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 دهیچک

سیل، در مؤثري نقش سیالب پخش شش تقویت و احیا زیرزمینی، هايآب تغذیه کنترل   از. دارد زاییبیابان کنترل و گیاهی پو
شامل مواد آلی ذرات انتقال زمینه سیالب که آنجایی سیالب میمی فراهم را خاك  صه پخش  سب براي آورد، عر تواند محلی منا

شد. آگاهی سیالب با شی از  سوبات نا سیب کربن آلی قابل حمل در ر  فرآیندهاي اثر در آلی خاك کربن ذخیره میزان تغییرات از تر
بدین .دارد زیادي اهمیت ايگلخانه گازهاي اثرات کاهش نتیجه در کربن و جهانی چرخه در فرآیندها این نقش درك در مختلف

نوار پخش  9باشد. به این منظور ترتیب هدف از این مطالعه ارزیابی ذخیره کربن آلی خاك در عرصه پخش سیالب دشت ذهاب می
ساس طرح بلوك سه سیالب متوالی منطقه بر ا سیم گردید و هر نوار تغذیه به  سه بخش باالیی، میانی و پایینی تق صادفی به  هاي ت
ـــانتی 0-20در عمق قطعه ابتدایی، میانی و انتهایی تفکیک و  ـــد. نمونه متري خاكس و وزن  آلی کربن میزان غلظتبرداري ش

شاهد اندازه نمونه 42در  مخصوص ظاهري سیالب و  سبه گردید. نتایج خاك در عرصه پخش  گیري و مقادیر ذخیره کربن آلی محا
شده نوارهاي  شاهد و همچنین بین قطعات تفکیک  سیالب و عرصه  سه بخش عرصه پخش  شان داد ذخیره کربن آلی خاك بین  ن

سیالب  شاهد پخش  شد. هرچند ذخیره کداراي اختالف معنی دار میبا منطقه  سه بخش با شده و یا  سیم  ربن آلی درون نوارهاي تق
شند. میانگیندار نمینوارها داراي اختالف معنی شامل بخش اول، دوم و بخش در سانتیمتري 20 عمق تا آلی کربن ذخیره با ها که 

شامل  شاهد به ترتیب  سیالب و بخش  ها با کانالو در ) > 05/0p(مربع  متر بر کیلوگرم 61/4، 53/1، 02/1، 29/1سوم پخش 
سمت ابتدایی، میانی و انتهایی به ترتیب  سوبات مجموع  در).  < 05/0p(شد  برآورد مربع متر بر کیلوگرم 64/1، 16/1، 04/1ق ر

شرایط نامناسب محیطی و مقادیر اندك کرین آلی رسوبات و یا خارج شدن  سیالب بدلیل پخش منتقل شده از حوضه تغذیه کننده
 ن آلی محلول نتوانسته باعث افزایش میزان ذخیره کربن آلی عرصه پخش سیالب شود.کرین آلی به صورت کرب
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 مقدمه -1
. )3( است در اتمسفر ايتغییر اقلیم و افزایش گرماي کره زمین به عقیده بسیاري از محققان ناشی از افزایش غلظت گازهاي گلخانه

میلیون تن  160حدود  1860درصد افزایش یافته است به عنوان مثال از سال  30سال پیش تاکنون میزان کربن اتمسفر در حدود  150از 
 هاي مختلفیزدایی (بویژه پس از انقالب صنعتی) وارد اتمسفر شده است. اگر چه عاملهاي فسیلی و افزایش جنگلکربن به دلیل سوخت

کربن آلی خاك یکی از  ها دي اکسیدکربن است.ترین آنماي و مرسوها گازهاي گلخانهدر گرم شدن زمین تاثیر دارند اما مهمترین آن
ترین ذخایر کربن جهان که بر آب و هواي جهانی تاثیر بزرگی دارد بر این اساس دانشمندان در سراسر جهان مطالعات زیادي بر روي مهم

 ).28(اند ك انجام دادهذخیره کربن خا
 توجه پژوهشگران مورد زمین کره شدن گرم با هاآن رابطه و آن اجزاء تفکیک و خاك در کربن نگهداري مسأله اخیر، هايسال در 
 عظیمی حجم تواندمی خاك کربن ترسیب )26(خاك  در اکوسیستم آلی کربن درصد 90 از بیش گرفتن قرار علت به .)31(است  بوده

بخش مهمی از کاهش تجمع دي  گونهشود. بدین ايگاز گلخانه این انتشار در تعدیل باعث و خارج از اتمسفر را اکسید کربندي  از
 گردد. بدین ترتیب یک روش پیشنهاد شده بر کاهش میزان ديهاي طبیعی بر میاکسید کربن اتمسفر به ذخیره کربن در اکوسیستم

توانند کل ها به تنهایی نمیدهند که اقیانوس). تحقیقات نشان می2ها است (جهانی کربن در خاكاکسیدکربن اتمسفر افزایش ذخیره 
ها بیشترین کربن )، هر چند اقیانوس3کربن اضافی را در خود ذخیره کنند. از این رو باقی مانده کربن مازاد باید در خشکی ذخیره شود (

دهند که ذخیره درصد منبع کربن خشکی را در بردارد. تحقیقات مختلف نشان می 75به کنند اما خاك نزدیک زمین را در خود ذخیره می
میلیون تن است (یعنی حدود سه برابر بیشتر از میزان ذخیره  1515000بسیار بزرگی از کربن درون زمین وجود دارد که وزن آن معادل 

). نگهداري بیشترین کربن در 2کنند (اي را ایفا مین نقش عمدهها در حفظ توازن چرخه جهانی کربکربن در گیاهان و جانوران). خاك
د کربن تواند اثرات باال رفتن دي اکسیخاك با افزایش یافتن بقایاي گیاهی و کود نیتروژن (اوره) در مناطق نیمه خشک به طور مسلم می

به اقلیم منطقه و همچنین به نوع کاربري زمین و ذخیره کربن آلی خاك ). 9اتمسفر و تغیرات اقلیمی ناشی از آن را بر طرف نماید (
 ).18( مدیریت آن بستگی دارد و همچنین به دخالت انسان و مدیریت خاك حساس است

اي مختلف هترین عوامل موثر بر کیفیت خاك بوده و پتانسیل زیادي براي تغییر در اثر مدیریتکربن آلی خاك از مهمترین و کلیدي 
هاي مهم باروري خاك بوده و خصوصیات شیمیایی، فیزیکی و آلی یکی از منابع طبیعی با ارزش و از شاخص ). ذخیره کربن8دارد (

خاك،  pH) که با تاثیر بر 12شود (ها) میها (به طور مثال آفت کشبیولوژیکی خاك را تعدیل و موجب بهبود کیفیت آب با جذب آالینده
ذایی، افزایش ظرفیت نگهداري رطوبت در خاك و افزایش قدرت نفوذپذیري، باعث تاثیر بر بهبود ساختمان، در دسترس قرار دادن مواد غ

ها به روابط متقابل بین گیاهان و خاك بستگی دارد مدیریت کربن خاك در سطح خشکیي کربن ). چرخه8و  2شود (پوشش گیاهی می
ن، جایگاه هاي ترسیب کربذا مدیریت اکوسیستم در استراتژيگیرد و لبه طور غیر مستقیم از طریق مدیریت پوشش گیاهی انجام می

رواناب اثر زیادي بر روي  پذیري و فشردگی خاك و افزایشاحتمال فرسایش). کاهش ذخیره کربن آلی خاك با افزایش 1اي دارد (ویژه
زیادي بر ترسیب کربن خاك خواهد داشت کاري در اراضی بایر و تخریب شده و مدیریت آن، اثر گذارد از این رو جنگلساختمان خاك می

)20 .( 
 يزینفوذ آب، بهبود حاصلخ شیافزا ،یسطح انیجر از يریجلوگ ياصالح خاك برا حفاظت و اتیعمل نیاز مهمتر یکی البیپخش س

چون گسترش  یحل مسائل مهم يبرا ییربنایز ). راهکار10( باشدیدست م نییدر منطقه پا لیاز بروز خسارات س يریجلوگ نیهمچن و
 تیفیک ).28و  13( است يکشاورز و شونده دیتجد یعیطب منابع داریتوسعه منابع آب، توسعه پا ها وآبخوان هیتغذ ،عمرات بیتخر ها،ابانیب
 ییایمیو ش یکیزیف اتیخصوص رییتغ جمله عوامل موثر در از البیس آب حاصل از ییایمیش تیفیک نیهمچن رسوبات حمل شده و تیکم و

 و اهونیانواع کات ،يشور ته،یدیبافت، ساختمان، اس در یراتییموجب تغ تواندیم .)4( است البیپخش س ستمیس ياجرا ها پس ازخاك
 از توانمی که گذارند اثر کربن خاك میزان روي بر متعددي عوامل ).23و  5( خاك گردد ، میزان مواد آلی و وزن مخصوصهاونینآ

 .)30(برد  نام خصوصیات توپوگرافی و گیاهی پوشش خاك، اقلیم، بافت نوع
است.  شده ارایه متفاوتی نتایج خاك در عرصه پخش سیالب انجام شده است که آلی کربن تغییرات زمینه در متعددي مطالعات 

 با مقایسه در اصفهان استان موغار سیالب پخش نوارهاي شده انباشته رسوبات در آلی مواد میزان افزایش کیاحیرتی و همکاران علت
 بودن غنی نتیجه در و مناسب گیاهی پوشش وضعیت بودن برخوردار بیشتر)، مناسب (بارندگی اقلیمی شرایط به را پخش عرصه خاك
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 06/2به  شاهد عرصه در درصد 17خاك از  آلی کربن مقدار افزایش Kowsar  .)11اند (داده نسبت غذایی مواد به آبخیز حوزه خاك
 سیالب پخش ایستگاه سلیمانی در پژوهش از آمده دست به و نتایج )21(درصد در عرصه پخش سیالب گربایگان فسا را گزارش نموده 

 ). از طرفی فخري6است ( یافته افزایش درصد 1/30شاهد  به نسبت پخش عرصه در آلی کربن که داد نشان نیز ایالم استان موسیان
داري بوشهر عدم پوشش گیاهی و دماي باالي محیط و خاك را دلیل عدم اختالف معنی استان تنگستان تحقیقاتی ایستگاه همکاران در و

کدخداپور و ، Sharpleyو  Mc Dowell). مطالعات 7گیري شده نسبت به عرصه شاهد دانستند (میزان کربن آلی عرصه سیل
در پخش سیالب کردستان حاکی از کاهش میزان کربن آلی  )1379(محمدي و اسماعیل نسب  میرجلیلی در پخش سیالب هرات یزد و

مطالعه بررسی تاثیر عملیات پخش سیالب دشت ذهاب  این از . هدف)22و  10(عرصه پخش سیالب نسبت به عرصه شاهد بوده است 
 که سیالب پخش عرصه اطراف در است شاهد زمینی آلی خاك در عرصه پخش سیالب و عرصه شاهد (عرصه کربن ذخیره بر روي

 باشد.باشد) می نشده سیلی پخش آن در
 
 
 
 

 روش و مواد -2
 منطقه مطالعاتی. 1. 2

 ᵒ38 33'تا  38 °29'طول شرقی و  45° 50'تا  45° 48ʹمنطقه مورد مطالعه ایستگاه پخش سیالب دشت ذهاب در محدوده جغرافیایی 
شکل  ست ( شمالی قرار گرفته ا شت ذهاب با 1عرض  ساحت ). حوزه د صلخیز منطقه بوده که از لحاظ  738/393م ضی حا هکتار از ارا

سط بارندگی بیش از  سیل خیزي باالیی برخوردار میمیلی 500اقلیمی از متو سیل  ست. منطقه از پتان سال برخوردار ا شد، حومتر در زه با
ریزد. سیستم ند شده و به کشور عراق میدشت ذهاب برون مرزي بوده که هرزآب آن از طریق زهکش اصلی رودخانه جگیران وارد الو

سال  شت ذهاب در  سیالب د شامل  1384پخش  ست. که  شته ا ست این حوزه احداث گ شد که بهنوار تغذیه می 9در پایین د طور  با
ست (شکل 20تا  18میانگین ( شده ا سیستم در باالدست شهرك دامپروري و2) بار آبگیري  ستقرار این  اراضی  ). از نکات قابل توجه، ا

شاورزي می ستعد ک سط از نفوذپذیري باالیی برخوردار میم سبک و متو ضی منطقه بدلیل بافت  ضعیت خاك و ارا شد. و شد. که این ببا ا
 شرایط اجراي پخش سیالب را فراهم نموده است. 

 
  موقعیت منطقه پخش سیالب دشت ذهاب -1شکل 
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 هاي پخش سیالبحوضه آبخیز و تصاویر ماهواره اي کانال -2شکل 

 
 روش تحقیق. 2. 2
 بردارينمونه.  1. 2. 2

سی تغییرات ذخیره کربن آلی خاك، نمونه صورت طرح بلوكجهت برر شد. با توجه به اینکه آب ابتدا از برداري به  صادفی انجام  هاي ت
ست وارد نوارهاي تغذیه می سه قطعه  9شود. ابتدا باالد سیالب متوالی منطقه به  سیم گردید و هر نوار پخش  باالیی، میانی و پایینی تق

سه قطعه تفکیک و نمونه صادفی از عمق  36برداري در نوار تغذیه به  شد. هر سانتی 20تا  0نقطه به روش کامال ت متري خاك انجام 
سیالب تعداد  9یک از  شته متونمونه اخذ به گونه 4نوار پخش  صل دو پ الی هر نوار که داراي اي که محل دقیق نمونه برداري در حد فا

ها و تغییرات سـطحی خاك بود، انتخاب گردید. پراکنش نقاط نمونه برداري به شـرایط متوسـطی از نظر رسـوبگذاري بار معلق سـیالب
گر منطقه مورد مطالعه از دیدگاه پخش ســیالب باشــد. به منظور مقایســه میزان ذخیره کربن آلی در گردید که نمایاننحوي مشــخص 

برداري صــورت گرفت. در اطراف منطقه خارج از پخش خش ســیالب با منطقه بدون پخش ســیالب از منطقه شــاهد نیز نمونهمنطقه پ
شد نمونهمتري خاك نمونهسانتی 20تا 0نقطه از عمق  6سیالب در  سعی  شد. همچنین  برداري از نقاطی که داراي تجانس از برداري 

گیري وزن مخصــوص ظاهري ســیالب دارند، صــورت پذیرد. همچنین به منظور اندازه نظر تیپ خاك و زمین شــناختی با منطقه پخش
 نمونه برداري با استفاده از استوانه فلزي با حجم مشخص انجام گردید.  

 
 تجزیه آزمایشگاهی . 3. 2. 2

هاي خاك به منظور مونهمتري عبور داده شـــدند. در نمیلی 2ها پس از هوا خشـــک شـــدن از الک هاي خاك نمونهبراي تعیین ویژگی
سنگریزه اندازه سنگ و  سبه ذخیره کربن آلی پارامترهاي خصوصیات کربن آلی، وزن مخصوص ظاهري و درصد  شد. مقدمحا ار گیري 

سیون تر  سیدا ستفاده از روش اک شد ( –کربن آلی با ا صوص ظاهري خاك از نمونه29والکی بالك تعیین  هاي ). براي تعیین وزن مخ
). درصد سنگ و سنگریزه 15آوري شده بود، استفاده گردید (اي با حجم مشخص جمعرده که توسط سیلندرهاي استوانهخاك دست نخو
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شد. در نهایت ذخیره کربن آلی در عمق هنگام نمونه ستفاده از رابطهسانتیمتري در هر مکان نمونه 20تا  0برداري تعیین  ي برداري با ا
 ).18زیر تعیین گردید (

SOCS = (1- Ө) × BD × OC × T / 100 
 grکربن آلی gr  ،(OC )وزن مخصوص ظاهري خاك (BD  ،درصد سنگریزه Ө )،kgمیزان ذخیره کربن آلی خاك ( SOCS که
 ،(T ) عمق نمونه برداريm( باشد.می 
 هاتحلیل داده .4. 2. 2
 آزمون با هاواریانس و همگنی اسمیرنوف-کولوموگرف آزمون با هاداده بودن ابتدا نرمال ها،داده مقایسۀ و تحلیل براي تحقیق این در
سی ونیل سی به شد. برر شاهد، خاك ذخیره کربن آلی مقادیر تفاوت منظور برر سیالب و منطقه  صه پخش   واریانس از تحلیل در عر

-Postآماره  از مقایسه شدند. جهت تحلیل  Tukey-HSDروش با واریانس تحلیل آزمون با هاداده نهایت استفاده شد. در دوطرفه
hoc افزار نرم از با استفاده هاداده آماري آنالیز شد. استفاده SPSS16 .صورت گرفت 

 
 جینتا -3

سانتیمتر براي دو عرصه پخش سیالب و شاهد (بدون پخش)  0-20عمق  براي آلی در ایستگاه پخش سیالب دشت ذهاب کربن ذخیره
 با متقابل اثر داراي و خاك بر شده اعمال مدیریت و فرسایش اقلیم، تاثیر تحت مستقیما مترسانتی 0-20ارائه گردیده است. عمق 

 ذخیره هايآماري داده تحلیل از آمده بدست نتایج باشد.می حساس اراضی استفاده و فرسایش محیطی، تغییرات به و بوده اتمسفر
 ) ارائه شده است.1جدول ( در در عرصه پخش سیالب و شاهد خاك کربن

 آماري نظر ها ( شامل سه بخش پخش سیالب و یک بخش شاهد) ازدر بخش خاك آلی کربن ذخیره مقدار تفاوت داد نشان نتایج 
مشخص شد  توکی روش به و Post-hoc آزمون اساس بر 2 شکل به توجه اما با .)1: جدول =p 14/1 F < 05/0ست ( نی دارمعنی

-دار نمیها داراي اختالف معنیاما بقیه گروه است دارمعنی اختالف ها دارايبا دیگر بخشآلی در بخش شاهد  کربن ذخیره که میانگین
 کیلوگرم برمترمربع بیش 6/4در بخش شاهد با میانگین  مترسانتی 0-20 عمق در شده ذخیره آلی کربن مقدار متوسط طور به باشند.

 هاي پخش سیالب است.بخش از
هاي ابتدایی، میانی و که بین قسمت داد نشان هاي پخش سیالبدرکانال واریانس تحلیل اساس بر آلی کربن ذخیره میانگین مقایسه

 نشان توکی روش با گروهی درون ). مقایسه1: جدول =05/0p >   ،8/1 Fباشد (دار نمیکانال پخش سیالب اختالف معنی 9انتهایی 
از قسمت  7/1ها با میانگین کربن آلی خاك در بخش انتهایی کانالمقدار ). تنها 2باشند (شکلدار نمیمعنی اختالف داراي هاگروه که داد

توان بیان داشت ذرات در حد لس یا دهد. که میداري را نشان میافزایش معنی 04/1، 2/1ها با میانگین به ترتیب میانی و ابتدایی کانال
 .)24( است در بخش انتهایی کانال منتقل و ترسیب شده 1،باشدکربن آلی محلول می هاترین آنمواد آلی محلول در آب که یکی از مهم

ها که شامل بخش اول، دوم و سوم پخش سیالب و بخش شاهد به ترتیب بخش در متريسانتی 20 عمق تا آلی کربن ذخیره میانگین
 64/1، 16/1، 04/1ابتدایی، میانی و انتهایی به ترتیب ها با قسمت و درکانال مربع، متر بر کیلوگرم 61/4، 53/1، 02/1، 29/1شامل 

 شد. برآورد مربع متر بر کیلوگرم
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1. Dissolves organic carbon 
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 نتایج تحلیل واریانس ذخیره کربن آلی در عرصه پخش سیالب و عرصه شاهد -1جدول 
 F            مربعات میانگین      آزادي      درجه        مربعات    مجموع    متغیر                             

 خاك آلی کربن ذخیره
 ns 1/1                    8/0                       2                       5/1                                    بخش 

  ns 8/1                    2/1                       2                       4/2                                 کانال
 ns   9/0                   6/0                     4                       5/2                          بخش* کانال

 42                      2/338                                   کل 
ns05/0در سطح  دارعنی؛ عدم وجود اختالف م 

 
هد. ددار نبوده است و نسبت به تیمار شاهد کاهش زیادي را نشان میمیزان کربن آلی در تیمارهاي پخش سیالب قابل مالحظه و معنی

درصد) به اعتقاد  70در رسوبات انباشته شده در نوارهاي پخش سیالب درصد رس و سیلت نسبت به شن باال است (بیش از 
Brodowski بین در که نمودند مشاهدهها تواند داري کربن آلی زیادي باشد آنبخش ذرات بعالوه سیلت و رس نمی همکاران و 

هاي رسی و است هر چند که سطح ویژه بیشتر کانی رس و سیلت بخش به مربوط آلی کربن درصد ترین کم خاك، مختلف هايبخش
 ).14شود (بخش رس باعث جذب بیشتر کربن می

براي  برداريتوان با برداشتن خاك سطحی به منظور عملیات خاكمیزان کربن آلی عرصه پخش سیالب نسبت به شاهد را میکاهش 
 هايالیه در خاك آلی کربن از اي مالحظه قابل بخش موارد، اغلب متر) مرتبط دانست. در 2ایجاد نوارهاي پخش سیالب (عمق 

 در موجود کربن اکثرنیز  Schuman). به گفته 26(شود می کاسته آلی کربن درصد از عمق، افزایش با و قرار دارد خاك سطحی
 ).27دارد ( قرار خاك سطحی هايالیه در مین، ز بیوسفر
که میتوان غنی  باشدنیز فاکتور تاثیرگذاري در تغییر میزان کربن آلی خاك می سیالب نظر، کیفیت مورد عرصه خاك کیفیت بر عالوه

هاي پخش سیالب به دلیل سنگالخی بودن، عمق کم و فقیر بودن خاك سطحی اراضی حاصل از سیالب وارده به کانالنبودن رواناب 
). 7( هاي پخش سیالب بیان داشتکانال در آلی کربن کاهشی میزان روند عمده جمله عوامل باالدست، اقلیم خشک و عدم رطوبت را از

داري میزان عدم پوشش گیاهی و دماي باالي محیط و خاك را دلیل عدم اختالف معنیبوشهر  استان تنگستان تحقیقاتی ایستگاه در
) Sharpley )22و  Mc Dowellکربن آلی عرصه سیلگیري شده نسبت به عرصه شاهد دانستند، نتایج مطالعه حاضر با پژوهش

  مطابقت دارد.
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 حروف مطالعاتی. منطقه گانه پخش سیالب و بخش شاهدهاي سهبخش در خطاي استاندارد ±آلی  کربن ذخیره میزان -3 شکل

 باشد.می 05/0احتمال  سطح در دارمعنی اختالف عدم دهنده نشان هر حوضه در مشابه
 

ه پخش سیالب نسبت به عرص هنتایج مطالعات کدخداپور در ایستگاه پخش سیالب هرات یزد نشان داد که میزان کربن آلی در عرص
) نیز تاثیر پخش سیالب بر خصوصیات فیزیکی خاك منطقه کردستان 1379محمدي و اسماعیل نسب ( ).10است (درا نبوده شاهد معنی

طرفی با  ازرا بررسی نموده و به این نتیجه رسیدند که مقدار کربن آلی در طی چهار سال در دو پالت به طور کلی تغییر نکرده است. 
را  سیالب پخش نوارهاي گیريتعداد دفعات کمتر سیل و خشکسالی توان رخدادمی 1384توجه به سال احداث پخش سیالب در سال 

 به پژوهش این در مطالعه مورد منطقه در رسد می نظر بههاي پخش سیالب دانست. کانال در آلی کربن کاهشی روند عاملی دیگر در
 بر اثر چندانی است پروژه پخش سیالب نتوانسته و اعمال بوده خاکدانه پایین پایداري داراي عرصه هايخاك گیاهی پوشش سبب نبود

  .باشد داشته خاك ذخیره کربن آلی
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 حروف .مطالعاتی هاي پخش سیالب منطقهکانال نقاط نمونه برداري شده درخطاي استاندارد  ± آلی کربن ذخیره میزان -4 شکل
 باشد.می 05/0 احتمال سطح در دارمعنی اختالف عدم دهنده نشان هر حوضه در مشابه

 
 

 گیريبحث و نتیجه -4
 و گذاشت. کیفیت خواهد جاي بر سطحی خاك روي بر را متفاوتی اثرات ها)افکنه مخروط( درشت دانه اراضی روي بر سیالب پخش

سوبات شده کمیت ر صیات بر شده ایجاد در تغییرات مهم عوامل جمله از حمل  صو شیمیایی فیزیکی خ  اجراي از پس ها،خاك و 
ستم ست سیالب پخش سی صه خاك گفت توانمی مجموع در. ا صل و آلی مواد از نظر سیالب پخش هايعر  فقیر خاك خیزي حا
ستند. صیات تغییر اینکه به توجه با ه صو صه خاك خ ستگی سیالب پخش عر صیات به ب صو سوبات خ  پخش سامانه به شده وارد ر
ضه اکثر شدن دارد؛ واقع سیالب ست هايحو صه باالد شک مناطق سیالب در پخش هايعر شکنیمه و خ صد با خ شش کم در  پو
صلخیز، کم خاك با و گیاهی سوباتی ورود موجب حا ست شده سیالب پخش سامانه به ر سته که ا شم تغییرات نتوان  قابل و گیر چ
سیالب شاخص ذخیره کربن آلی خاك منطقه در را توجهی سامانه پخش  میزان ذخیره کربن آلی کند با توجه به افزایش  ایجاد اجراي 

ول در توان بیان داشت که باید کربن آلی محلهاي پخش سیالب میها نسبت به قسمت ابتدایی و میانی کانالدر قسمت انتهایی کانال
ورودي و خروجی پخش سیالب مورد بررسی قرار گیرد تا بتوان پتانسیل پخش سیالب را در ترسیب کربن آلی محلول مورد بررسی قرار 

 د.دا
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 مراجع -5
. تاثیر قرق و چرا بر روي کربن آلی و وزن مخصــوص ظاهري 1387آقا محســنی فشــمی، م. زاهدي، ق. فرحپور، م. خراســانی، ن.  .1

نمطالعه موردي در مراتع دامنه جنوبی البرز مرکزي، : خاك را ی شاورزي ا ش ک دان امه  صلن  ، جلد پنج، شماره چهار.ف
سی1388ابراهیمی میمند، م.  مروي مهاجر، م.ض. زاهدي امیري، ق.  باده یان، .2 خاك  در کربن ذخیره میزان بر آمیختگی تأثیر . برر

ه) ، نوشهر خیرودکنار جنگل موردي: جنگل (بررسی شری رآورده و جنگل ن ب هايف  شماره ،62 دوره طبیعی، منابع دانشکده ،چو
1. 
ۀایران،  ملی گیاه شناسی باغ در بنه گونۀ برگ کربن ذخیرة و زیتوده . برآورد1390پناهی، پ. پورهاشمی، م. حسنی نژاد، م.  .3 جل  م

ن جنگل را ی  سوم. ، سال1 شمارة ایران، جنگلبانی انجمن ،ا
شیمیایی خاك (مطالعه 1389جوادي، م. محمودي میان آباد، ا.  .4 صیات فیزیکی و صو سیالب در تغییر برخی خ سی اثرات پخش  . برر

امهموردي: پخش سیالب جاجرم).  صلن معل ف ع فنون و و اب عی من  اول. شماره ششم، سال ،طبی
سکویی، ر. مهدیان، م. مجیدي، ع. احمدي، ع. مهدیزاده، م. خانی، ج.  .5 صیات 1384سکوتی ا صو سیالب بر خ سی تاثیر پخش  . برر

ش وخاك در آبخوان پلدشت آذربایجان غربی،  ژوه عی پ ع طبی اب دگی در من زن  .67، شماره سا
 سیالب پخش اثر در خاك شیمیایی و فیزیکی هايویژگی تغییرات ".1384 اعظمی. .ا و پیرانی ا. شفیعی، ز. کمالی، ر. سلیمانی، .6
ت مجموعهایالم،  موسیان ایستگاه در ن مقاال همی م کنگره ن ن، خاك علو را ی ج ا  .کر
سیالب بر برخی ویژگی1384فخري، ف. جعفري، م. مهدیان، م. آذرنیوند، ح.  .7 ستگاه . تاثیر پخش  شیمیایی خاك ای هاي فیزیکی و 

ناستان بوشهر،  -تحقیقاتی تنگستان را ی ن ا ا اب ع و بی ت ر ت م حقیقا ت امه  صلن  .3، شماره 12، جلد ف
سی، م.  فالح زاده، ج. .8 شت شور هازمین احیاي اثر در خاك کیفیت هايشاخص . تغییر1390حاج عبا مرکزي،  ایران در ابرکوه د

ه جل م م شاورزي فنون و علو ع و ک اب عی من  پانزدهم. پنجم، سال و پنجاه خاك، شماره و آب علوم ،طبی
ـــد و عملکرد گندم دیم. اثر برهمکنش علف1385کاظمینی، ع. غدیري، ح.  .9 ه و کربن آلی خاك،  هاي هرز و نیتروژن بر رش جل م

ن را ی شاورزي ا م ک و  ).377-385، (2، شماره 38-1، دوره عل
. بررسی اثرات پخش سیالب بر روند تغییرات حاصلخیزي خاك در ایستگاه پخش سیالب 1388کدخداپور، م. و بمان میرجلیلی، ع.  .10

شهرات یزد،  ژوه دگیپ زن سا ش و ژوه پ ري در زدا خی  .82، شماره هاي آب
 و شیمیایی فیزیکی هايژگیی و از برخی تغییر در هانشست ته نقش ". 1381. چرخابی.  ا اسالمیان س. خادمی، ج. کیاحیرتی، .11
هاردستان،  موغار پخش سیالب شبکه در جل م م شاورزي علو ع و ک اب عی من رگان طبی 3 گ 4. 
ش . تاثیر فرســـایش آبی و کاربري اراضـــی بر ذخیره کربن آلی و نیتروژن خاك،1390نصـــرتی، ك.  .12 ژوه ش پ ســای ر هاي ف

 ، شماره سوم، سال اول.محیطی
عیهاي تحقیقاتی، سیالب و معرفی نیازهاي پخش . تحلیل1382وهابی، ج.  .13 ع طبی اب دگی در من زن سا ش و  ژوه  .60ره ، شماپ

14. Balabane, M., and Plante, A.F. 2004. Aggregation and carbon storage in silty soil using 
physical fractionation, techniques. Eur. J. Soil Sci. 55: 415-427. 
15. Blake, G.R., and Hartge, K.H. 1986. Bulk density, P 363-375. In: A. Klute. (Eds.), 
Method of Soil Analysis Part1. Physical and Mineralogical Methods, 2thed. Agronomy 
monographs, 9. ASA-SSSA, Madison, WI. 
16. Brodowski, S., John, B., Flessa, H. and Amelung, W. 2006. Aggregate-occluded black 
carbon in soil. Eur. J. Soil Sci. 57: 539-546. 
17. Brooks, R., 1998. Carbon Sequestration what's that? UI Extension Forestry Information 
Series, Forest Management No: 32, 2 pp. 
18. D.S. Yua, X.Z. Shia,_, H.J. Wanga, W.X. Suna, J.M. Chenb, Q.H. Liua, Y.C. Zhao, 
2007. “Regional patterns of soil organic carbon stocks in China”, Journal of Environmental 
Management 85 (2007) 680–689. 



 
 

21 
 
 

 هاي فرسایش محیطیپژوهش پژوهشی -نامه علمیفصل
  12-22 ،1393، تابستان )14( 2دوره چهارم، شماره 

19. Ghazavi, R., Vali, A.B., Eslamian, S., 2012. Impact of flood spreading on groundwater 
level variation and groundwater in an arid environment. Water Resour Manage. DOI 10. 
1007/s11269-012-9977-4. 
20. Hoover, C.M., 2003. Soil carbon sequestration and forest management: challenges and 
opportunities. In: Kimble, J.M., L. S. Heath, R.A. Birdsey & R. Lal, (Eds.), the potential of 
U.S. forest soils to sequester carbon and mitigate the greenhouse effect. CRC Press. Boca 
Raton, FL: 211-238 pp. 
21. Kowsar, S.A. 1997. Aquifer management: A key to food security in the deserts of Iran. 
Proc. 8th Intl. Conference on Rainwater Catchment Systems, Vol. 2, Tehran, Iran, pp. 990-
996.   
22. McDowell, R.W. and A.N., Sharpley. 2001. Approximating phosphorus release from 
soils to surface runoff and subsurface drainage. J. Environ. Qual. 30: 508-520. 
23. Meng, T.P., Taylor, H.M., Fryrer, D.W., Gomez, J F., 1987. Models to predict water 
retention in semiarid sandy soils. Soil Sci. Soc. Am.J. 51: 1563-1565. 
24. Nosrati, K,. Govers, G,. Smolders,. E. 2012. Dissolved organic carbon concentrations 
and fluxes correlate with land use and catchment characteristics in a semi-arid drainage basin 
of Iran. Catena 95 (2012) 177–183. 
25. Page, A.L., Miller, R.H., and Keeney, D.R. 1982. Methods of Soil Analysis. 2thed. Part 
2: Chemical and biological properties. Soil Sci. Soc. Am. Inc. 
26. Reeder, J.D., Schuman, G.E., 2002. Influence of livestock grazing on C sequestration in 
semiarid mixedgrass and short-grass rangelands. Environmental Pollution. 116, 457–463. 
27. Schuman ̦  G ̦ E.̦ Janzen, H.H., 2002. Soil carbon dynamics and potential carbon 
sequestration . Environmental Pollution. 116, 391-396. 
28. Scott, N.A., K.R. Tate, D. Giltrap, H.R. Wilde, and M. Davis, 2000. Land-cover effects 
on soil carbon storage in New Zealand: A national monitoring system. Advances in 
Terrestrial Ecosystem Carbon Inventory, Measurements, and Monitoring Conference in 
Raleigh, North Carolina, 3-5 October, 231-240. 
29. Skjemstad, j.o. and Baldock, J.A. 2008. “Total and organic carbon. In: M.R. Carter and 
E.G. Gregorich (Editors), Soil Sampling and Methods of Analysis, CRC Press, Taylor & 
Francis Group, Boca Raton. 
30. Tan, Z.X., Lal, R., 2004. Relationships between surface soil organic carbon pool and 
site variables. Geoderma. 121, 187-195. 
31. Tiessen, H., Sampaio, E.V.S.B., and Salcedo, I.H. 2001. Organic matter turnover and 
management in low input agriculture of NE Brazil. Nutr. Cycl. Agroecosys. 61: 99 - 103. 

  



 
 

۲۲ 
 
 

  خاك یکربن آل رهیدشت ذهاب کرمانشاه بر ذخ البیپخش س اتیعمل ریتاث
 کاظم نصرتی و ... 

HORMOZGAN UNIVERSITY 

Quarterly Journal of 
ENVIRONMENTAL EROSION RESEARCH  

2014 summer  Vol. 4: No. 2, (14) 12-22 
 

The Effect of Zahab Plain Floodwater Spreading on Soil Organic 
Carbon Stock 

 
1 Nosrati, K.* Corresponding Author: Department of Physical Geography, Faculty of Earth 

Sciences, Shahid Beheshti University, k_nosrati@sbu.ac.ir  

2 Mohammadi, Z.  Department of Physical Geography, Faculty of Earth Sciences, Shahid 
Beheshti University  

3 Nazari Samani, A.A. Faculty of Natural Resources, University of Tehran  
 
 
Abstract 
Floodwater spreading (FWS) has an important role in floodwater control, groundwater 
recharge, restoration and enhancement of vegetation and desertification control. Since the 
flood causes the transporting of soil particles including organic materials, the floodwater 
spreading project can be a suitable place to sequestration of organic carbon in sediment 
yielded by flood. The knowledge of soil organic carbon stock (SOCS) changes affected 
by different process can be important in realizing of these process roles in world carbon 
cycle and consequently in greenhouse gases effects mitigation. Therefore, the objective 
of this study was to evaluate SOCS in floodwater spreading project in the Zahab Plain. In 
view of this, 9 FWS strips based on random block design divided into three higher, middle 
and lower strips as well as each strip divided into three initial middle and final sections 
and sampling carried out in 0-20 cm depth. Soil organic carbon concentration and bulk 
density in 42 samples from FWS project and control areas were measured and SOCS were 
calculated. The results showed that SOCS in the three divided strips of floodwater 
spreading and control area as well as three sections of each strip with control area was 
significantly different. But the SOCS within divided strips and sections were not 
significantly different. The mean of SOCS in 0-20 cm depth in the three sections and 
control area were 1.29, 1.02, 1.53 and 4.61 Kg m-², respectively (P < 0.05) and  the mean 
SOCS in three sections of strips initial middle and final sections was 1.04, 1.16 and 1.64 
Kg m-² respectively (P > 0.05). Overall, transported sediment with low organic carbon 
concentration from upstream catchment or exporting of organic carbon as dissolved 
organic carbon have been caused to low increasing of SOCS in Zahab Plain floodwater 
spreading. 
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