و با نیتروژن کل، همبستگی منفی و معنی
 سطح پنج درصد دارد.  

همبستگی ، C/Nآلی خاک و نسبت چنین، بین کربنهم   
شود. دار در سطح یک درصد مشاهده میمثبت و معنی

کل با کلسیم، کلسیم+منیزیم و سدیم محلول خاک، نیتروژن
دار در سطح یک درصد است. دارای همبستگی منفی و معنی

پتاسیم محلول با منیزیم محلول و سدیم محلول، دارای 

ترتیب در سطح یک و پنج دار بهت و معنیهمبستگی مثب
باشد. کلسیم محلول با کلسیم+منیزیم محلول، درصد می

دار در سطح یک درصد دارد. منیزیم همبستگی مثبت و معنی
محلول، با سدیم محلول در سطح پنج درصد، دارای 

دار است. کلسیم+منیزیم محلول، همبستگی مثبت و معنی
در سطح پنج درصد با سدیم دار همبستگی مثبت و معنی

مثبت و در  ،SARمحلول دارد و همبستگی سدیم محلول با 
 دار شده است.سطح پنج درصد معنی

 

 های مختلف الشبرگگیاهی بر ویژگیپوششی واریانس تأثیر نوع نتایج تجزیه -4جدول 
Table 4. Analysis of variance of vegetation cover effects on litter properties  

 تیمار تکرار منبع تغییر
 )نوع پوشش گیاهی( 

 ضریب تغییرات خطا

 - 6 3 2 ی آزادیدرجه
    میانگین مربعات

 4/16 ns 17/00** 92/0 44/16 (MCدرصد رطوبت )
 0/08 ns 1/32 ** 08/0 00/4 (pH) اسیدیته

 28/08 ns 563/64** 30/33 07/16 (OC)آلی درصد کربن
 0/005 ns 0/039* 005/0 07/12 (TNکل )درصد نیتروژن

C/N 36/60 نسبت ns 1127/50** 14/64 83/12 
 دار نیستمعنی  ns:،درصد 5داری در سطح معنی :*، درصد 1دار در سطح معنی :**
 

های گیاهی، بر ویژگیثیر نوع پوشش، تأ4اساس جدول  بر    
ه، گیری شده الشبرگ شامل درصد رطوبت، اسیدیتاندازه

در سطح  C/Nکل و نسبت آلی، درصد نیتروژندرصد کربن
 دار شد.یک درصد معنی

 

 های گیاهی مختلفالشبرگ در پوشش های مختلفمعیار( ویژگی اشتباه±ی میانگین )مقایسهنتایج  -5جدول 
Table 5. Comparison of the means (±SD) of litter properties in different vegetation covers 

   کاربری  
 مرتع آتریپلکس اوکالیپتوس آکاسیا ویژگی

 6/26a± 1/12 7/19a± 1/53 6/71a± 1/78 2/41b± 0/30 (MCدرصد رطوبت )
 6/58bc± 0/36 6/16c± 0/35 7/69a± 0/18 7/12ab± 0/13 (pH) اسیدیته

 24/67b± 0/57 23/67b± 3/51 45/33a± 5/85 50/00a± 9/00 (OC)آلی درصد کربن
 0/63ab± 0/12 0/44b± 0/02 0/57ab± 0/03 0/70a± 0/04 (TNکل )درصد نیتروژن

 C/N  39/83c± 6/83 54/30bc± 8/60 84/03a± 9/99 71/60ab± 1/51 نسبت
، متفاوتهای دارای حروف میانگینلی  د وندارن یداردرصد اختالف معنی 5در سطح احتمال  توکیهای دارای حروف مشترک، از نظر آماری با آزمون ، میانگینردیفدر هر  :*

 ددارن یداردرصد اختالف معنی 5در سطح احتمال 
 

های الشبرگ در ی میانگین ویژگیاساس جدول مقایسه بر   
 (، مشخص 5های گیاهی بررسی شده )جدول زیر پوشش

شود از نظر درصد رطوبت، الشبرگ موجود در زیر پوشش می
ترین درصد، دارای بیش 19/7ن گیاهی اوکالیپتوس، با میزا

 41/2مقدار و الشبرگ موجود در زیر پوشش گیاهان مرتعی با 
 اند.ترین مقدار را به خود اختصاص دادهدرصد، کم

گیاهی شش(، الشبرگ موجود در زیر پوpHاز نظر اسیدیته )  
ترین مقدار و الشبرگ دارای کم 16/6اوکالیپتوس، با مقدار 
ترین بیش، 12/7گیاهان مرتعی با مقدار  موجود در زیر پوشش

 اند. مقدار را داشته
آلی، الشبرگ موجود در زیر پوشش گیاهان  از نظر کربن   

ترین مقدار آلی، دارای بیشدرصد کربن 0/50مرتعی، با میزان 
کاشت و الشبرگ موجود در زیر پوشش جنگل دست

خود ترین مقدار را به درصد، کم 67/23اوکالیپتوس، با 
 اند. اختصاص داده

کل، الشبرگ موجود در زیر پوشش از نظر درصد نیتروژن   
ترین مقدار و درصد دارای بیش 70/0گیاهان مرتعی، با میزان 

 44/0الشبرگ موجود در زیر پوشش درختان اوکالیپتوس، با 
 اند. ترین مقدار را نشان دادهدرصد، کم

گیاهی زیر پوشش ، الشبرگ موجود درC/Nاز نظر نسبت    
ترین مقدار و الشبرگ دارای بیش 03/84آتریپلکس، با میزان 

، 83/39کاشت آکاسیا با موجود در زیر پوشش جنگل دست
 اند. ترین مقدار را به خود اختصاص دادهکم

های زیادی نشان داده در تأیید نتایج پژوهش حاضر، پژوهش
بت یا منفی تواند تغییرات مثاست که نوع پوشش گیاهی می

ی این ( که عمده48وجود آورد )های خاک بهدر ویژگی
تغییرات ناشی از کیفیت و کمیت مواد آلی ورودی به خاک از 

 (. 53ای است )ها و ترشحات ریشهطریق الشبرگ
تواند به از آنجا که هرگونه تغییر در رژیم رطوبتی خاک می   

أثیر ی مواد غذایی و حاصلخیزی خاک تشدت بر چرخه
بگذارد، افزایش میزان پتاسیم، فسفر، کلسیم و منیزیم در 

ی این است که دهندهسیالب، نشانهای پخشخاک عرصه
ی گیاهان فراهم تأمین آب، شرایط بهتری برای رشد ریشه

تر خاک به های پایینتواند فسفر را از افقکرده و ریشه می
  (.56های هوایی منتقل کند )اندام
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(، ممکن است فسفر از 46داری )های سررشتهیافته اساسبر   
طریق مواد معلق موجود در سیالب هم به خاک اضافه شود. 

( 30( و مسلمی )26های مهدوی و همکاران )نتایج پژوهش
سیالب، درصد رطوبت های پخشنیز نشان داد که در عرصه

کل، فسفر و پتاسیم قابل آلی، نیتروژناشباع خاک، درصد کربن
  دار داشته است.تفاده افزایش معنیاس
دنبال آن، افزایش نسبت افزایش میزان سدیم محلول و به   

تواند ناشی از انتقال امالح محلول از جذب سدیم در خاک می
زاده ها باشد. زهتابیان و رحیمطریق سیالب ورودی به عرصه

های دشت موسیان سیالب بر خاک( با بررسی تأثیر پخش57)
 های مناطق پخشایالم، نشان دادند که در خاکاستان 

سیالب، درصد سدیم و نسبت جذب سطحی سدیم در مقایسه 
( با بررسی 30با مناطق شاهد، افزایش یافته است. مسلمی )

سیالب در دشت های خاک ناشی از پخشتغییرات ویژگی
 های پخشهشتبندی بندرعباس گزارش کردند که در عرصه

 قابلیت هدایت الکتریکی، نیتروژن آلی،سیالب، میزان کربن
کل، فسفر و پتاسیم قابل استفاده در سطح یک درصد افزایش 

 داری نشان دادند. معنی
نسبت آلی در خاک با دار میزان کربنهمبستگی مثبت و معنی

C/N به این معنی است که با افزایش نسبت ،C/N سرعت ،
آلی در یزان کربنی مواد آلی کاهش یافته و در نتیجه، متجزیه

با  (2آزادی و همکاران ) یابد. در همین راستا،خاک افزایش می
های خاک زیر ویژگیبررسی همبستگی ترسیب کربن با 

برگ؛ پاتو و برگ و پهنسوزنیکاشت های دستپوشش توده
ی کربن در ( با بررسی ارتباط بین میزان ذخیره37همکاران )

یایی خاک در چهار کاربری های فیزیکی و شیمخاک با ویژگی
هی ی زاگرس؛ و برداری و باغی در منطقهبکر، حفاظتی، بهره

های شیمیایی مؤثر بر میزان ویژگی( با بررسی 15و همکاران )
قابل استفاده سریع،  پتاسیممؤثر،  فسفرآلی خاک مانند: کربن

خاک، نتایج   C/Nنسبتو  کل، فسفر کل، پتاسیم کلنیتروژن
ی گوئیژو در چین، گزارش های منطقهرای خاکمشابهی را ب

 کردند. 
با  گیاهی )کاربری(نوع پوششدار همبستگی مثبت و معنی    

( و زرافشار و 32کل، با نتایج نوبخت و همکاران )نیتروژن
(، 4یان )های باده( هماهنگی دارد. نتایج پژوهش56همکاران )

(، سلوراج 10یا )(، دیناکاران و کریشنا39پوالدی و همکاران )
( نیز نشان داد که 53( و یانگ و همکاران )48و همکاران )

داری بر میزان نوع پوشش گیاهی و کاربری اراضی، تأثیر معنی
آلی خاک با آلی در خاک دارد و بین میزان کربنی کربنذخیره

  ای مثبت وجود دارد.رابطه توده آن، گیاهی و زیدرصد پوشش
 ایجاد ،گیاهان محیط مناسبی برای رشد سیالب،در اثر پخش

)از جمله  تریغذایی بیش حاوی عناصر ،شده زیرا این محیط
نیترات و آمونیوم از طریق سیالب های اضافه شدن یون

باشد تری میبیش آب نگهداری بوده و دارای ظرفیت ورودی(
ی هاگیاهی موجود و گونهخودی پوششهکه به تکثیر خودب

  (.22،54)کند مک میمهاجم ک
های آلی در خاک زیر پوشش گونهتفاوت مقدار کربن   

ای های بوتهمختلف درختی آکاسیا و اوکالیپتوس، و گونه
تواند ناشی عوامل آفتابی و درمنه میگینه، گلآتریپلکس، سیاه

مختلفی از جمله نوع الشبرگ تولیدی، مقدار الشبرگ، سرعت 
، مقدار لیگنین موجود در بافت (5ی الشبرگ )جدول تجزیه

طور که سیز و باشد، همانها ی ریشهی توسعهها و نحوهآن
ها ( نیز به این تفاوت33( و اوئبا و همکاران )44همکاران )

آکاسیا، اوکالیپتوس و آتریپلکس  در کاربریاند. کردهاشاره 
 آلی خاک، میزان نیتروژن کل افزایش میزان کربن با متناسب

 از ی خاک کاهش یافت. از آنجا که یکییش و اسیدیتهافزا
ی مواد آلی تجزیه خاک، نیتروژن افزایش های اصلیراه

 میزان نیتروژن در این  بخشی از افزایش است، موجود در خاک
ها در آن آلی مواد افزایش میزان به توانرا می هاکاربری

های بررسی شده، علت این که خاک عرصه (.8،52نسبت داد )
جاری است به سازند آغا نیتروژن کل دارای مقادیر باالی

از این سازند تشکیل شده  شود. دشت گربایگاننسبت داده می
طبیعی های غیرسنگ این سازند، حاوی غلظتو ماسه

− باالی
3NO و +

4NH  است. بنابراین، فرض بر این است که
ده و از طریق در آب حل ش بخشی از نیتروژن زمین شناختی،

 (.54شود )سیالب وارد میهای پخشسیالب به عرصه
سیالب در دشت های پخشپژوهشگران دریافتند که عرصه

کیلوگرم در  68و  90ترتیب حدود به گربایگان فسا، ساالنه
  هکتار، نیتروژن آمونیومی و نیتروژن نیتراتی از طریق 

  (.54کنند )سیالب، دریافت میپخش
تولید اسیدهای آلی شده،  مواد آلی منجر به یتجزیه   

( هم اظهار 17طور که هونگ و همکاران )بنابراین همان
دلیل خاک شده است. هر چند به  pHاند، منجر به کاهشکرده

وجود مقادیر زیاد کربنات کلسیم در خاک و ایجاد شرایط 
 چشمگیر نبوده است.  pH بافری، تغییرات 

( و پادیاب و 13ی و همکاران )در همین راستا، قاسم   
 pHسیالب باعث کاهش ( نشان دادند که پخش35همکاران )
های ( بر ویژگی47نتایج پژوهش صیاد و همکاران ) خاک شد.

کاشت صنوبر خالص و آمیخته با های دستخاک در جنگل
ترین مقدار نیتروژن، نسبت ییالقی نشان داد که بیشتوسکای 

C/N، هایبلیت هدایت الکتریکی در عمقی آلی و قاماده 
کاشت با متری خاک جنگل دستسانتی 15-30و  0-15 

 ی صنوبر آمیخته با توسکای ییالقی بوده است. گونه
، مثبت و C/Nآلی در خاک با نسبت همبستگی میزان کربن   

و نوبخت و  (2آزادی و همکاران )دار شد، که با نتایج معنی
نتایج پژوهش آزادی و ا قرار دارد. ( در یک راست32همکاران )
ی کربن در خاک با ( نشان داد که میزان ذخیره2همکاران )

دار در سطح یک درصد ، همبستگی مثبت و معنیC/Nنسبت 
 دارد. 

ترین مدل، از روش رگرسیون گام به گام برای تعیین مناسب
 7/99با ضریب تبیین  (2) خطی یرابطهاستفاده گردید و 

 :دست آمدهبدار است، سطح یک درصد معنی درصد که در
 (2رابطه )

Y (%OC) = -1.286 + 0.685 C/N + 1.557 N + 0.228 
EC        R2=99/7% ** 

کل و ، نیتروژنC/N نسبتبر اساس این مدل، متغیرهای 
ی ترین تأثیر را در  ذخیرهقابلیت هدایت الکتریکی خاک، بیش

درصد  7/99ین سه عامل، که اطوریبه آلی خاک دارند،کرین
 کنند. آلی خاک را توجیه میاز تغییرات کربن
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زای اهبا توجه به ضرایب استاندارد شده در این معادله، ب
ای ازواحد و به 939/0، مقدار  C/Nافزایش هر واحد نسبت

ا افزایش واحد و ب 338/0کل، مقدار هر واحد نیتروژنافزایش 
فزوده اآلی کربنبه میزان واحد  109/0، مقدار ECهر واحد 

 د. شومی
ی یهتر باشد سرعت تجزمواد آلی بیش C/Nهر چه نسبت    

اک ر ختری دمیکروبی این مواد کاهش یافته و به مقدار بیش
 ه ازچیابند. از طرف دیگر، افزایش نیتروژن خاک تجمع می

 یها و چه از طریق تجزیهطریق سیالب ورودی به عرصه
ن را یاهاشد گتواند نیتروژن مورد نیاز برای رمی بقایای گیاهی،

ده، ها شی آنتودهتأمین کرده و باعث افزایش میزان زی
عث برگشت بقایا را به خاک افزایش داده و سرانجام، با

دن شآلی خاک شود. عالوه بر این، با زیاد افزایش کربن
 لیتقابلیت هدایت الکتریکی خاک )شوری خاک(، رشد و فعا

مر، این انداران تجزیه کننده مواد آلی، کاهش یافته و ریزجا
  شود.تر مواد آلی در خاک میباعث تجمع بیش

وسط ی رگرسیون گام به گام در پژوهش انجام شده تنتیجه
نسبت  ( نشان داد که درصد نیتروژن و32نوبخت و همکاران )

C/N ی آلبنر کرترین اجزای تأثیرگذار بر مقداترتیب از مهمبه
 (. 32های بررسی شده هستند )خاک در توده

ؤثر بر م( با بررسی عوامل محیطی 19پور )کمالی و صادقی   
یت ی کربن در خاک، نتیجه گرفتند که قابلیت هداذخیره

الکتریکی، درصد شن، الی )سیلت( و رس، در مجموع، 
وجیه آلی خاک را تی کربندرصد از تغییرات ذخیره 84/97
 کنند. می
با  آلی در خاکدار میزان کربنمبستگی مثبت و معنیه   

(، ورامش 32کل، در راستای نتایج نوبخت و همکاران )نیتروژن
  ( بود.44( و سیز و همکاران )51و همکاران )

( 51ورامش و همکاران )ی وسیلهدر پژوهش انجام شده به
ن تریترتیب از مهممشخص شد که درصد رس و نیتروژن به

 ژوهشیج پنتاآلی خاک هستند. یرگذار بر مقدار کربناجزای تأث
ا مقدار بی کربن آلی ( نشان داد که ذخیره44سیز و همکاران )

 نیتروژن و فسفر کل در خاک همبستگی داشت.
با  اکآلی در خدار میزان کربنهمبستگی مثبت و معنی   

و  ، با نتایج پژوهش کمالیقابلیت هدایت الکتریکی خاک
 اشیکهای راستا ولی با نتایج پژوهش( هم19)پور صادقی

( 49کرکج و همکاران )( و شیدای20زنوزی و همکاران )
 هب غذایی در خاک عناصر ذخایر و هامتناقض است. ویژگی

پژوهش (. 17وابسته است ) گیاهیپوشش به نوع شدت
( در خصوص تأثیر انواع 29سمانی و همکاران )محمدی

یی های شیمیامریوان، بر ویژگیدرختان جنگلی زاگرس در 
ز اخاک، نشان داد که این درختان، عامل تغییر بسیاری 

-ند. بهای آن هستهای تغدیهویژه ویژگیهای خاک، بهویژگی
ده، ستفاکه میزان مواد آلی، نیتروژن کل، فسفر قابل اطوری

ر دیم، تاسظرفیت تبادل کاتیونی، کلسیم قابل تبادل و مقدار پ
 شش انواع درختان جنگلی با یکدیگر تفاوتخاک زیر پو

  داری داشتند.معنی
های مختلف از نتایج پژوهش حاضر نشان داد که کاربری   

های آکاسیا و اوکالیپتوس، اثر کاری با گونهجمله جنگل

های شیمیایی خاک نداشته و میزان یکسانی بر روی ویژگی
ه بر این، با های مرتعی نیز متفاوت است. عالواثرگذاری گونه

 35سیالب در دشت گربایگان فسا طی اجرای عملیات پخش
آلی، اسیدیته تغییرات زیادی در میزان کربنسال گذشته، 

(pH) قابلیت هدایت الکتریکی ،(eEC) ،نسبت، نیتروژن کل 
C/N ،فسفر و پتاسیم قابل جذب، کلسیم محلول ،

یزیم کربنات کلسیم، سدیم و منمحلول، درصد  کلسیم+منیزیم
 محلول در خاک، ایجاد شده است. 

دلیل بهسیالب، عملیات پخش نتایج این پژوهش نشان داد که
 و رشد دانه و استقرارهای درشتگذاری بر روی آبرفترسوب

ایش آلی خاک،  افزکربنباعث شده میزان گیاهان مختلف، 
 ی باکارهای گیاهی، جنگلیابد. در مقایسه با سایر پوشش

ه اولی تر، دارای تولیدعلت تاج پوشش بزرگس بهاوکالیپتو
ین است. ریزش بقایای فراوان و تجمع ا (NPP)خالص باال 

 یسیلهوها بهی تدریجی آنبقایا بر روی سطح خاک و تجزیه
نابراین، ب آلی خاک شده است.کربنریزجانداران، باعث افزایش 

 یرهیهای درختی، ظرفیت ذختوان با انتخاب دقیق گونهمی
یق ز طرها را افزایش داده و اکربن در خاک زیر پوشش گونه

 ناشی اکسیدکربن موجود در هوا، پیامدهایتر  دیجذب بیش
  شدن زمین و تغییرات آب و هوا را کاهش داد.از گرم

یالب سبا توجه به مناسب بودن قابلیت هدایت الکتریکی    
ع نواانند اهای درختی تند رشد مورودی و خاک، کاشت گونه

لوط منظور تجارت چوب و تولید کاغذ، کاشت مخصنوبر، به
ا زگار ببرگ بومی و یا سابرگ و سوزنیهای درختی پهنگونه

بن کر یآب و هوای منطقه، نیز با هدف افزایش میزان ذخیره
. شودهای خاک پیشنهاد میدر خاک و اصالح سایر ویژگی

 وسفر فایی از جمله تر جذب آب و مواد غذبرای افزایش بیش
های مصرف، و افزایش تحمل گیاهان به تنشعناصر کم

  های مورد استفاده برای کاشت درمحیطی، تلقیح نهال
ورت های میکوریز بومی، ضرسیالب با قارچهای پخشعرصه
وضعیت  ای برای بهبودهای بوتهچنین، کاشت گونههمدارد. 

 یدگیاهی و تول تاج پوشش در مراتع از طریق تقویت پوشش
 راضیه ابعلوفه، مدیریت چرای دام، جلوگیری از تبدیل مراتع 

ی آلنرفت کربمنظور جلوگیری از هدرکشاورزی کم بازده به
 فیتخاک، از طریق انواع فرسایش آبی و بادی، افزایش ظر

ی خیزی کربن و افزایش کیفیت خاک و بهبود حاصلذخیره
 گردد. آن پیشنهاد می

 
 دردانیتشکر و ق

ی تحقیقاتی مستقل و این اثر برگرفته از بخشی نتایج پروژه   
آلی در ی کربنتعیین عوامل مؤثر بر ذخیره"خاص، با عنوان 

  پخشهای بدون سیالب و عرصه های پخشخاک عرصه
ی حفاظت خاک ، مصوب در پژوهشکده"سیالب ایستگاه کوثر

خود  مقاله برهمین دلیل، نویسندگان و آبخیزداری است. به
های مادی و معنوی این پژوهشکده و دانند از حمایتالزم می

چنین، مدیریت مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع هم
های ارزشمند جناب آقای و راهنمایی طبیعی استان فارس

 ، نهایت تشکر و قدردانی خود را اعالم نمایند.دکتر کوثر
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Extended Abstract 
Introduction and Objective: Enhancing the soil organic carbon (SOC), not only sequesters the 
atmospheric CO2, but also often improves the processes and soil physical, chemical and 
biological properties. This investigation with the aim of evaluating vegetation cover and soil 
chemical properties on SOC was carried out in 2019 in the flood spreading fields of Kowsar 
station located in Gareh-Bygone Plain (Fasa, Fars Province). Flood spreading for feeding 
aquifers has been carried out since 1982 in an area of 2034 ha in this plain. 
Material and Methods: Land uses included Acaci (Acacia salicina Lindl), Eucalyptus 
(Eucalyptus camaldulensis Dehnh), Atriplex ([Atriplex lentiformis (Torr.) (Wats.)]) Plantation 
and natural rangeland, all of which are irrigated by flood spreading. By sampling of soils (depth 
0-30 cm) in three replications in mentioned land uses, 13 characteristics: pH, ECe, CaCO3, SOC, 
TN, C/N, P, K, Na, Ca, Mg, Ca+Mg, SAR were measured and determined. After confirming the 
normality of the data by Kolmogorov-Smirnov test, the obtained data were analyzed in a 
randomized complete block design (RCBD) and the means were compared with Tukey test at 
p<0.05.  
Results: The analysis of variance showed that the effect of treatment (vegetation cover) on the 
all studied variables, except SAR was significant at p<0.01 and p<0.05.  Stepwise regression 
method was used to present the model. The results showed that C/N, TN, and ECe affect the 
amount of SOC and explain 99.7% of the changes in SOC. According to the standardized 
coefficients in the regression equation, for each unit increase of C/N ratio, the value of 0.939 
units and for each unit of TN, the value of 0.338 units and with the increase of each EC unit, the 
value of 0.109 units is added to the SOC.  
Conclusion: In general, recognizing the factors affecting the organic carbon storage in the soil, 
can provide appropriate management strategies to increase the organic carbon content and 
develop carbon storage capacity in the soil, improve soil fertility and mitigate the negative 
effects of climate change to a great extent. 
 
Keywords: Flood spreading, Kowsar station, Organic carbon, Soil chemical properties,  
                    Vegetation cover  
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