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چکیده
تحقیق حاضر به منظور بررسی تغییرات ماهانه و فصلی میزان تصاعد دیاکسیدکربن از خاک در پنج کالس فرسایشیی در حیوزۀ آبخییز قیره آقیا
شهرستان سمیرم در استان اصفهان انجام شد .مقادیر فرسایش آبی منطقه به روش  E.P.Mدر واحدهای کاری بهدست آمد ،سپس در پنج کیالس
فرسایش خیلی کم ،کم ،متوسط ،شدید و خیلی شدید تصاعد کربن به روش تله قلیایی در اتاقک بسته ساکن بهصورت ماهانه ،بیه میدت ییکسیا
اندازهگیری شد .دادههای مربوط به مقادیر تصاعد و کالسهای فرسایشی ،بهصورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کامالً تصادفی با  4تکرار میورد
تجزیه و تحلیل قرار گرفت .بیشترین میزان تصاعد در اراضی با شدت فرسایش خیلی زیاد ،در مرداد میاه  3/7گیرم کیربن در متیر مربیع در روز و
کمترین آن در بهمن ماه  0/022گرم بر متر مربع در روز  ،در اراضی با شدت فرسایش خیلیکم اتفیا افتیاده اسیت .همچنیین بیشیترین مییزان
تصاعد کربن در فصل تابستان و کمترین آن در فصل زمستان بوده است .بهطور کلی با افزایش شدت فرسایش میزان تصاعد دیاکسیدکربن افزایش
یافت و مقابله با فرسایش جهت کاهش هدر رفت کربن چه از جنبۀ شستوشو و چه تصاعد ،پیشنهاد میشود.
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 .1مقدمه
فرسایش خاک یک فرآیند طبیعیی اسیت کیه در ا یر
فعالیتهای انسیانی تشیدید مییشیود .نتیجیۀ فرسیایش،
کاهش حاصلخیزی خاک و از بین رفتن مواد آلی از جمله
کربن ،نیتروژن ،فسیفر و پتاسییم اسیت .کیاهش پوشیش
جنگلی ،کاهش تولیدات زراعی ،افزایش سیالبها ،کاهش
تولید بر  ،کاهش کیفیت آب آشامیدنی و مانند آنها آ ار
مسییتقیم و غیییر مسییتقیم فرسییایش خییاک هسییتند ،بییه
طوریکه بیشترین مییزان تخرییب خیاک در سیط کیرۀ
زمیین توسیط فرسیایش صیورت مییگییرد . Lal, 2003
فرسایش خاک باعث از بین رفتن حجیم قابیل تیوجهی از
کربن بهویژه در الیههای سطحی خاک میگردد ،از طرفی
خاک به عنوان بزرگترین منبع ترسیب و نگهیداری کیربن
به شمار میرود که جلیوگیری از هیدر رفیت کیربن آن از
مهمترین فاکتورهای حفی تعیاد کیربن در کیره زمیین
است  . Lal, 2005; Smith et al., 2007بخیش خشیکی
زیستکره میتواند هم به عنوان منبع رهاسیازی و هیم بیه
عنوان محل ته نشست دی اکسید کربن هوا عمیل نمایید و
بهعنوان بخش کلیدی چرخۀ جهانی کربن مورد توجه قیرار
گیرد .رهاسازی کربن به اتمسفر حدود  0/37تا  1پتیا گیرم
در سا است  ، Lal et al., 2003در حالی که ته نشسیت
آن  0/56تا  1پتاگرم در سا است . Smith et al., 2005
اگر فرسیایش خیاک را ییک فرآینید چهیار مرحلیهای
شامل جیدا و شکسیته شیدن ترات ،حمیل و نقیل ترات،
توزیع مجدد و رسوبگذاری ترات در نظر بگییریم ،تصیاعد
کربن از خاک به اتمسفر در هر چهار مرحله اتفا میافتد
 . Yoo et al., 2010کربن آلی خاک یکی از مؤلفیههیای
اصیلی در ارزییابی کیفییت خیاک محسیوب مییگیردد
 . Nosrati, 2011فرسییایش خییاک موجییب افییزایش
غنییشیدگی رسیوبات از کیربن  Wang et al., 2010و
باعث انتقا و جابجایی کربن و تسریع فرآیند معدنی شدن
بیه طیور مثیا انتشیار کیربن مییگیرددVan Oost .و
همکاران  2007مییزان هیدررفت سیاالنۀ کیربن توسیط

فرسایش خاک را حدود  26درصید سیاالنه حیدود 0/12
پتاگرم کربن برآورد کردهاند کیه اهمییت نقیش فرسیایش
خاک را به عنوان عامل مهم و اصلی ایجاد دیاکسیید کیربن
اتمسفر بیان مینماید .بدین ترتیب رویکرد جدید در کاهش
تغییر اقلیم ،مدیریت خاکها در حف تخیرۀ کربن موجیود
و افزایش تخیرۀ کربن از طریق تثبیت کربن اتمسفر اسیت.
هدر روی کربن آلی از خاکهیای کشیاورزی و مراتیع کیه
تحت فشار مضاعف جهت تولید محصوالت مییباشیند بیه
دلیل فرسایش و تخریب اراضی به صیورت گیاز ،آبشیویی و
رواناب افزایش مییابد و موجب کاهش تخییرۀ کیربن آلیی
خاک میگردد .بنابراین به منظور کاهش مییزان دیاکسیید
کربن اتمسفر شناخت تخیرهگاههای کربن و نیتیروژن آلیی
ژهای برخیوردار اسیت .کیربن خیاک در
خاک از اهمیت ویی 
مناطق فرسایش یافته به دو صورت از دسترس گییاه خیار
میشود؛ یکی به صورت جامد در ا ر شسیته شیدن توسیط
رواناب و دیگری به صورت گیاز دیاکسیید کیربن متصیاعد
شییده از سییط خییاک  . Owens et al., 2002پوشییش
گیاهی باعث تثبیت خاک و جلوگیری از فرسایش شده در
نتیجییه باعییث کییاهش تصییاعد کییربن خییاک میییگییردد
) Boix-Fayos . Lopez-Moreno et al., 2006و
همکارانش  2009نشان دادند که تخیرۀ کربن آلی حوزۀ
آبخیز در ا یر فرسیایش آبیی 4 ،درصید کیاهش میییابید.
 Shuklaو  2005 Lalنشیان دادنید کیه مییزان تخییرۀ
کربن آلی در الیۀ سطحی خاک بیه ترتییب در خیاکهیای
فاقید فرسیایش ،رسیوبات و خیاکهیای فرسیایش یافتیه
متوسط و شیدید کیاهش میییابید کیه بیه دلییل تیث یر
فرسایش بر کاهش کربن آلیی اسیت Martinez-Mena .و
همکارانش  2008با مطالعیۀ ا یر کشیت و کیار ،کیاربری
اراضی و فرسایش خاک بر میزان هدر رفت کیربن خیاک،
میزان کربن از دست رفته در ا ر فرسایش و تغییر کاربری
را مهمترین عامل هدر رفت کربن خاک میدانند.
کربن آلی خاک ،نقش کلیدی در تعیین رفتار فیزیکی،
شیمیایی و بیولوژیکی خاکهیا دارد و تخیایر میادۀ آلیی و
کربن خاک ،شاخص مناسبی از کیفیت خاک است کیه بیه
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تغییرات عملیات مدیریتی حسیاس اسیت .تغیییر کیاربری
اراضی بهخصوص در دهههیای اخییر بیهطیور مسیتقیم و
غیرمستقیم باعث تغییرات معنیدار تخایر کربن و بر هیم
خوردن تعاد کربن شده است .تخیرۀ کیربن آلیی خیاک
نسبت به مدیریت و کیاربری اراضیی فیو العیاده حسیاس
است .از سوی دیگر تغییر کاربری اراضی نقش عمدهای در
افزایش میزان فرسایش خاک دارد.
به دلیل پایین بودن مقدار مادۀ آلی خیاک در منیاطق
خشک و نیمهخشک ،فعالیت میکروبی در خاکهیای ایین
مناطق اغلب با محیدودیت کیربن روبیهروسیت .فرسیایش
خاک میتواند با شستن الیۀ سطحی که حیاوی بیشیترین
مقدار کربن است ،نقیش بسییار عمیدهای در عیدم تعیاد
کربن خاک داشته باشید  . Lal, 2005از ایین رو تحقییق
حاضر با هدف بررسی ا ر شدتهای مختلف فرسیایش بیر
تصاعد کربن در قالب یک آزمایش صحرائی طراحی و اجرا
شد که بهدلیل وجود انواع کالسهای فرسایشی در حیوزۀ
آبخیز قره آقا  ،این منطقه برای مطالعه انتخاب شد.

 .2مواد و روشها
 .1.2معرفی منظقۀ مورد مطالعه
منطقۀ مورد مطالعه حوزۀ رودخانیۀ قیره آقیا واقیع در
شهرستان سمیرم استان اصفهان با اقلیم نیمه استپی است.
وسعت این حوزه  8954/82هکتار بوده و بیین طیو هیای
جغرافیییییائی ً 51ْ 45َ 53و ً 51ْ 34َ 54و عییییر هییییای
جغرافیائی ً 31ْ 30َ 28و ً 31ْ 26َ 19قیرار دارد شیکل . 1
متوسط بارندگی منطقه  373/26میلیمتر ،متوسیط درجیه
حیرارت  10/53و حیداکثر متوسییط دمیای ماهانیۀ منطقییه
 21/64درجۀ سانتیگراد است .به-طورکلی سن سازندهیای
منطقه مربوط به دو دوران مزوزوئیک و سینوزوئیک اسیت.
نقشییههییای شیییب ،جهییت و ارتفییاع بییا اسییتفاده از نقشییۀ
توپوگرافی 1:50000تهیه شیدند ،همچنیین بیا اسیتفاده از
نقشییۀ زمییینشناسییی  ،1:100000نقشییۀ واحییدهییای
سنگشناسی منطقه بهدست آمد؛ از روی عکسهای هوایی
 1:20000و نقشۀ توپوگرافی  1:50000همراه بیا پیمیایش
صحرائی ،رخسارههای ژئومرفولوژی مشخص شدند و نقشیۀ
آن بهدست آمد .در نهایت با تلفیق نقشههای شیب ،جهیت،
ارتفاع ،سنگشناسیی و رخسیارههیای ژئومرفولیوژی نقشیۀ
واحدهای کاری منطقه به دست آمد . Ahmadi, 2007

شکل  .1موقعیت منطقۀ مورد مطالعه
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تعداد  33واحد کاری در منطقه تعییین شید و مییزان
فرسایش در هر واحد بیا اسیتفاده از روش  E.P.Mبیرآورد
گردید .با بررسی اطالعات حاصل از مطالعیات مختلیف در
رابطییه بییا آب و هییوای منطقییه ،وضییعیت ژئومرفولییوژی،
سنگشناسی ,پوشش گیاهی ،خاک ،هیپسومتری ،شیب و
پیمایش صحرایی ،در هر واحیدکیاری وضیعیت فرسیایش
تعیییین ش ید .پییس از تعیییین وضییعیت فرسییایش در هییر

واحد کیاری ،کیل منطقیه در قالیب پینج تییي فرسایشیی
خیلی کم ،کم ،متوسط ،شیدید ،خیلیی شیدید تفکییک
گردید و واحدهایی که در یک تیي فرسایشی واقیع شیده
بودند ،ادغام شده و نقشۀ فرسایش منطقه تهیه شد شکل
 . 2در نهایت مقدار تصاعد کربن در هیر تییي فرسایشیی،
اندازه گیری شد.

شکل  .2نقشۀ کالسهای فرسایشی منطقۀ مورد مطالعه

نمونهبرداری جهت تعیین میزان تصاعد کربن از خاک،
در هر منطقه از فروردین تا اسفند  1391بهصورت ماهانیه
پانزدهم هر ماه  ،بیه کمیک تلیههیای قلییایی و بیا روش
اتاقک بستۀ ساکن ،(CSC) 1با استفاده از  NaOHنرمیا
صیورت گرفیت  ، Carter & Gregorich, 2007بیه ایین
صورت که در هر تیي فرسایشی چهار نمونۀ انیدازهگییری
به مدت  24سیاعت در صیحرا قیرار داده شیدند و پیس از
انتقا به آزمایشگاه سریعاً بیا  HClنرمیا میورد آزمیایش
قرار گرفتند و نهایتاً با استفاده از رابطۀ:
CO2 (mg) = (B – S) * N * E

Closed Static Chamber

1

کییه در آن  :Bاسییید مصییرفی جهییت سیینجش شییاهد
 :S ، mmLاسید مصرفی جهت سینجش نمونیه ، mmL
 :Nنرمالیتییۀ اسییید کلریییدریک و  :Eمیلیییاکیییواالن دی
اکسید کربن اسیت ،مقیادیر تصیاعد  CO2در هیر کیالس
فرسایشی محاسبه شد.
تجزیه و تحلیل آماری با اسیتفاده از نیرم افیزار SPSS
صورت گرفت .بدین منظور همگنی دادهها از آزمون لییون
و نرما بیودن آنهیا از آزمیون کولمیوگراف -اسیمیرنوف
سنجیده شد و برای تعیین ا ر مقادیر مختلف فرسایش بیر
تخیرۀ کربن خاک ،آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کامالً
تصییادفی بییا  4تکییرار صییورت گرفییت ،همچنییین جهییت
گروهبندی و تعیین اختالف بین تیمارهای مورد بررسی از

713

بررسی ماهانه و فصلی میزان تصاعد کربن در ...

آزمون مقایسۀ میانگین دانکن استفاده شد.

 .3نتایج
نتایج حاصل از برآورد فرسایش منطقه به روش :EPM
جدو  1مساحت و درصید طبقیات مختلیف فرسیایش را
نشان میدهد که نشان از وضعیت متفاوت منطقیه از نظیر
فرسایش دارد .با توجه به شکل  2نقشیۀ طبقیات شیدت

فرسایش مشاهده میگردد کیه بیا اعمیا روش  EPMدر
واحدهای کاری مختلف ،حوزۀ مورد مطالعه از نظر شیدت
فرسایش شامل پنج طبقه با شدت فرسیایش خیلیی کیم،
کییم ،متوسییط ،شییدید و خیلییی شییدید اسییت .بیشییترین
مساحت حیوزه از نظیر فرسیایش در طبقیۀ فرسایشیی بیا
شدت متوسط قرار گرفته است.

جدول  .1مساحت و درصد طبقات شدت فرسایش با استفاده از روش EPM
شدت فرسایش

خیلی کم

کم

متوسط

شدید

خیلی شدید

مساحت

1002/58

582/03

4000/68

1123/18925

2250/34

درصد

11/19

7/24

44/65

12/54

25/12

نتییایج حاصییل از بییرآورد مقییدار تصییاعد کییربن در
شییدتهییای مختلییف فرسییایش :جییدو  2نتییایج تجزی یۀ

واریانس ا ر ماههای مختلف و شدتهای مختلف فرسایش
بر میزان تصاعد کربن را نشان میدهد.

جدول  .2تجزیۀ واریانس اثر ماه و شدتهای مختلف فرسایش بر تصاعد کربن
منابع تغییر

درجه آزادی

میانگین مربعات

F

تاریخ ماه

11

6/244

**88/747

شدت فرسایش

4

2/472

**7181/419

ماه* شدت فرسایش

44

0/286

**359/643

خطا

200

0/017

** معنی دار در سط 0/01

نتایج نشان داد ا ر شیدتهیای مختلیف فرسیایش بیر
میزان تصاعد کربن معنیدار است .بیشترین میزان تصاعد
کربن در اراضی بیا شیدت فرسیایش خیلیی زییاد صیورت
گرفته و کمترین مربوط به اراضی با شدت فرسایش خیلی
کم است .با مطالعۀ روند تغییرات تصاعد کربن در ماههیای
مختلف مشخص شد بیشترین میزان تصاعد کربن از خاک
در ماه مرداد در اراضی با شدت فرسایش خیلی زیاد اتفا
افتاده است و کمترین میزان تصاعد کربن در بهمن ماه در
اراضی با شدت فرسایش خیلی کم صیورت گرفتیه اسیت.

همچنییین آتر ،فییروردین ،اسییفند  ،مهییر ،اردیبهشییت،
شهریور از نظر مییانگین در ییک گیروه قیرار مییگیرنید.
همچنییین دی ،خییرداد ،تیییر ،مییرداد ،آبییان و بهمیین در
گروههای متفاوت از نظر میانگین قرار میگیرند .بیشترین
میزان تصاعد در اراضی با شدت فرسایش خیلیی زییاد ،در
مییرداد مییاه  3/7گییرم کییربن در متییر مربییع در روز و
کمترین آن در بهمن ماه  0/033گرم بیر متیر مربیع در
روز  ،در اراضی با شدت فرسایش خیلی کم اتفیا افتیاده
است اشکا  3و. 4
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شکل  .3اثر متقابل ماههای مختلف سال ( 6ماه اول سال) و شدتهای مختلف فرسایش بر میزان تصاعد کربن
حروف نشان دهندۀ اختالف میزان تصاعد ماهها و اعداد نشان دهندۀ اختالف بین شدتهای مختلف فرسایش است
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شکل  .4اثر متقابل ماههای مختلف سال ( 6ماه دوم سال) و شدتهای مختلف فرسایش بر میزان تصاعد کربن
حروف نشان دهندۀ اختالف میزان تصاعد ماهها و اعداد نشان دهندۀ اختالف بین شدتهای مختلف فرسایش است

نتایج بررسی تغییرات فصلی تصاعد در فصو مختلیف
سا در شدتهای مختلف فرسایش نشاندهندۀ اخیتالف

معنیدار بین میزان تصاعد در فصیو مختلیف در منیاطق
مورد مطالعه است جدو . 3

جدول  .3تجزیۀ واریانس اثر فصل و شدتهای مختلف فرسایش بر تصاعد کربن
منابع تغییر

درجه آزادی

میانگین مربعات

تاریخ فصل

3

3/674

شدت فرسایش

4

0/817

فصل* شدت فرسایش

12

0/201

خطا

60

0/003

** معنی دار در سط 0/01

F
**1124/590
**

250/006

**

61/429
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کمترین در مناطق با کیالس فرسایشیی خیلیی کیم و در
فصل زمستان اتفا افتاده است شکل . 5

بیشترین مقدار تصاعد کیربن از خیاک بیه ترتییب در
فصل تابستان در مناطق با کالس فرسایش خیلی شدید و
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شکل  .5اثر متقابل فصول مختلف و شدتهای مختلف فرسایش بر میزان تصاعد کربن
حروف نشاندهندۀ اختالف میزان تصاعد فصو و اعداد نشاندهندۀ اختالف بین شدتهای مختلف فرسایش است

 .4بحث و نتیجهگیری
با توجه به نتایج بهدست آمده مقدار تصیاعد کیربن بیا
افزایش میزان فرسایش افزایش یافتیه و بیشیترین مییزان
تصاعد کربن در کیالس فرسایشیی خیلیی شیدید صیورت
گرفته اسیت .فرسیایش خیاک بیا جابیهجیا کیردن خیاک
سطحی باعث کنده شدن کربن خیاک و تصیاعد کیربن از
خییاک بییه هییوا میییشییود . Albergel et al., 2006
 Martinez-Menaو همکاران  2008نیز در مطالعۀ خود
بر روی تغییرات میزان کربن خاک در ا ر فرسایش آبیی و
کشییت و کییار ،تخریییب خییاک توسییط انسییان و فرسییایش
تشدید شونده در اکوسیستمهای مدیترانهای را مهمتیرین
علت تصیاعد کیربن از خیاک در ایین نیوع اکوسیسیتمهیا
میدانند .برخورد باران به سط خاک با جیابیهجیا کیردن
خاک سطحی باعث تصاعد کربن از خاک به هوا میشیود،
هرچه خاک سستتر باشد این جا به جایی بیشتر صیورت
گرفته و تصاعد کربن از خاک به هوا بیشتر صورت خواهد
گرفییت  . Deyanira, 2003فرسییایش خییاک عییالوه بییر
افزایش تصاعد کربن از سط خیاک باعیث شسیته شیدن

مقدار قابل توجهی از کربن آلی خاک و از بیین رفیتن آن
میشیود  . Asefaw Berhe et al., 2007تخییرۀ مقیدار
زیادی از کربن آلی خاک در افقهای سطحی نشان دهندۀ
اهمیت حفاظت از این الیههای سیطحی در برابیر عیواملی
است که باعث هدررفت عناصر غذایی به صورت مستقیم و
ییا غییر مسیتقیم از خیاک مییگردنید . Nosrati, 2011
تحقیقات مختلف انجام شده در جهان نشان دهندۀ تیث یر
قابل توجه پدیدۀ فرسایش در هدررفت کربن خاک اسیت
 . Ran et al., 2013تحقیق حاضر نیز نشان دهندۀ هیدر
رفت کربن آلی خاک در ا ر تصیاعد مخصوصیاً در کیالس
فرسایشی خیلی شدید است ،از طرفیی بیین کیالسهیای
فرسایش کم و خیلی کم در بیشتر ماههای سا بیا شیاهد
اختالف معنیداری دییده نشید ،از ایین رو کیاهش مقیدار
فرسایش توسط عملیات حف و احیاء اراضی هرچنید اگیر
منجر به حذف کامل فرسایش نشود قادر خواهد بود مقدار
تصاعد کربن از خاک را به مقدار قابل توجه کیاهش دهید.
بهبود شیوههای مدیریت اراضیی ،تنیاوب کشیت ،کیاهش
خاکورزی و جلوگیری از تغییر کاربری اراضی از مهمتیرین
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فاکتورهای کاهش دهندۀ فرسایش و در نتیجه هدر رفیت
کربن هسیتند  ، Ran et al. 2013همچنیین کیم شیدن
پوشش گیاهی و برهم خوردگی خاک منجیر بیه افیزایش
میزان فرسایش و در نتیجه افزایش تصاعد کربن میشیود
. Leifeld et al., 2011
بیشترین میزان تصاعد کربن در منطقۀ میورد مطالعیه
در فصل تابستان و کمتیرین آن در فصیل زمسیتان اتفیا
افتاده است .با باال رفتن میزان انرژی در فصو گیرم ،دمیا
در اکوسیستمهای خاکی افیزایش میییابید .افیزایش دمیا
باعث افزایش تنفس ریشۀ گیاهان و میکروارگانیسم هیای
خاک میشود .این افزایش باعث زیاد شدن تصیاعد کیربن
از خاک میگردد . Sadeghipour et al., 2013
فرسایش خاک ،خاکدانهها را میشکند و کیربن عیالی
محبوس شده در آنها را در معر هوا قرار داده و معدنی
شدن و در نتیجه تصاعد کربن را از طریق افیزایش تجزییۀ
میکروبی زیاد میکند .احیاء خیاکهیای فرسیایش یافتیه،
پتانسیل ترسیب  9-20تراگرم تراگرم= 1012گرم کربن
در سا را دارد و کنتر فرسایش میتواند مقیدار تصیاعد
کربن را تا  15تراگرم در سا کیاهش دهید Lal et al.,

 . 1999بنیابراییین کنتییر فرسییایش و احیییاء خییاکهییای
فرسایش یافتیه مییتوانید راهکیاری مهیم بیرای افیزایش
کیفیت خاک و کاهش خطرات ناشی از افیزایش گازهیای
گلخانهای باشد.
علت باال بودن میزان تصیاعد در منیاطق بیا فرسیایش
شدید را میتوان در بههمخوردگی متناوب خاک سیطحی
دانست .در ضمن این اراضی به دلیل تغیییرات رطیوبتی و
حرارتی که در ا ر جاری شدن سیالبهیا در خیاک ایجیاد
میشود تصاعد کربن بیشتری نسبت به سایر اراضی دارند.
زیرا سرعت تجزیۀ مواد آلی و خرو آنها از سیط خیاک
تحت تث یر پارامترهای محیطیی از جملیه دمیا و رطوبیت
خاک است .به عنوان راهکار مدیریتی بهطور کلی احییاء و
تقویت پوشش گیاهی علیرغم اینکه میتواند از فرسیایش
خاک جلوگیری کند ،میتواند باعث جذب کربن از طرییق
فتوسنتز گیردد ،در ضیمن بیا ایجیاد میکروکلیمیا موجیب
افزایش غنای پوشش گییاهی زییر اشیکوب ،جلیوگیری از
تجزیۀ نوری مواد آلی و افزایش دمای خاک و نهایتاً حفی
رطوبت خاک گردد که به نوبۀ خود از کیاهش هیدر رفیت
کربن جلوگیری میکند.

References
Ahmadi, H., 2007, Applied Geomorphology, Vol. I, Water Erosion, University of Tehran Press, Tehran, Iran. (In
)Persian
Albergel, J., Mansouri, T., Zante, P., Ben Mamou, A., Abdeljaoued, S., 2006. Organic carbon in the sediments of hill
dams in a semiarid Mediterranean area. In: Roose, E.J., Lal, R., Feller, C., Barthes, B., Stewart, B.A. (Eds.), Soil
Erosion and Carbon Dynamics. Advances in Soil Science. Taylor & Francis, Boca Raton, FL. Vol. 58, S3–S21.
Asefaw Berhe, A., Harte, J., Harden, J.W., Torn, M.S., 2007. The Significance of the Erosion-induced Terrestrial
Carbon Sink, BioScience; Vol. 57 No. 4; 337-346.
Boix-Fayos, C., De Vente, J., Albaladejo, J., Martinez-Mena, M., 2009. Soil carbon erosion and stock as affected by
land use changes at the catchment scale in Mediterranean ecosystems. Agriculture, Ecosystems & Environment, 133:
75-85.
Carter, M.R., Gregorich, E.G., 2007. Soil Sampling and Methods of Analysis. Second Edition. Canadian Society of Soil
Science.
Evans, M., Lindsay. J., 2010.The impact of gully erosion on carbon sequestration in blanket peatlands. Climate change
and the British Uplands, 24, 2-11.
Lal, R., 2003 .Soil erosion and the global carbon budget. Volume 29, Issue 4, Pages 437–450.
Lal, R., 2005. Soil erosion and carbon dynamics. Soil & Tillage Research 81, 137–142.

717

... بررسی ماهانه و فصلی میزان تصاعد کربن در

Lal, R., Mokma, D., Lowery, B., 1999. Relation Between Soil Quality and Erosion. In: Lal, R. (ed.), Soil Quality and
Soil Erosion. CRC press. pp:237-255.
Leifeld, J., Ammann, C., Neftel, A., Fuhrer, J., 2011. A comparison of repeated soil inventory and carbon flux budget to
detect soil carbon stock changes after conversion from cropland to grasslands. Global Change Biology, Volume 17,
Issue 11, pages 3366–3375.
Lujan, D.L., 2003. Soil Physical Properties Affecting Soil Erosion in Tropical Soils. Facultad de Agronomia, Instituto
de Edafologia, Universidad Central de Venezuela, Maracay, Venezuela, 233-243.
Martinez-Mena., M.J., Lopez, M., Almagro, C., Boix-Fayos, J., Albala, D., 2008. Effect of water erosion and
cultivation on the soil carbon stock in a semiarid area of South-East Spain. Soil & Tillage Research 99 : 119–129.
Nosrati, K., 2011. The effect of land use and soil erosion on soil organic carbon and nitrogen stock. Research on
environmental erosions, Vol. 3: 128-140. (In Persian)
Owens, L.B., Malone, R.W., Hothen, D.L., Starr, G.C., Lal, R., 2002. Sediment carbon concentration and transport
from small watersheds under various conservation tillage practices. Soil Till. Res. 67, 65–73.
Pawson, R.R., Rothwell J.J., Daniels, S., Lord, D.R., Evans, M.G.E., Allott, T.E.H., 2007. Fluvial organic carbon flux
from an eroding peatland catchment, southern Pennines, UK. Hydrol. Earth Syst. Sci. Discuss., 4, 719–745.
Ran, L., Lu, X., Xin, Z., 2013. Erosion-induced massive organic carbon burial and carbon emission in the Yellow River
basin, China, Biogeosciences Discuss., 10, 13491–13534.
Sadeghipour, A., 2012. The study of carbon sequestration and its distribution in different land uses (Case study:
Shahriar). PhD thesis, University of Tehran. (In Persian)
Sadeghipour, A., Kamali , N., Joneidi, H., 2013. Study the effect of rangeland mechanical restoration activities on
seasonal and monthly carbon emission (Case study: Sorkhe, Semnan province). J. of Rangeland, vol. 3: 222-229. (In
Persian)
Shukla, M.K., Lal, R. 2005. Erosional effects on soil organic carbon stock in an on-farm study on Alfisols in west
central Ohio. Soil and Tillage Research, 81: 173-181.
Smith, S.V., Bullock, S.H., Hinojosa-Corona, A., Franco-Vizcaı´no, E., Escoto-Rodrı´ guez, M., Kretzschmar, T.G.,
FArfa´ n, L.M., Salazar-Cesen˜ a, J.M., 2007. Soil erosion and significance for carbon fluxes in a mountainous
Mediterranean-climate watershed. Ecol. Appl. 17, 1379–1387.
Smith, S.V., Sleezer, R.O., Renwick, W.H. and Buddemeier, R.W. 2005. Fates of eroded soil organic carbon:
Mississippi basin case study. Ecological Applications, 15: 1929-1940.
Van Oost, K., Quine, T.A., Govers, G., De Gryze, S., Six, J., Harden, J.W., Ritchie, J.C., McCarty, G.W., Heckrath, G.,
Kosmas, C., Giraldez, J.V., Marques Da Silva, J.R., Merckx, R., 2007. The impact of agricultural soil erosion on the
global carbon cycle. Science, 318: 626-629.
Wang, Z., Govers, G., Steegen, A., Clymans, W., Van den Putte, A., Langhans, C., Merckx, R., Van Oost, K., 2010.
Catchment-scale carbon redistribution and delivery by water erosion in an intensively cultivated area. Geomorphology,
124: 65-74.
Yoo, K., Amundson, R., Heimsath, A.M., Dietrich, W.E., 2010. Erosion of upland hillslope soil organic carbon:
Coupling field measurements with a sediment transport model. Global Biogeochemical cycles, VOL. 19, GB3003.

