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  دهيچک
تـرين   تـرين و ارزان    آن توسط فرايند فتوسنتز و از طريق زيتوده گياهي، ساده          شود كه ترسيب   اي محسوب مي   هاي گلخانه  ترين عنصر گاز   كربن عمده 

مراتع خـشك بيـشتر   بيشتري دارد و در  ترسيب كربنتوانايي پوشش گياهي با بافت چوبي . كاهش سطح اين گاز اتمسفري استبراي  راهكار ممكن   
اي غالب، بخشي از مراتع خـشك گربايگـان انتخـاب     هاي بوته در اين مقاله با هدف ارزيابي توان ترسيب كربن گونه. ست  ااي شامل فرم رويشي بوته   

سـياه   ،(.Helianthemum lippii (L.) Pers)آفتـابي   هاي گـل  اي، گونه هاي بوته  درصد تاج پوشش گونهةپس از تعيين منطقه معرف و محاسب. شد
هاي غالـب منطقـه تعيـين     به عنوان گونه .Artemisia sieberi Besser)( درمنه دشتيو ).Dendrostellera lessertii(Wikstr.)Van Tiegh(گينه
ينـه و درمنـه دشـتي    هاي سياه گ  پايه از هر يك از گونه۹۸ پايه از گونه گل آفتابي و ۹۲گيري، تعداد  بر اساس روش آماري تعيين حجم نمونه    . شدند

هاي هوايي و زيرزميني آنها به آزمايشگاه منتقل و ضريب تبديل ترسيب كربن هر اندام گياهي به صورت جداگانه   و اندامندطور تصادفي انتخاب شد هب
و  )P<1%(داري داشـت   مذكور اختالف معنـي    ةنتايج آماري اين بررسي نشان داد كه ميزان ترسيب كربن در سه گون            . دشتوسط روش احتراق تعيين     

سه ) برگ، شاخه، ساقه و ريشه(هاي چهارگانه  همچنين ترسيب كربن در بين اندام.  درمنه دشتي بيشترين توان ترسيب كربن در منطقه را داشتةگون
گهـا كمتـرين توانمنـدي را      هاي گياهان بيشترين توان در ترسيب كربن و بر         و ساقه ) P<1%(داري را نشان داد     مورد مطالعه، تفاوت آماري معني     ةگون

  . داشتند
  

  كليد واژه
    دشتية درمن- مراتع خشك- گربايگان فسا-ها اي  بوته-ترسيب كربن

  سرآغاز
در قرن حاضر چندين موضوع عمده زيست محيطي شامل تخريب 
زمين و بيابان زايي، تهديد تنوع زيستي، تضعيف منابع آب، از بين رفتن 

 پايدار ةهاي مهم در توسع غيير اقليم از چالشخر تدرآها و مراتع و  جنگل
تغيير اقليم و . )۱۳۸۲امير اصالني،  (روند مي و فقر زدايي به شمار

 پايدار بوده ةها در توسع ترين چالش افزايش گرماي جهاني يكي از مهم
كه يكي از  طوري به ،رد و آبي داهاي خشكي تمسثير منفي بر اكوسيأكه ت
هاي يخي و افزايش   از طريق ذوب كوهها سطح خشكيآن كاهش آثار

به عنوان يكي از بيشتر  آلي كه ةماد. )UNDP,2000( درياهاستوسعت
در ، در بحث كشاورزي و محيط زيست، هاي اوليه كيفيت خاك شاخص

كاهش  تغيير اقليم وافزايش دماي جهاني ةشود، در نتيج نظر گرفته مي
 ةايش گرماي جهاني به عقيدتغيير اقليم وافز .)Shakiba,2000(يابد  مي

اي در اتمسفر  هاي گلخانه ناشي از افزايش غلظت گازمحققان بسياري از 
،  اقتصاديةهاي توسع  سال گذشته فعاليت۱۰۰در  .)Brooks,1998(است

شته كه ناشي از دو اي در اتمسفر دا بيشترين اثر را بر تمركزگازهاي گلخانه
  سطح كاهش-۲لي هاي فسي  مصرف سوخت- ۱: دليل عمده است

 Hashimoto et(گسترش كشاورزيبراي زارها و مراتع  ها، بيشه جنگل

al,2002( .شود اي محسوب مي ترين جزء گازهاي گلخانه كربن عمده 
)Petit et al,1999 and Scott,2000( . از زمان شروع انقالب صنعتي در

سط قرن نوزدهم، غلظت گاز كربنيك در اتمسفر باعث افزايش دماي متو
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 Houghton( درجه سانتيگراد شده است۵/۴ تا ۱ زمين به ميزان ةساالن

et al,1992( .وارد هاي ناشي از مقدار كربن  نگرانير اثآ و شده به جو
پااليش كربن با . به روز در حال افزايش است روز، آن بر روي اقليم

 Cannel et(هاي سنگيني را در بر دارد   هزينه،هاي مصنوعي روش

al,1992(،  ۲ به منظور كاهشبنابراينCO اتمسفري و ايجاد تعادل در 
  جذب ودباي اي، كربن موجود در اتمسفر مي محتواي گازهاي گلخانه

اين فرايند منجر به بهبود كيفيت . دشوهاي متعدد ترسيب   يا فرم،درفرم
اين در  گياهي و خاكهايي كه زيتوده در ۱رسيب كربنت. دشو هوا مي
 ۲COكاهشبراي مكن م هكارا رترين  ارزانترين و  ساده هستند،زيتوده

تغيير ست از ا ترسيب كربن عبارت .)William,2002(اتمسفري است
دار توسط گياهان  اتمسفري به شكل تركيبات آلي كربناكسيد كربن  دي

 اين فرايند طي .)Brooks,1998(و تسخير آن براي مدت زمان معين 
گياهان با جذب آب و . گيرد ميعمل فتوسنتز توسط گياهان صورت 

امالح، دي اكسيد كربن و مهار انرژي نوراني ساطع شده از خورشيد طي 
كربن  اكسيد پردازند و دي فرايند فتوسنتز به ترسيب كربن اتمسفري مي

لزم مشاركت سه اين فرايند مست. كنند ها تبديل مي هيدرات را به كربو
كربني .  استپراكسي زومپالست، ميتوكندري، و اندامك مختلف كلرو

كننده به هاي فتوسنتز د، در سلولشو كه به طور فتوسنتزي ترسيب مي
  . شود  كربو هيدراتي اصلي نشاسته و ساكارز تبديل ميةوردآدو فر

ده است شامل كرپيشنهاد زمينه در اين  )Taiz) 1998 مراحلي كه
   :است چهار مرحله

  كربن به برگ  اكسيد  ورود دي-۱
   كربن اكسيد دي احياي -۲
  ها وردهآكربن به فر اكسيد  تبديل دي-۳
   .هاي درون گياهان وردهآجايي فر ه جاب-۴

 مديريت ة گياهي، مكان وشيوة ترسيب كربن بر حسب گونتوان
مراتع يكي از . )Mortenson and Schuman,2002(متفاوت است

 دنرو ترسيب كربن به شمار ميبراي هاي خشكي  ترين اكوسيستم مهم
وليكن با توجه ترسيب كربن آنها در واحد سطح ناچيز است، كه مقدار 

ترسيب براي زيادي توانايي اين اراضي داراي  آنها، وسعت بااليبه 
نيمه  خشك و بسياري از مراتع نواحي. )UNDP,2000(كربن هستند

بوده كه اين ميزان در حدود % ۵۰ تا ۵خشك ايران داراي پوششي بين 
نه اين مناطق داراي بارش ساال. گيرد را در برميميليون هكتار ۹۰

 سازگار با منطقه كه هاي رويش فرم ميليمترند و توسط ۳۰۰ تا ۵۰بين
 هاي شورند  و يا خاك،هاي چوبي مقاوم به بارش كم  نيز گونهيبعض

 .ندهسترا دارا ترسيب كربن توانايي 
 اي و هاي رويشي در مراتع خشك بيشتر شامل فرم بوته اين فرم

هر چند تجمع كربن اين . )۱۳۸۵فروزه، (ستا  اي كمتر درختي و درختچه
اما در صورت اجراي عمليات اصالحي، ،  ناچيز است در واحد سطحمناطق

  كه تن كربن آلي را دارندميلياردترسيب تقريبا يك توانايي اين مناطق 
  ميليون تن نفت است۲۰ برابر با حدود ارزش اين مقدار كربن

)UNDP,2000( . 
استاندارد  جهاني تجارت به تواند مي كربن ترسيب مذكور، موارد بر عالوه

انتقال كربن (كربن  اكسيد هاي انتقال دي هزينه. دشوو تضمين شده تبديل 
كربن بر روي   اكسيد   منفي افزايش ديرثاآبر اساس ) از اتمسفر به خاك

 جدا سازي كربن  به صورتي كه ارزش،آب و هوا همواره رو به افزايش بوده
مير ( دالر براي هر تن درهكتار است ۲۰۰در مراتع، در حال حاضر 

سالمت براي حفظ  ساده ياين مبلغ فقط در ازاي مديريت. )۱۳۸۳سنجري، 
 . استپوشش گياهي

اي همچون ايران  هاي در حال توسعه تواند در كشور اين موضوع مي
 نو كه در ييجاد صنعتبحران فرسايش خاك نيز مواجه هستند، به ا كه با
 يوري بهينه اراضي و همچنين اصالح و احيا حال حفاظت و بهره عين

  . دشومراتع تخريب يافته را به دنبال دارد، منجر 
وسعت زياد و توانايي عظيم در ترسيب وجود  باسفانه در كشور ما أمت

عالوه  هب. كربن مراتع، تا به حال تحقيقات كاربردي انجام نگرفته است
 جهاني است و به اي هئله گرم شدن زمين و افزايش گاز كربنيك مسئلمس

 . شود كشور خاصي محدود نمي
به همين دليل تحقيقات در اين زمينه در كشور ما ضروري است و 

هاي مختلف مرتعي در نقاط  مسائل مجهول زيادي در رابطه با توانايي گونه
كور در گرو انجام مختلف كشور وجود دارد كه پاسخگويي وحل مسائل مذ

  . اي است تحقيقات گسترده
اي گل آفتابي  در اين مقاله، توان ترسيب كربن سه گونه بوته

Helianthemum lippii (L.) Pers.) ،سياه گينه)Dendrostellera 

lessertii(Wikstr.)Van Tiegh  (دشتيةو درمن )(Artemisia sieberi 

Besser. .بررسي قرار گرفتدر مراتع خشك گربايگان فسا مورد  .  
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  )معرفی منطقه(مواد و روش ها
 ۲۰۰ متر از سطح دريا در ۱۱۴۰دشت گربايگان با ميانگين ارتفاع 

تا  ۲۸ْ ۳۵َ جغرافياييهاي  بين عرضكيلومتري جنوب شرقي شيراز و 
قرار شرقي،  ۵۳ ْ ۵۷َ تا ۵۳ْ ۵۳جغرافياييَ هاي   طول شمالي و۲۸ْ ۴۱َ

 ساالنه در ةميانگين بارندگي و تبخير بالقو). ۱  شمارةشكل(است  گرفته
 ميليمتر و ميانگين دماي ساالنه آن ۲۹۳۴ و ۲۵۹اين ناحيه به ترتيب 

اقليم منطقه بر اساس روش دومارتن از .  است درجه سانتيگراد۶/۲۰
 .)۱  شمارةشكل(  نوع خشك است

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  )ن درصد پوشش تاجیييتع(روش نمونه برداری
 درصد پوشش تاجي و ة معرف، جهت محاسبةپس از تعيين منطق

 Chambers سيستماتيك - هاي غالب از روش تصادفي تعيين گونه

and Brown,1983)( مذكور ةبه همين منظور در داخل منطق.استفاده شد 
 متري از يكديگر ۱۵۰ متر و به فواصل ۵۰ عدد ترانسكت به طول ۳۰

برداري با استفاده از روش  هاي نمونه تتعداد مناسب پال. مستقر شدند
) ۱ (ةبر اساس رابط) ۱۳۸۲مصداقي، ( گيري آماري تعيين حجم نمونه

  Mueller and)   مناسب پالت به روش سطح حداقلةدست آمد و انداز هب

Ellenberg,1974) دش عيينت .  
  N =2s2/P2x2 (n/2+1)   ) ۱ (ةرابط

 t از جدول t. زم است حداقل تعداد نمونه الN فوق، ةدر رابط
 x. آيد به دست مي%) ۱۰معموال (استيودنت با سطح احتمال مورد نظر 

 -۱/۰و + ۱/۰ حدود خطا كه معموال برابر p. هاي اوليه است ميانگين نمونه
۲. است

sواريانس و n با توجه به روش سطح .  تعداد نمونه اوليه است
همچنين با توجه به . ن شد متر مربع تعيي۲ مناسب هر پالت ةحداقل، انداز
به  كه دشبيني  برداري پيش نمونهبراي  پالت ۱۲۵ تعداد ،روش آماري

بنابراين،  .ندشد بر روي خطوط ترانسكت مستقر تصادفي صورت
  ودشماتيك مسقر كه به صورت سيست ترانسكت ۳۰گيري در قالب  نمونه
  . انجام شدپالت كه به صورت تصادفي در امتداد آنها قرار داشتند،  ۱۲۵

  اهیيهای گ نمونه برداری از اندام
اي شناسايي شده در  هاي بوته با توجه به درصد تاج پوشش گونه

 گلهاي  بر اين اساس گونه. دشاي غالب مشخص  هاي بوته منطقه، گونه
، ۱/۱۸ به ترتيب با درصد پوشش تاجي گينه  سياهورمنه دشتي ، دآفتابي

به منظور تعيين تعداد . لب تعيين شدندهاي غا به عنوان گونه ۹/۲ و ۰/۶
هاي  هاي هوايي و زير زميني گونه برآورد وزن اندامبراي نمونه مورد نياز 

 گل آفتابي ة پايه از گون۹۲بر اين اساس، . استفاده شد) ۱( ة، از رابطمذكور
به صورت درمنه دشتي  و سياه گينههاي   پايه از هر يك از گونه۹۸و 

 متر در كنار آنها زده شد و ۲هايي به عمق  روفيلپ.تصادفي انتخاب شد
هاي با قطر بيش از يك ميليمتر به همراه كل زيتوده هوايي  تمام ريشه

  . دشآوري و توزين   جمع،گياهان
  اهیيهای گ ب کربن گونهيل ترسيب تبديضر

برگ، (هاي چهار گانه  تعيين ضريب تبديل ترسيب كربن اندامبراي 
، ۱۳۸۴عبدي،( ها به كربن آلي، از روش احتراق ونهگ) شاخه، ساقه و ريشه

هاي گياهي،  از هر اندام گونه. ، استفاده شد)۱۳۸۵ و فروزه، ۱۳۸۳بردبار، 
 و به مدت  درجه سانتيگراد۶۰در دماي (پس از خشك شدن در دستگاه اتو 

هاي  هاي شامل اندام نمونه. دش گرمي تهيه ۱۰ نمونه ۱۰، ) ساعت۱۸

  ق محل اجرای تحقي):۱(شکل شمارة

  

  

  

  

  

  

  ۶۷                                          ....              ی گل آفتابی، سياه گينه و درمنة دشتی ا مقايسة توان ترسيب کربن سه گونة بوته



 درجه ۵۰۰ ساعت در دماي ۳ به مدت سياه گينه و بيگل آفتا هاي گونه
 درجه ۶۰۰ ساعت در دماي ۴به مدت  دشتي ةدرمن ةسانتيگراد و گون

ت درجه حرارت و مدت زمان سوختن دليل تفاو(.دشسانتيگراد نگهداري 
 تبديل شدن اين گونه به تردير  ديگر،ةه دو گونب دشتي نسبت ةدرمن

 پس از خنك شدن در دستگاه دسيكاتورها  خاكستر نمونه .) استخاكستر
 ۱اطمينان از تثبيت وزن آنها دوباره به مدت براي ، توزين شده و 

با تعيين وزن خاكستر و با در . ساعت در دماهاي مذكور نگهداري شد
 ةدست داشتن وزن اوليه و نسبت كربن آلي به مواد آلي بر اساس رابط

كربن آلي در هر كدام از ميزان . ،)۱۳۸۴ و عبدي، ۱۳۸۳ بردبار، ( ۲
  . دشهاي گياه، به صورت جداگانه محاسبه  اندام

 OC= 0.54 OM                                   ):۲( ةرابط
   مواد آلي=OM كربن آلي و =OC: كه

  ل آماریيه و تحليتجز
 بررسي و مقايسه ميزان ترسيب كربن بين در اين تحقيق به منظور

هاي   بين ترسيب كربن گونهةيگر و همچنين مقايسهاي گياه با يكد اندام
ها از  بندي مقدار ميانگين كالسهبراي مختلف از آناليز واريانس يكطرفه، و 

 يافزارهاي آمار ها به كمك نرم رسير ب.دشآزمون دانكن استفاده 
Version 11

 

.0)(SPSS  وExcel انجام گرفت .  
  ب کربنيل ترسيب تبديضر جينتا

هاي گياهي به كربن  نتايج ضريب تبديل اندام) ۲ (ةبا توجه به رابط
بجز ريشه  دشتي ةدرمن ةهاي گون آلي نشان داد كه عدد ضريب تبديل اندام

در مقابل عدد . ها داراست بيشترين درصد را نسبت به اندام ساير گونه
 بجز ريشه كمترين درصد را نسبت آفتابي گل ةهاي گون ضريب تبديل اندام

  . )۱  شمارةجدول(سته ديگر دارابه اندام دوگون
    گرمی۱۰ خشک ة گانه به کربن آلی و مقدار کربن حاصل شده از نمون۴ل اندام های يب تبدي ضر):۱(شمارةجدول 

                                                                                              شهير  ساقه  شاخه  برگ

  اندام                                                                                                 

  گونه
  ضريب تبديل

(%)  
  مقدار كربن 

)gr(  
  ضريب تبديل

(%)  
  مقدار كربن 

)gr(  
  ضريب تبديل

(%)  
  مقدار كربن 

)gr(  
  ضريب تبديل

(%)  
  مقدار كربن 

)gr(  

Helianthemum lippii  ۰/۱۶  ۶۰/۱  ۵/۱۷  ۷۵/۱  ۰/۲۹  ۹۰/۲  ۰/۲۴  ۴۰/۲  

Dendrostellera lessertii  ۵/۱۶  ۶۵/۱  ۰/۲۰  ۰۰/۲  ۷/۳۲  ۲۷/۳  ۵/۲۱  ۱۵/۲  

Artemisia sieberi  ۷/۲۳  ۳۷/۲  ۷/۲۸  ۸۷/۲  ۶/۳۲  ۲۶/۳  ۴/۱۹  ۹۴/۱  

  مقايسه ترسيب كربن بين اندام ها
بـرگ،  (هاي چهارگانه     ميزان ترسيب كربن اندام    ةبه منظور مقايس   

هـا   تجزيه واريانس ميزان ترسيب كربن بين انـدام       )  ريشه شاخه، ساقه و  
سـطح  د كه در    شهاي مورد بررسي، انجام      به تفكيك در هريك از گونه     

 ةدهنــد ايــن نتــايج نــشان. دار مــشاهده شــد  درصــد اخــتالف معنــي۱

.  اسـت  ها در ميزان ترسيب كـربن آلـي        هاي مختلف گونه   گذاري اندام ثيرأت
هـاي چهارگانـه را بـه     ار ترسيب كربن انـدام     مقد ة، مقايس )۲(ة  شمارجدول  

، ميزان ترسيب )۲(  شمارةبا توجه به جدول. دهد تفكيك هر گونه نشان مي 
 گرمي توسط سـاقه در هـر سـه گونـه بيـشترين مقـدار را                 ۱۰ ةكربن نمون 

  .ستدارا
  های مختلف ب کربن در انداميزان ترسيانس و آزمون دانکن ميز واري آنال):۲( شمارةجدول

  F    شهير  ساقه  شاخه  برگ             اندام               گونه

Helianthemum lippii c۶۰/۱  c۷۵/۱  a۹۰/۲ b۴۰/۲ 
**

۲۰۹/۴۱  

Dendrostellera lessertii  c۶۵/۱  b۰۰/۲  a۲۷/۳ b۱۵/۲ 
**

۱۷۴/۵۱ 

Artemisia sieberi  c۳۷/۲  b۸۷/۲  a۲۶/۳  d۹۴/۱  
**

۵۲۲/۲۲ 

  مقايسه اعداد هر رديف ارائه شده است براي حروف : ۲توضيح. ستمعني دار ا% ۱در سطح : ** ۱توضيح

  .است% ۱ اختالف آماري در سطح ةحروف غير مشترك نشان دهند: ۲توضيح
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  اهیيهای گ ب کربن گونهي ترسةسيمقا
كه بين متوسط ميزان  ستا آن   انجام شده حاكي ازةنتايج مقايس

تفاوت آماري درصد ۱هاي مورد بررسي در سطح  ترسيب كربن گونه
 ميانگين ترسيب ،بر اساس آزمون دانكن. )۳ ة شمارجدول( وجود دارد

 گرم بيشترين مقدار و در ۶۱/۲با ميانگين  دشتي ةدرمن ةكربن در گون
 درصد با يكديگر ۵ ديگر در سطح ةگيرد و دو گون  قرار ميaكالس 

  . دگيرن  قرار مي)b(داري نداشته و در كالس آماري برابر اختالف معني
ب ين ترسيانگيانس و آزمون دانکن ميه واري تجز):۳( ة شمارجدول

  های مورد مطالعه  کربن گونه
ن وزن کربن يانگيم  گونه

  )gr(ب شده يترس

F 

 

sieberi  Artemisia  a۶۱/۲  

Dendrostellera lesserti  b۲۶/۲  

Helianthemum lippii  b۱۶/۲  

 

۳۹۸/۵ ** 

 

  . استمعني دار % ۱در سطح : ** ۱توضيح

  . است%۱دهنده اختالف آماري در سطح  حروف غير مشترك، نشان: ۲توضيح

  ریيجه گيبحث و نت
ترين  اي ساده هاي بوته ترسيب كربن توسط گياه و بخصوص گونه

ترسيب كربن به شمار براي ترين روش  و به لحاظ اقتصادي ارزان
رود كه اين نقش را گياهان توسط عمل فتوسنتز و از طريق  مي

اي سازگار به مناطق  هاي بوته گونه. دهند هاي خود انجام مي نداما
نقش داراي هاي آنها  و هر يك از اندامUNDP,2000)  (خشك

  غالب گياهيهاي گونه). ۱۳۸۵فروزه،  (هستندمتفاوتي در اين فرايند 
اصلي نقش ، به دليل برخورداري از سطح تاج پوشش بيشتر، هر منطقه

در . )et al.,2003 Hill( كنند شگاه ايفا ميرويدر ترسيب كربن را 
، آفتابي گلاي  هاي غالب بوته منطقه خشك گربايگان فسا نيز، گونه

نقش اصلي داري به لحاظ فراواني حضورشان دشتي  درمنه و سياه گينه
دشتي  ةدرمنهاي مذكور،   در بين گونه.اند اين منطقهدر ترسيب كربن 

 هاي  آلي داشته كه احتماال تفاوتثير را در ترسيب كربنأبيشترين ت
هاي  كم بودن رطوبت اندامنظير فرد اين گونه،  به منحصر فيزيولوژيكي

 هاي ساقه و ريشه توليدي و افزايش درصد چوبي شدن اندام
  زيرا شده است اين گونه موجب افزايش ترسيب كربن)۱۳۸۵فروزه،(

 Mortenson and( ثير متفاوتي در ترسيب كربن دارندأهاي مختلف ت گونه

Schuman,2002(. ة مستقيمي بين كربن ترسيب شده با نوع گونةرابط 
هاي مختلف، ضرايب متفاوتي  كه براي گونه طوري هب ،گياهي وجود دارد

 Dewar et al,1992)( ،al,1999) ترسيب كربن ارائه شده استبراي 
(Killbride et و Frank and Karn, 2003)(. بردبار)نيز ضمن) ۱۳۸۳ 

 Eucalyptus(اكاليپتوس هاي كاري كربندر جنگل ةرذخينيروي بررسي 

camaldulensis Dehnh. (آكاسياو .)Acacia salicina Lindl ( در
مناطق غربي استان فارس دريافت كه توانايي اين دو گونه در ترسيب 

معرف مناطق استپي كشور است درمنه دشتي  ةگون. كربن متفاوت است
). مساحت كشور% ۲۸( گيرد مي بر  سطح وسيعي را دركه) ۱۳۸۲مصداقي، (

 دالر براي هر تن ۲۰۰چنانچه ارزش ترسيب كربن مراتع در حال حاضر، 
تواند عالوه  ، اين گونه مي)۱۳۸۲ميرسنجري، (در هكتار برآورد شده باشد

كند،  مين علوفه براي دام ايفا ميأثري كه در حفاظت خاك و تؤبر نقش م
ش اقتصادي از طريق ترسيب كربن نيز از اهميت بااليي در دستيابي به ارز

  . برخوردار باشد
طور جداگانه براي هر گونه  هها كه ب  ميزان ترسيب كربن اندامةمقايس

 گينه سياه و آفتابي گلدشتي،  ة گونه درمن۳انجام شد، نشان داد كه در هر 
حاظ آماري، به ل) برگ، شاخه، ساقه و ريشه( گياه ةهاي چهار گان بين اندام

به عبارت ديگر نتايج اين تحقيق نشان داد . داري وجود دارد تفاوت معني
هاي مختلف گياهان مورد بررسي در ميزان ترسيب كربن  كه سهم اندام
 ةدرمن( هر سه گونه ةكه ميزان ترسيب كربن در ساق نحوي به. متفاوت است

ر برگ كمترين داراي بيشترين مقدار و د) سياه گينه و گل آفتابيدشتي، 
  . مقدار را نشان داد
ند، از ا هايي كه داراي بافت چوبي كه اندام ستا نآيد ؤاين نتايج م

هاي  بيشتري در ترسيب كربن برخوردار بوده و هر چه نسبت اندامتوانايي 
. يابد چوبي در گياه بيشتر باشد، توان آن در ترسيب كربن افزايش مي

Indufor ٬)(2002 در ترسيب  هاي گياهي سهم اندام نيزمتفاوت بودن 
 در .دكرييد أ را تاين فرايندهاي چوبي در  بيشتر اندامتوانايي كربن و 

ميزان   FORCARBعنوانبه با استفاده از مدلي  ديگري كه ةمطالع
د، ضرايب ترسيب كربن شد برآورالت متحده اهاي اي ترسيب كربن جنگل

 Birdsey et) عرفي شده صورت مجزا و متفاوت مهاي گياهان ب اندام

al,2000). هاي  كربن گونه در بررسي توان ترسيب) ۱۳۸۳(همچنين بردبار
هاي استان فارس به اين نتيجه دست يافت كه بين  كاري درختي جنگل
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ف محسوسي گانه درختان، اختال هاي چهار كربن ترسيب شده در اندام
ه و كمترين وي نيز بيشترين مقدار ترسيب كربن را در ساق. وجود دارد

نيز در ) ۲۰۰۶( فروزه و ميرزاعلي. دكرمقدار را در برگ گياهان مشاهده 
بررسي مشابهي كه در مراتع گميشان استان گلستان انجام دادند، ضمن 

اي شورپسند، به نتايجي  هاي بوته كربن گونه برآورد ميزان ترسيب
  . مطابق نتايج تحقيق حاضر دست يافتند

گسترش براي  هاي ساقه چوبي چه از گونهرسد كه چنان به نظر مي
توان توان ترسيب كربن  پوشش گياهي مناطق خشك استفاده شود، مي

  . منطقه را بهبود بخشيد

   و قدردانيتشکر
 دكتر حسين باراني ، دكتر سيد كاظم بردبار،از دكتر سيد آهنگ كوثر

ن  ايةهاي ارزشمند در تهي  رهنمودةبه پاس ارائو خانم مهندس جعفري 
  .شود مقاله صميمانه سپاسگزاري مي
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