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 نشریه مدیریت خاك و تولید پایدار
  1393، دوم، شماره چهارمجلد 

http://ejsms.gau.ac.ir    
  

  گزارش کوتاه علمی
  

  گلستان استان قال آق دشت در ورزي بر ترسیب کربن هاي خاك تأثیر سیستم
  

  ،2مقدم یروح اله نیع ،2یرانی نصراله بص،1یمانیفر یاسیس یحلم لیمحمداسماع*
  2رهی و اکبر فخ3يرعسگ درضایحم

  زابل، دانشگاه ،يزداریآبخ و مرتع گروه اریاستاد2  دانشگاه زابل،،ییزدا ابانیب گروهارشد  یآموخته کارشناس دانش1
   گرگانیعیو منابع طب ي دانشگاه علوم کشاورز،یابانی مناطق بتیری گروه مداریاستاد3

 31/2/92 :پذیرش تاریخ ؛ 18/7/91: دریافت تاریخ

  1چکیده
ـ دل بـه  ،يکـشاورز  یاراضـ  در يورز خاك حیصح اصول  نکردن تیرعا زین و مستمر يبردار هرهب  لی

 مطالعـه  نیـ هـدف از ا . گردد ی می ساختمان خاك به کاهش بازده خاك منتهبی و تخر یاتالف ماده آل  
 ،يورز خـاك بـدون    (يورز خـاك  مختلـف  يها ستمی در س  خاك کربن بیترس زانیم سهیمقابرآورد و   

 پـژوهش  نیدر ا . باشد یم گلستان استان در واقع قال آق دشت در) مرسوم يورز خاك و يزور خاك کم
   در مـار، یت هـر  خـاك  يمتـر  یسـانت  25-40 و 0-25 يها عمق از یتصادف کامالً بلوك طرح با ها نمونه

 و  ي خاك، وزن مخـصوص ظـاهر      ی کربن آل  شامل مطالعه مورد اتیخصوص. دیگرد برداشت تکرار 3
ـ  کـربن  زانیم ، درصد33  و36 کربن   بی ترس مقدار داد که    نشان جینتا. باشد یشده م  بیکربن ترس   یآل

 مرسوم يورز خاك با سهیمقا در يورز خاك کم و يورز خاكدون  ب يها ستمیس در بیترت به 7/1 و   8/1
مکعب متر یگرم بر سانت   615/1 و   615/1،  625/1 ي وزن مخصوص ظاهر   نیهمچن. است افتهی شیافزا
با توجه به . است بوده مرسوم يورز خاك و يورز خاك کم ،يورز خاكبدون  يها ستمیس يبرا بیترت به
 را از یمطلوب طیشرا تواند یمورزي،  هاي خاك روش ریسا با سهیمقا در يورز خاكدون ب ستمی سج،ینتا

   .دینما جادیا منطقه در يکشاورز يها نی زمي و حفاظت خاك برايزیخ نظر حاصل
  

  قال آق ،يورز خاك يها ستمیس کربن، بیترس :يدیکل يها واژه
                                                

  esmail_helmi@yahoo.com: مسئول مکاتبه* 
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  مقدمه
 تحت مختلف یتیریمد يها تیفعال که شده باعث مکرر يها یسال خشک و یجهان شیگرما معضل

 فـا یا یجهـان  کربن چرخه در ییسزا به نقش خاك رایز رد،یگ قرار خاك در کربن بیترس موضوع ریثأت
 زراعت غذا، دیتول به يبشر جامعه ازین و تیجمع رشد گرید يسو از ).1995 همکاران، و لل (کند یم

 يضرور شیپ از شیب ،)ونیزاسیمکان (يکشاورز آالت نیماش حد از شیب تردد و استفاده با را یاراض در
 ستمیـ س شـامل  زراعـت  در يورز خـاك  عمـده  يها ستمیس). 2001 همکاران، و اسحاق (است ساخته
ـ ) 2010( و همکـاران     یآزادشـهرک . شـد با ی مـ  یحفـاظت  يورز خـاك  و مرسوم يورز خاك  روش ریثأت
 با را کرمان در يا دانه ذرت عملکرد و خاك اتیخصوص یبرخ بر گندم يایبقا تیریمد و يورز خاك

   .نمودند یبررس يورز خاك بدون و يورز خاك کم مرسوم، يورز خاك ماریت سه
 نیتـر  کـم  يورز خاك کم و ممرسو يورز خاك ماریت در مزرعه خاك که داد نشان مطالعه نیا جینتا
 خاك يظاهر مخصوص وزن اما. داشت را یآل کربن نیتر شیب يورز خاك بدون ماریت در و یآل کربن
ـ    يا مطالعه) 2009( و همکاران    کایهازار .نگرفت قرار مارهایت ریثأت تحت  يهـا  ستمیـ س ریثأ با موضوع ت
 جنوب لوم یکل یلتیس يها خاك رد یآل کربن کینامید يرو بر محصول يایبقا تیریمد و يورز خاك

 زلیـ چ بـا  يورز خـاك  و يورز خـاك  بدون شامل ی بررس مورد يمارهایت. دادند انجام انگلستان یغرب
 کـشت  سـال  23 سـابقه  بـا ،  )مرسـوم  يورز خـاك  (برگردان گاوآهن با يورز خاك و) يورز خاك کم(
 نشان پژوهش نی اجینتا. بود شده مانجا يمتر یلی م250 و  150،  50 از سه عمق     يبردار نمونه. باشند یم

   مرسـوم  يورز خـاك  ستمیـ س بـه  نسبت يورز خاك بدون و يورز خاك  کمستمیس در یآل کربنداد که   
 باعـث  نـزوالت  کمبـود  به مربوط مشکالت و قال  خشک منطقه آق   میاقل. افتی شیافزا درصد 17-14

 راستا نیا در. شود انجام مرسوم يرزو خاك روش با و مید صورت  عموماً بهی زراعيبردار بهره دهیگرد
 یبررسد مور منطقه در خاك حفاظت و یآل ماده شیافزا منظور به يورز خاك حیصح وهیش که است ازین

ـ ا از ما هدف نیبنابرا .ردیگ قرار ـ م بـرآورد  مطالعـه  نی  مختلـف   يهـا  ستمیـ س در کـربن  بیترسـ  زانی
  . باشد یم قال آق منطقه در) سوممر يورز خاك و يورز خاك کم ،يورز خاكبدون  (يورز خاك

  
  ها روش و مواد

ـ م با قال آق دشت ـ یم 250-300 سـاالنه  بـارش  نیانگی  درجـه  17 سـاالنه  متوسـط  يدمـا  و متـر  یل
 قـرار  خشک مهین میاقل در دومارتن یمیاقل يبند طبقه در که باشد، یم واقع گلستان استان در گراد یسانت
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 شـرق  يلـومتر یک 25 در بـالغ   قره ي روستا ی زراع یلعه اراض منطقه مورد مطا  ). 1999 ،یآرخ (ردیگ یم
   و درجـه  54 ییایـ جغراف عـرض  و   یشرق قهیدق 59 و درجه 36 ییای و در طول جغراف    قال آق شهرستان

 يورز  اجرا شده سه روش خـاك      يمارهایت.  قرار گرفته است   ی شمال قهیدق 45 و درجه 54 تا   قهیدق 44
 بـذر  مقـدار  با کسانی باًیتقر مساحت زین و محصول نوع ،يبردار بهره سوابق يدارا یاراض در که است
. اسـت  دهیگرد اجرا اوره، کود هکتار در لوگرمیک 150 یمصرف کود و هکتار در لوگرمیک 220 یمصرف

 در. باشـند  ی مـ  يورز خـاك  بدون زین و يورز خاك کم مرسوم، يورز  شامل خاك  يورز خاك يمارهایت
 مخـصوص  دستگاه با مناسب حد به خاك رطوبت رسیدن و یارندگب از بعد يورز خاك بدون ستمیس

 میصورت مـستق  به بذر، 300مدل  Mater Macc ییایتالیساخت شرکت ا MSD-C يورز خاك بدون
 گنـدم  محـصول  با وستهیپ صورت  چهار ساله به   يا سابقه يدارا ماریت نیا. گردد یم کشت کود با همراه

صـورت   بـه  يبـردار  بهـره  ،يورز خـاك  بـدون  ستمیـ س ياجـرا  از قبل زین یاراض نیا در. باشد یم مید
 یبذرپاش و اجرا، سکید و زلیچ دستگاه با يورز خاك  کم ستمیس. است شده انجام مرسوم، يورز خاك

ـ بقا درصد 30 حدود محصول برداشت از پس. گردد یپاش انجام م   صورت دست  به زین ـ گ يای  بـر  یاهی
 در آن مالـک  گفته طبق زین مطالعه مورد يورز خاك کم یاضار در. شود یم داشته نگه خاك سطح يرو

 از پـس . اسـت  شـده  اجـرا  استان يکشاورز جهاد توسط یاراض حیتسط اتیعمل شیپ سال 15 حدود
 روش در. اسـت  شـده  اجـرا  يورز خـاك  کـم  گذشته سال 5 در و مرسوم يورز خاك ح،یتسط اتیعمل

 هـا  کلوخـه  کردن خرد يبرا و کرده برگردان را خاك گاوآهن با مناسب رطوبت در مرسوم يورز خاك
 سـال  5 در ی اراضـ نیمحصول ا. گردد یپاش بذر کشت م صورت دست  به سپس و شود ی زده م  سکید

 عنوان  بهی تکرار و با طرح بلوك کامل تصادف      3 در   مارهای مطالعه ت  نیدر ا .  بوده است  میگذشته گندم د  
 لهیوسـ   مرسـوم کـه بـه      يورز خـاك  ریثأت سطح منطقه نیا در. گرفتند قرار مطالعه مورد ،یشیآزما طرح

 بـه  ادوات ریثأت سطح يورز خاك بدون و يورز خاك کم يبرا و خاك يمتر یسانت 40 عمق تا گاوآهن
 فصل اواخر در مارهایت خاك از يبردار ، نمونهباال لی دالبه. گردد یم محدود خاك يمتر یسانت 25 عمق

 زانیم. دی برداشت گرديمتر یسانت 25-40 و 0-25 عمق دو از ماریت هر در نمونه عدد 30 تعداد به زییپا
 بر نیپاراف و کلوخه روش به يظاهر مخصوص وزن و) 1934 (بالك و یوالکل خاك، با روش یکربن آل
 حسب بر کربن بیترس مقدار.  شد يریگ اندازه) 1986 هارتگ، و بلک(مکعب  متر یسانت بر گرم حسب

   ).2010 همکاران، و ورامش (دیگرد محاسبه 1رابطه  از يورز خاك ستمیس هر در هکتار بر لوگرمیک
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)1             (                                                                eBd(%)OCCs 10000  
  

ـ  کـربن  درصـد : (%) C ،)کیلوگرم بـر هکتـار   (ی کربن آلبیمقدار ترس: Cs، آن در که  وزن: Bd، یآل
  ).متر سانتی (يبردار عمق نمونه: e و )مترمکعب گرم بر سانتی (خاك يظاهر صوصمخ

 در) Dankan (دانکن و) Anova (طرفه کی آزمون با استفاده از یشگاهی آزماجی نتالی و تحل  هیتجز
  .گرفت انجام Spssافزار  نرم
  

  نتایج و بحث 
 ی در حالت کلی کربن آلبی ترسزانیم و ی کربن آلي براانسی وارزی آنال جی، نتا 1با توجه به جدول     

 در کـربن  بیترسـ  و یآل کربن درصد نیتر شیب. دهد ی درصد نشان م   5 را در سطح     يدار یتفاوت معن 
 يورز خـاك  ستمیـ س بـه  مربـوط  کربن بیترس و یآل کربن درصد نیتر کم و يورز خاك بدون ستمیس

 سـال،   4مـدت    بـه  روش ياجرا در استمرار ،يورز خاك بدون ستمیس حیصح ياجرا. باشد یم مرسوم
 محصول در هر سال بـر سـطح خـاك، حـذف اثـرات مخـرب         يای درصد بقا  30 از   شیانباشته شدن ب  

ـ    ـ  و کـاهش نـرخ تجز  یبرگردان کردن خاك بر کربن آل ـ  بی بـه ترسـ  هی ـ  در سی کـربن آل  بـدون  ستمی
 درصـد  بودن نییپا اما. دیگرد مرسوم يورز  روش نسبت به خاكنی ا یآل کربن ارتقا باعث يورز خاك
 ژهیو به نادرست، تیریمد اثر بر نیریز عمق به نسبت يورز خاك کم ستمیس یسطح عمق در یآل کربن

 شدن مدفون باعث که باشد یم حیتسط اتیعمل ياجرا از قبل کربن از یغن یسطح هیال  نکردن کیتفک
ـ ا یمنفـ  ثـرات ا. اسـت  سال گذشته    5 مرسوم تا    يورز خاك از استفاده ادامه در و شده یسطح هیال  نی

 نـوع  از یحفـاظت  يورز خـاك  بـا  يور بهره سال 5 از پس یحت که بوده باال چنان آن نادرست تیریمد
ـ  مورد انتظار در ا    يزیخ حاصل سطح به نتوانسته یسطح خاك ،يورز خاك کم  و  ابـد ی روش دسـت     نی
ـ  اختالف 1 جدولبراساس  . است شده تر کم مرسوم يورز  آن از خاك   ی کربن آل  یحت ـ  يدار یمعن  نی ب

  . وجود ندارديورز  خاكماریت سه ي اثر اجرابر يوزن مخصوص ظاهر
 شـرط  را يورز خـاك  بـدون  ستمیـ س از يبـردار   بهـره دوره بـودن  یطـوالن  هـا،   پژوهش تر شی ب در

. کننـد  ی مـ  انیب)  در خاك  ی کربن آل  زانی م شی افزا مثال، عنوان به( از اثرات مطلوب آن روش       يمند بهره
 شی باعث افزاماند، یم خاك سطح يرو بر ستمیس نیا تحت يمتماد يها سال یط در که یاهیگ يایبقا
 2 جـدول  در طورکـه  همـان . گـردد  یمـ  خـاك  یسـطح  يها هیال در یآل کربن ژهیو  و به ی مواد آل  زانیم

 و باشـد  یمـ  يورز خـاك  بـدون  ستمیس در)  درصد82/1 (ی درصد کربن آل نیتر شیب شود، یم مالحظه
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ـ ا.  گرفتـه اسـت    قـرار  مرسـوم  يورز خـاك  در) درصـد  56/1 (ی آل  درصد کربن  نیتر کم  بـا  جـه ی نتنی
 مطابقت ،)2009 (همکاران و کایهازار، )2009 (همکاران و نیج، )2007 (همکاران و تان هاي همشاهد

ـ . دهـد  یم نشان يورز خاك بدون ستمیس در را یآل کربن نیتر شیدارد و ب      چـن  جی طبـق نتـا    نیهمچن
ـ    درصـد  نیتر شیب يورز خاك بدون ستمیس در خاك یسطح يها هیال ،)2009 (همکاران و  ی کـربن آل
 زین گذشته يها پژوهش تر شیب در. باشد یم دارا گرید يورز خاك يها ستمیرا نسبت به س   )  درصد 2/2(

 و يورز خـاك بـدون    (یحفاظت يورز  خاك ستمیخصوص س  به يورز خاك يها ستمیس که دیگرد ثابت
ـ    يدار یمعن اثرات تواند یم مرسوم يورز خاك ستمیس با سهیمقا در) يورز خاك کم  خـاك   ی بر کربن آل

 خـاك  کـربن  بیترسـ  شیافـزا  يبـرا  روش نیثرترؤمـ  يورز خاك بدون ستمی س نیهمچن. داشته باشد 
 همکـاران  و يگوسـا ،  )2008 (لل و بالنکو يها افتهی يراستا در زین مطالعه نیا جینتا. بود شده یمعرف

 در کربن بیترس سطح شیافزا باعث يورز خاك بدون ستمیس که کند یم ثابت و ردیگ یقرار م) 2009(
ـ م 2 جدول. گردد یم مرسوم يورز خاك ستمیس به نسبت يکشاورز یاراض  را مخـصوص  وزن نیانگی

 ستمی س ياجرا اثر بر يظاهر مخصوص وزن مقدار نیتر شیب. دهد یم نشان يورز خاك يها ستمیس در
ـ  و يورز خـاك  بـدون  روش ياجـرا  بـودن مـدت    کوتـاه . است شده جادیا يورز بدون خاك   نیهمچن

ـ  يظـاهر  مخـصوص  وزن يدار یرمعنیغ باعث خاك یفشردگ  .دیـ گرد يورز خـاك  يهـا  ستمیـ س نیب
 در مـورد وزن مخـصوص       پـژوهش  جینتـا . دندی مـشابه رسـ    جهی به نت  زین) 2009 (همکاران و يمحمد
ـ ،  )2010 (همکـاران  و یهرکآزادش،  )2007 (همکاران و اتیب جی مطابق نتا  ،يظاهر ـ  بـر  یمبن  دار یمعن
 و ینیزک ج،ی با نتایول. باشد یم خاك يظاهر مخصوص وزن زانیم بر يورز خاك يها ستمیس اثر نبودن

 ورزي  خـاك  سیستم اعمال معتقد بودند که     شانیا. داشت رتیمغا،  )2011 (يدریح،  )2010 (همکاران
   .دارد سزایی هب تأثیر ظاهري مخصوص جرم میزان در منطقه هر هوایی و آب شرایط با منطبق و مناسب

  
  .يورز خاك يها ستمیس در کربن بیترس و يظاهر مخصوص وزن ،یآل کربن راتییتغ انسیوار زیآنال -1 جدول

  کربن بیترس  يظاهر مخصوص وزن  یآل کربن
  عمق

25 -0  40 -25  40 -0  25 -0  40 -25  40 -0  25 -0  40 -25  40 -0  
 نیانگیم

  مربعات
ns896/0  ns379/0  *463/1  ns001/0  ns001/0  ns002/0  *553/1  ns308/0  *353/1  

  .دار یرمعنیغ ns درصد و 1  احتمال در سطحدار یمعن**  درصد، 5  احتمال در سطحدار یمعن* 
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 کـربن  و مترمکعـب  یسـانت  بر گرم حسب بر يظاهر مخصوص وزن و درصد به یآل کربن نیانگیم سهیمقا -2 جدول
   .درصد 5 سطح در دانکن آزمون از استفاده با يورز خاك يها ستمیس در هکتار بر لوگرمیک حسب بر شده بیترس

  یآل کربن
  )درصد(

  يظاهر مخصوص وزن
  )مترمکعب یسانت بر گرم(

  کربن بیترس
  عمق  )هکتار بر لوگرمیک(

25-0  40-25  40-0  25-0  40 -25  40-0  25-0  40-25  40-0  
  a2/2 a44/1  a82/1  a62/1  a63/1  a625/1  a721600 a469440  a595520  يورز خاك بدون

  a53/1  a8 /1  ab66/1  a61/1  a62 /1  a615/1  b492660  a583200  a537930  يورز خاك کم
 a73/1  a4/1  b56/1  a62/1  a61/1  a615/1  b560520  a450800  b505660  مرسوم يورز خاك

   احتمـال  سـطح  در و دانکـن  يا چنددامنه زمونآ هیپا بر هستند مشترك حرف کی يدارا حداقل که ستون هر يها نیانگیم
   .ندارند يدار یمعن اختالف درصد 5
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Abstract1 

Continuous operation and improper tillage in agricultural lands resulted in soil 
organic matter loss and soil structure destruction which in turn yield reduction 
would be caused. The aim of this study, is to assess and compare the amount of soil 
carbon sequestration in Aq Qala plain in Golestan province under different tillage 
systems (including: no-tillage, minimum and conventional tillage). In this study, 
soil samples were taken from 0-25 and 25-40 cm depth in each field. Treatments 
were replicated three times in a randomized complete block design. Some soil 
properties such as soil organic carbon, bulk density, carbon sequestration were 
measured. The results showed that the amount of carbon sequestration increased 
36% and 33% and organic carbon increased 1.8% and 1.7% respectively by  
no-tillage and minimum tillage. Similarly, bulk density was 1.63, 1.62 and 1.62 
grams per cubic centimeter, respectively for no-tillage and minimum and 
conventional tillage. Based on the results of this study, no-till system would be a 
useful method to site preparation because of its positive role on soil fertility and 
conservation in agricultural land.  
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