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 Artemisia aucheri ،Agropyron کربن در سه گونه ةري توان ذخيبررس
elongatum و Stipa barbataران يمه خشک اي در مراتع ن  
  )اسريمنطقه پشرت ک: ي موردةمطالع(

  
  ۳ و رضا تمرتاش۲عليخوانيليال طايفه سيد، 1*زينب جعفريان

  ، ايرانزي و منابع طبيعي سارياستاديار دانشکده منابع طبيعي، دانشگاه علوم کشاور ۱
  ، ايرانارشد مرتعداري، دانشکده منابع طبيعي، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي ساري  کارشناسييدانشجو ۲

 ، ايرانمربي دانشکده منابع طبيعي، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي ساري ۳

  )۱۹/۲/۹۱: ، تاريخ تصويب۱۱/۲/۹۰: تاريخ دريافت(
 

  دهيچک

 Agropyron(رون ي سه گونه آگروپا,خشکمهي نة از مراتع منطقيب کربن در بخشي توان ترسيابيمنظور ارز به حاضربررسيدر 
elongatum( ،پا ياست)Stipa barbata ( يکوهو درمنه )Artemisia aucheri (و  معرفةن منطقييپس از تع. ندانتخاب شد 
 ۹۰ وعمجمطوربه. انجام شد) کيتماتيس(مند  نظام ي و خاک به روش تصادفياهي از پوشش گيربردا، نمونهي مطالعاتيهاتيانتخاب سا

ب کربن هر يل ترسيب تبديشگاه، ضري مختلف گياهي در آزمايها انداميسازپس از جدا.  نمونه خاک برداشت شد۴۵ و ياهي گةيپا
هاي مختلف و خاك پاي  ي مختلف، اندامها هان ترسيب كربن گونسپس ميز. ن شدييصورت جداگانه با روش احتراق تع بهياهياندام گ
 يداري اختالف معنشدهياد ياهي گةب کربن در سه گونيزان ترسي م؛ج نشان دادينتا. گرفت مورد مقايسه و تجزيه و تحليل قرارها هگون

ن يب کربن در بين ترسيهمچن. بودب کربن را در منطقه دارا ين توان ترسيشتري بيکوه درمنه ة درصد داشت و گون۵در سطح 
ره شده در ي کربن ذخيبررس.  درصد داشت۵ در سطح يداريي مورد مطالعه، تفاوت معنها هگون) شه، ساقه و برگير(گانه   سهيها اندام

به دو گونه  را نسبت يشتري تن در هکتار کربن ب۴۴۵/۲۹ با داشتن يکوه درمنه ة خاک گون؛ز نشان دادي مورد مطالعه نيها هخاک گون
  . ره کرده استيگر خود ذخيد
  
  اسري، پشرت کArtemisia aucheri ،Agropyron elongatum ، Stipa barbataب کربن، يترس: يديي کلها هواژ

  
  
  
  
  

 E-mail: Z.Jafarian@sanru.ac.ir  ۰۱۵۲‐۴۲۲۲۹۸۲ :فاكس  ۰۹۱۱‐۱۵۷۵۵۸۶ :تلفن  : نويسنده مسئول*
  



  ...بررسي توان ذخيرة کربن در سه گونه                                                                                                                                        

 

١٩٢

  مقدمه
از زمان شروع انقالب صنعتي در قرن نوزدهم، غلظت گاز 

 قسمت در ميليون ٣٦٥ به ٢٨٠كربنيك در اتمسفر از 
رسد در قرن بيست و يكم به  نظر ميرسيده است و به

 اين امر باعث افزايش .  قسمت در ميليون برسد٦٠٠
جه  در٥/٤ تا ١ زمين به ميزان ةدماي متوسط ساليان

. )Bordbar & Mortazavi, 2006 (شودگراد ميسانتي
ات موجودات داشته و ي بر حيگرم شدن هوا اثرات مخرب

ل و ي، وقوع سيعي طبيهاستميب اکوسيسبب تخر
 يکي و اکولوژيميهم خوردن تعادل اقل و بريخشکسال

 از يميمراتع در حدود ن. )Abdi et al., 2008 (شوديم
ش از ي بيدهند و دارايل مي جهان را تشکيهايخشک

در . باشندي ميست کره خاکير کربن زيک سوم از ذخاي
ب کربن دارند ي ترسي براياديت زي قابلين اراضيجه، اينت
)Dianatitilki & Naghipur, 2009(. ترسيب كربن در 

هايي كه تحت اين زيتوده هستند، بيوماس گياهي و خاك
رين راهكار ممكن تترين و به لحاظ اقتصادي عملي ساده

 ,.Forouzeh et al (باشداتمسفري مي co2 براي كاهش

 آن ي است که طينديب کربن فرآي ترس).2008
 ياهي گيها دکربن اتمسفر جذب شده و در بافتياکس يد

کند ي کربن تجمع و رسوب ميهادراتيبه صورت ه
)Allen-Dias, 1996 .(کربن موجود در يتفاوت در محتوا 

 وابسته به عوامل يادي مختلف، تا حدود زيها ستمياکوس
 رس يش محتواي با افزايکربن آل. م استيخاک و اقل

ش و ي ساالنه، افزايو بارندگ) Bauer et al., 1987 (خاک
 ,.Burke et al(ابد ي ي ساالنه، کاهش ميش دمايبا افزا

، کربن موجود در خاک ي کلةک قاعديبه عنوان  ).1997
 Aradottir (ستها هشيوماس ريبش از کربن موجود در يب

et al., 2000.( Woomer et al )2004(  طي مطالعاتي در
كشور سنگال بر روي ميزان كربن ذخيره شده در گياه و 

 بوته، ‐ي تيمار شامل اراضي مخلوط علف٥خاك در 
 ٦٠ حدود ؛اي و درختي بيان كردندعلفزار، اراضي بوته

متري خاك تي  سان٢٠درصد از كربن آلي خاك در عمق 
ب کربن ي درصد از کل ترس٩٧ش از يب. ذخيره شده است

ن يتردهد و خاک مهميل مي خاک تشکيرا کربن آل

 به شمار ي مرتعيها ستمي در اکوسيمخزن کربن آل
 خود ةز در مطالعين )Azarnivand et al ) 2009.ديآ يم

ب شده ين سهم کربن و ازت ترسيشترينشان دادند كه ب
ل ين دليافته است و به هميختصاص به بخش خاک ا

 ييهاستمين اکوسين مخزن کربن در چنيترخاک بزرگ
ب ي ترسيز در بررسين )Yong )2007. شوديمحسوب م

ونجه در ي تحت کشت يهانيازت و کربن خاک در زم
توان . افتي دست ي مشابهةجين به نتي چيغرب شمال
وه ي، مکان و شياهي گةب کربن بر حسب گونيترس
 ,Schuman & Mortenson (ت متفاوت استيريمد

 مطالعات نشان داده كه عمليات اصالحي مختلف ).2002
كاري و  جنگل) Forouzeh, 2006(از جمله پخش سيالب 

كاري  بوته) Bordbar & Mortazavi, 2006(اگروفارستري 
)Tavakoli et al., 2008( مديريت چرا )Azarnivand et 

al., 2009(زان ترسيب كربن در مراتع  باعث بهبود مي
هكتار،  ميليون ۹۰ وسعت ايران با مراتع. شوند مي

 را)  درصد٥٤حدود (  كشور حياتي ةعرص ترين وسيع
 در مراتع اين  درصد از٧٠از  بيش كه شوندمي شامل
 ي کاربر.است شده خشك واقعنيمه خشك و ناحيه
عنوان چراگاه   استفاده به, در کشورين اراضي ايعموم
 اغلب ين نواحيت مراتع در ايش از ظرفي بيده و چرابو

 و خاک، ياهيت پوشش گيفيت و کير در کمييمنجر به تغ
  شده استييزاابانير و توسعه بي بايهانيش زميافزا

)Arzani et al., 2007( .درمنه يهاسجن )Artemisia( ،
ران ي در ا)Stipa (پايو است) Agropyron( رونيآگروپا
ع از يخته شده دارند که از نظر پراکنش وس شناييها هگون

 در فلور ياهي گيهان جنسيترتين و با اهميتر شاخص
ن سه جنس ي مختلف ايها هگون. شونديران محسوب ميا

 ٤٠٠٠ خزر تا ارتفاعات ةين نقاط حاشيترران از پستيدر ا
 از ياريا گسترش داشته و در بسي از سطح دريمتر

 و ي درمنه دشت؛نها از جمله آيها ه از گونيمناطق، برخ
اهان ين گيتر از مهم,بلند يپا و علف گندمي، استيکوه
 مختلف يها هن گونياز ب. شوندي مراتع محسوب مياعلوفه

، )Artemisia aucheri (يکوه ةها، گونه درمنن جنسيا
 Stipa (پايو است) Agropyron elongatum (رونيآگروپا
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barbata(ران يها در ان جنسيا يها هن گونيتر از مهم
ران ي اةکه پوشش غالب منطقيشوند به طوريمحسوب م

 محسوب ي استپةل داده و شاخص منطقي را تشکيو توران
 در كه است آن داردت ي اهماينجا  در آنچه.شونديم

ب يم در ترسي عظيياد و توانايکشور ما با وجود وسعت ز
ي در  زيادي کاربردهايپژوهشکربن مراتع، تا به حال 

 محققين توجه اندكاين زمينه انجام نگرفته است و 
 و اكوسيستمهاي جنگلي به كربن، ترسيب امر داخلي در
 ,.Azarnivand et al (است شده معطوف كشاورزي

 سطح واحد در مناطق اين كربن تجمع هر چند ).2009
مراتع  اصالحي، اجراي عمليات صورت در اما است، ناچيز
 دارند را آلي كربن تن يك ميليارد اتقريب ترسيب توانايي

 تن ميليون ۲۰ حدود با مقدار كربن برابر اين ارزش كه
، شدهيادعالوه بر موراد  .)UNDP ،2000( است نفت

 و استاندارد جهاني به تجارت تواند مي كربن ترسيب
 اكسيد دي انتقال يها ههزين. شود تبديل شده تضمين
 رآثا اساس بر) اكخ به از اتمسفر كربن انتقال( كربن
 همواره هوا و آب روي بر كربن اكسيد دي افزايش منفي
 كربن بيترس ارزش كه صورتيبه . استافزايش بوده به رو
در هكتار  تن هر براي دالر ۲۰۰ حاضر حال در مراتع، در

 ترسيب اهميت به توجه با). Mir Senjeri, 2004 (است
مساحت  اتع مركه اين به توجه با و سطح جهاني در كربن
 است ضروري گيرندمي بر در را سطح كشور از وسيعي
  موردي مختلف مرتعيها هگون در ترسيب كربن ميزان
 اوليه برآوردي به يافتن دست ضمن تا گيرد، قرار ارزيابي

  جهت,و گراسلندها زارها درمنه در كربن ميزان ذخاير از
 ملعوا اثر بتوان كيوتو، پيمان راستاي در مديريت اصولي

 اين در شده كربن ترسيب كل ميزان در انساني
 پايدار و درست  تصميمگرفتن براي را هااكوسيستم
 يادآوريالزم به . كرد تعيين مراتع كشور در مديريتي

ي فراوان ها هي مورد مطالعه از جمله گونها هاست كه گون
و مهم در مراتع ايران هستند كه توجه به ميزان ترسيب 

 در ها هدر كنار ساير كاركردهاي اين گونكربن توسط آنها 
بررسي توان ترسيب كربن . افزايد مراتع به اهميت آنها مي

اي صورت گرفته و  ي چوبي و بوتهها هبيشتر در مورد گون

ي علفي زياد حضور داشته و ها هاز آنجا كه در مراتع گون
 بنابراينكنند،   ايفاء مي...نقش مهمي در توليد علوفه و 

ي علفي و مقايسه آن با ها هرسيب كربن در گون تةمطالع
 گرم شدن ةبه عالوه مسئل. داردها نيز اهميت اي بوته

 جهاني است و به ةزمين و افزايش گازكربنيك يك مسئل
شود همچنين مسائل زيادي در  كشور خاصي محدود نمي

 در مراتع مختلف يي مختلف مرتعها هرابطه با توانايي گون
 به يي كربن وجود دارد که پاسخگوكشور از نظر ترسيب
 سعي شده تا پژوهش در اين بنابراين. آنها ضروري است

 يکوه درمنه ي مرتعةب کربن سه گونيتوان ترس
)Artemisia aucheri(روني، آگروپا) Agropyron 

elongatum(رزنيس پي و گ) Stipa barbata( در بخشي 
  .ندشو و مقايسه يخشک كشور بررس مهياز مراتع ن

  

  ها مواد و روش
   مورد مطالعهة منطقيمعرف

 ي ساري جنوب شرقيلومتري ک۱۱۰ در ي مطالعاتةمنطق
اسر در بخش چهار دانگه و ي شهر کيلومتري ک۴۰و 

ن يا. واقع شده است)  پشرتيروستا(دهستان پشتکوه 
ْ  ۷ ' ۸´´ يياي جغرافيهان عرضيمنطقه ب    ۳۷´´ تا ۳۶ 

 ۵۳ ْ ۴۰ '  ۲۲´´ يياياف جغريها و طولي شمال۳۶ ْ  ۲۴ '
ْ ۵۸' ۳۸´´تا  حداقل ارتفاع آن . قرار گرفته است ۵۳ 

-يا مي متر از سطح در۳۲۸۰ متر و حداکثر ارتفاع ۱۳۵۰
ن ي ساالنه در اةر بالقوي و تبخين بارندگيانگيم. باشد
 ۳۷۵ب ي ساله به ترت۲۱ ي آمارةه در طول دوريناح
 ساالنه ي دمانيانگيم. باشديمتر ميلي م۱۶۵۰متر و يليم

 درجه ۵/۱۲ شش ساله برابر يآن براساس دوره آمار
م منطقه براساس روش آمبرژه از نوع ياقل. گراد استيسانت
 ). ۱شكل (خشک سرد است مهين

 ة از مراتع منطقيب کربن در بخشي ترسةمنظور مطالعبه
 يت مطالعاتي سه ساييمورد مطالعه، ابتدا اقدام به شناسا

  Artemisia aucheri تيزار با غالبهت بوتيک سايشامل 
 Agropyronت گونه ي با غالبيکيت علفزار يو دو سا

elongatum ت گونه ي با غالبيگريو دStipa barbata 
 علفزار در مجاورت هم قرار داشته و با تيد که دو سايگرد
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هاي   سايتةبا پيمايش منطق. زار فاصله داشتندت بوتهيسا
 مورد ة كه بيشترين حضور گونمورد مطالعه از مناطقي

نظر را داشتند انتخاب شدند تا در حد امكان تاثير 
ويژه در بخش خاك به هي همراه بر ترسيب كربن بها هگون

 گندمي از ةهاي دو گون چون سايت. حداقل ممكن برسد
 بذر كاري شده بودند ها همناطقي كه قبال با اين گون

 براي ها هقطع در محل آنهاانتخاب شدند، پوشش 

 به Agropyron elongatumو   Stipa barbataي ها هگون
 را ها هقطع سطح ة درصد و بقي۴۸/۵۴ و ۷/۵۲ترتيب 

 Artemisia اما براي گونه ,خاك لخت پوشانده بود
aucheri  خاب شد كه ت سايتي انةبعد از بازديد از منطق

 درصد ۶/۱۱ درصد پوشش درمنه به همراه ۲۳/۵۰
راه وجود داشت و بقيه را خاك لخت ي همها هپوشش گون

  . شامل شده بود
  

  
  

  
  مورد مطالعه در استان مازندرانةموقعيت منطق ‐۱شكل 

 

 

 روستا

طقهنمرز م  

 جاده اصلي

كولر

قلعه

 پشرت
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   از پوشش گياهي و خاكيبردارنمونه
، شامل ي مطالعاتيها تين ساييق پس از تعين تحقيدر ا
ت ي و دو سايکوهت درمنه يزار با غالب ت بوتهيک ساي

رزن، يس پيرون و گيي غالب آگروپاها هعلفزار با گون
 1983 (کيستماتي سي به روش تصادفيبردارنمونه

Chambers & Brown,(در به اين ترتيب كه .  انجام شد
 يصورت تصادفه متر ب۱۰۰ ترانسکت به طول ۳ت يهر سا

 نسبتا هموار ة در منطقي مورد مطالعاتياه تيچون سا(
هر ترانسکت سپس در امتداد د، شمستقر ) قرار داشتند

ک و در يستماتيصورت سه بيک مترمربعي قطعه ١٠
و اقدام به برداشت کامل  د مستقر شي متر١٠فواصل

 يبرا  تا عمق نفوذ ريشهينيرزمي و زيي هواةتوديز
و برداشت تمام ) شهيبرداشت کامل ر( ي علفيها هگون
 يا گونه بوتهيمتر برايليک ميش از ي با قطر بيها هشير
، پاياست يها ه گونيبراشه يعمق نفوذ ر ميانگين. دش

 به  مورد مطالعهة در منطقيکوهرون و درمنه يآگروپا
 ٤٥‐٨٠متر و ي سانت٣٥‐٤٥متر، ي سانت٣٠‐٤٠بيترت
 نمونه ٣٠ ياهياز هر گونه گ. بوداز سطح خاک متر يسانت

ها و   ترانسكتدر انتخاب اندازه و تعداد. برداشت شد
 پراكنش ة، اندازه و نحو به سطح پوشش گياهيها هقطع
 يها هقطعن ين از بيهمچن. ي گياهي توجه شدها هگون

صورت  بهقطعه ٥مستقر شده در امتداد هر ترانسکت 
ر ي در زيليک پروفي شد و در داخل هرگزينش يتصادف

د و از عمق ي شده حفر گرديبردار اه نمونهيتاج پوشش گ
چون  ي خاک برداشت شدها ه نمونيمتري سانت٠‐٣٠
 سانتيمتر اول خاك ٣٠ها در عمق  يكروارگانيسمم

 در مجموع ).Mahdavi, 2008 (بيشترين استقرار را دارند
 . خاک برداشت شدة نمون٤٥ و ياهي گة نمون٩٠
شگاه منتقل شده و يبه آزما و خاک ياهي گيها هنمون
  .ن شدييها تع ربن در آنکزان يم
  
ي ها هل و ميزان ترسيب کربن در گونيب تبدين ضرييتع

  مورد مطالعه

 ياهي گيها هنمونمختلف  يها شگاه ابتدا انداميدر آزما
ن يي تعيبرا . از هم جدا شدندشهيساقه، برگ و رشامل 

 روش از آلي، كربن به اندامب هر يل ترسيب تبديضر
 ,Abdi et al., 2008،Bordbar & Mortazavi(احتراق 

 اندام هر از. شد ستفادها )Forouzeh et al., 2008 و  2006
 در(اتو  دستگاه در شدن خشك از پس گياهي، يها هگون

 ۱۰ )ساعت ۲۴ مدت به و سانتيگراد ةدرج ۶۰ دماي
 ٣٠ ها هگوندر واقع از هر اندام . شد تهيه گرمي ۲ ةنمون

 با يكديگر براي ها هنمونه وجود داشت كه با تركيب نمون
.  نمونه حاصل شد١٠نمايش بهتر ميزان ترسيب كربن 

رزن به يس پيرون و گي آگروپايها ه گونيها هنمونسپس 
گراد و گونه ي درجه سانت۵۰۰ ي ساعت در دما۳مدت 

 درجه ۶۰۰ ي ساعت در دما۴ به مدت يکوهدرمنه 
ل تفاوت يدل(گراد داخل کوره احتراق قرار گرفت يسانت

 نسبت يکوهدرجه حرارت و مدت زمان سوختن درمنه 
ن گونه به خاکستر ير ارتيل شدن ديگر، تبديبه دو گونه د

 پس از خنک شدن در دستگاه ها هخاکستر نمون. است
ت وزن ينان از تثبي اطمين شده و برايکاتور، توزيدس
 شدهگفته ي ساعت در دما۱ها دوباره به مدت  آن

ن وزن خاکستر و با در دست داشتن ييبا تع.  شدينگهدار
تفاده از  محاسبه و با اسها هه ميزان مواد آلي نمونيوزن اول
 در هر يزان کربن آليم) Mac Dicken, 1997 ()۱(رابطه 

در  .اه به صورت جداگانه محاسبه شدي گيهاکدام از اندام
، ياهيوماس گي در بيل کربن آليب تبديادامه با ضرب ضر

ت در ي و در نهاقطعهب شده در هر يوزن کل کربن ترس
م به الز . مورد مطالعه محاسبه شديها هستگايهر هکتار ا

ذكر است كه بيومس هوايي و زيرزميني گياهان با روش 
  . شديريگاندازهقطع و توزين 

  
OC= ۵۴/۰  OM ۱(                                            

  
 يدرصد مواد آل: OM و يدرصد کربن آل: OC که در آن

  .باشديم
  
  ب کربن خاکيزان ترسين مييتع
شگاه ابتدا وزن ي آزما خاک دريزان کربن آلين ميي تعيبرا

لندر بر ي خاک به روش سيها ه نمونيمخصوص ظاهر
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ن شد و سپس درصد ييمتر مکعب تعيحسب گرم بر سانت
 ,Zarinkafsh(دست آمد ه بلک بي از روش والکيکربن آل

 ة محاسبي در پايان برا).Nosetto et al., 2006و  1993
ع ب کربن خاک بر حسب گرم در هر متر مربيزان ترسيم

  .شداستفاده ) ٢ (ةاز رابط
  

 Cc=۱۰۰۰۰ × C (%) × BD × E ٢(                       

  
 شده در سطح بيکربن ترسوزن  Cc:ن رابطه يکه در ا

درصد : C، بر حسب گرم در هر متر مربعک متر مربع ي
 يوزن مخصوص ظاهر: BD شده، يريگکربن اندازه

  عمقEمتر مکعب و يخاک بر حسب گرم بر سانت
 باشديمتر ميسانت خاک بر حسب يبردار نمونه

)Mahmoudi Taleghani et al., 2007.(  

  
  يل آماريه و تحليتجز

ي ها هگون كربن ترسيب ميزان ةمقايس و بررسي براي
 افزارlواريانس دوطرفه در نر تجزيه مختلف مورد مطالعه از

 ترسيب كربن ة تا ضمن مقايس, استفاده شدSPSSآماري 
ي مختلف مورد ها هگون  هر گونه وةگان هاي سه اندام بين

.  نيز بررسي گردد اثرات متقابل بين گونه و اندام،مطالعه
- دانکن در نرم آزمون از ها ميانگين مقايسه براي همچنين

 Excelافزار و براي رسم نمودار از نرمMSTAT-C  افزار
  .استفاده شد

  

  ج ينتا
، نطقه مجهت بررسي پوشش گياهيدر اين مطالعه 

 خانواده ٢٣در مجموع . بازديدهاي صحرايي صورت گرفت
 Poaceae گونه در منطقه شناسايي شد که خانواده ٨٤و 

 را در ترکيب ها ه گونتعدادبيشترين  Asteraceaeو 
 و پس از آن دهندپوشش گياهي منطقه تشکيل مي

 در Chenopodiaceae و Lamiaceaeي ها هخانواد
يي از قبيل ها ههمچنين گون. ندي بعدي قرار دارها هرتب

Berberis vulgare، Juniperus sp، Rhamnus pallasi و 
Rosa caninaي ها ه متعلق به خانوادBerberidaceae ،

Cupressaceae ،Rhamnaceae و Rosaceaeي ها ه گون
 در .دهند اي منطقه را تشکيل ميدرختي و درختچه

 Agropyronترکيب پوشش گياهي منطقه سه گونة 
elongatum ،Stipa barbata و Artemisia aucheri  

. ي موجود تراکم بيشتري داشتندها هنسبت به ساير گون
طور متوسط برابر سطح پوشش گياهي در سايت استيپا، به

 Alyssumيي از قبيل ها ه درصد بود که گون۲/۶۳
linifolium  ،Stachys inflate،  Bromus tectrum و 

Festuca ovina رکيب پوشش گياهي آن حضور در ت
. اند درصد را در برگرفته۰۳/۱۰داشته و سطحي حدود 

 سايت آگروپايرون متوسط سطح پوشش در همچنين
باشد که از اين مقدار، سطحي معادل  درصد مي۱۸/۶۵
 ،Bromus danthoniae يي مانندها ه درصد توسط گون۷/۹

 Aegilops crassa، Alyssum linifolium  اشغال شده
 ۸۳/۶۳زار نيز ميانگين سطح پوشش در سايت بوته .است

 Astragallusيي از جمله ها هدرصد بوده و گون
missoureinsis ،Orobanch alba ،Phleum pratensis ،

polium  Teucrium  ،Zataria multiflora و Festuca 

ovina  درصد ترکيب پوشش گياهي را به ۶/۱۱حدود 
  .بودند خود اختصاص داده 

  
  ب کربنيل و ميزان ترسيب تبديضر
 نشان ي به کربن آلياهي گيهال انداميب تبديج ضرينتا

 مختلف، ساقه و يها ه گونيي هوايهاان انداميداد که م
ر ي را نسبت به ساين درصد کربن آليشتريپا بيبرگ است

ن يشتريشه درمنه بيز ري نها هشيان ري دارد و در مها هگون
در مقابل ساقه و . داده استدرصد را به خود اختصاص 

ن مقدار ي کمترها هر گونيبرگ گونه درمنه نسبت به سا
  ).۱جدول (ل را دارد يب تبديضر

  
ي مورد ها ههاي گون ترسيب کربن بين اندامةمقايس
  مطالعه
 نشان داد كه بين ميزان کربن ترسيب شده تجزيهنتايج 
هاي مختلف ي مختلف و همچنين اندامها هدر گون

 درصد اختالف ۵ي مورد مطالعه در سطح ها هگون
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  ).۲جدول (ه است دار بود  درصد معني۵سطح اثر متقابل گونه در اندام نيز در . داري وجود داشت معني
  

  ي گرم۲ يها ه و مقدار کربن حاصل شده از نموني مختلف به کربن آليهال انداميب تبدي ضر‐۱جدول 

  شهير  ساقه  برگ
  اندام                          

  ونهگ    
  ليب تبديضر
  )درصد(

مقدار 
  )گرم(کربن

  ليب تبديضر
  )درصد(

مقدار 
 )گرم(کربن

ب يضر
 )درصد(ليتبد

مقدار 
 )گرم(کربن

Agropyron elongatum  ۲۹/۴۸  ۹۶۵/۰  ۷۷۵/۴۹  ۹۹۵/۰  ۲۰۵/۴۹  ۹۸۴/۰  
Stipa barbata  ۰۳۵/۴۹  ۹۸۰/۰  ۰۳۵/۵۰  ۰۰۰۷/۱  ۶۱۵/۴۷  ۹۵۲/۰  

Artemisia aucheri  ۹۲۵/۴۴  ۸۹۸/۰  ۳۱/۴۸  ۹۶۳/۰  ۱۲/۵۰  ۰۰۲/۱  
 
  

  ي مورد مطالعهها ههاي گون ره شده در انداميانس کربن ذخيه واري نتايج تجز‐۲جدول 

  مقدار F  ن مربعاتيانگيم  ي آزادةدرج مجموع مربعات  راتييمنابع تغ
  ۷۵۱/۱۹*  ۱۶۱/۴  ۲  ۳۲۲/۸  گونه
  ۹۶۲/۵*  ۲۵۶/۱  ۲  ۵۱۲/۲  اندام

  ۲۵۰/۱۰*  ۱۵۹/۲  ۴  ۶۳۸/۸  اندام* گونه 
    ۲۱۱/۰  ۸۱  ۰۶۴/۱۷  خطا
      ۹۰  ۸۷۱/۷۴  کل

  %۵دار در سطح يوجود اختالف معن: *                                  

  
 مختلف يها ره شده در اندامين کربن ذخيانگي مةسيمقا
 کربن در ةرين متوسط ذخي نشان داد كه بها هگون
 يداري مورد مطالعه تفاوت معنيها هگانه گون سهيها اندام

ن يانگي که ميشت به طور درصد وجود دا۵در سطح 
 کالس مختلف قرار ۳ در ها هن گونيب کربن در ايترس

 مختلف، يها ان اندامي، در م۳ با توجه به جدول .گرفت
ن مقدار کربن يشتريب )Artemisia aucheri(شه درمنه ير

ها در   اندامة را به خود اختصاص داده است و با بقييآل
در مقابل . تداري داش ي مختلف اختالف معنيها هگون
ب ين مقدار ترسي کمتر)stipa barbata(پا ي استةشير

کربن را داشته و با ساقه، ريشه و برگ استيپا، برگ و 
داري در  ريشه آگروپايرون و برگ درمنه اختالف معني

ساقه و برگ آگروپايرون و ساقه .  درصد نداشت۵سطح 
   .داري نداشتند درمنه اختالف معني

  
  ي مورد مطالعهها ه گون مختلفيهاکربن در اندام ترسيب زاني مسهيمقا ‐۳جدول 

  اندام  ب شده به تن در هكتارين وزن کربن ترسيانگيم
  شهير  ساقه  برگ  گونه

Agropyron elongatum  bc۶۲۷/۰  b۹۶۰/۰  c۴۳۵/۰  
Stipa barbata  c۲۸۷/۰  c۳۰۰/۰  c۲۲۱/۰  

Artemisia aucheri  c۳۳۹/۰  b۹۷۱/۰  a۷۳/۱  
 ۷۵/۲ ۵۳/۲ ۴۳/۴  به درصدتغييرات  ضريب

 .دار هستندي حروف مشترک فاقد اختالف معني دارايهانيانگيم                              
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   مورد مطالعه ياهي گيها هب کربن بين گوني ترسهسيمقا

 يها هتوده گونيب کربن در کل زيزان ترسي مي بررسيبرا
. طرفه استفاده شدکيانس ي وارتجزيهمورد مطالعه از 

ب کربن ين ترسيز آن بود که ب ايحاک تجزيهج اين ينتا
 ۵ در سطح يداري معني مختلف، تفاوت آماريها هگون

آزمون دانکن نشان داد كه، ). ۳جدول(درصد وجود دارد 
 کالس قرار ۲ در ها هن گونيب کربن در اين ترسيانگيم

 تن در ۰۴۱/۳ن يانگي با ميکوهگونه درمنه . رديگيم
رد و با گونه ب کربن را داين مقدار ترسيشتريهکتار ب
 يداري معني درصد تفاوت آمار۵رون در سطح يآگروپا

 اختالف ي دارا,ن دو گونهيپا با اي استةندارد و گون
  ).۴جدول ( بود يدار يمعن

  
   مورد مطالعهيها هره شده در خاک پاي گونيزان کربن ذخيانس ميه واريتجز ‐۳جدول 

  مقدارF  عاتن مربيانگيم  يدرجه آزاد مجموع مربعات  رييمنبع تغ
  ۲۵۶/۸*  ۲۴۸/۱  ۲  ۴۹۷/۲  ها هگونومس يره شده در بيکربن ذخ

  ۷۷/۵۶*  ۷۱۲/۲۲۰۹  ۲  ۴۲۳/۴۴۱۹  ره شده در خاکيکربن ذخ

  %۵ در سطح ي داريمعن: *          
  

   مورد مطالعهيها هگوندر وماس يب کربن کل بين ترسيانگيم ةسيمقا ‐۴جدول 

  گونه
ب ين وزن کربن ترسيانگيم

  هكتارشده به تن در 
ريب تغييرات ض

  به درصد
Agropyron elongatum  a۰۲۳/۲  ۳۴/۲ 

Stipa barbata  b۸۰۹/۰  ۹۷/۲  
Artemisia aucheri  a۰۴۲/۳  ۷۹/۴  

  .دار هستندي حروف مشترک فاقد اختالف معني دارايهانيانگيم                           
  

  ياهي گيها هب کربن در خاک پاي گوني ترسةسيمقا

 يها هنب کربن در خاك پاي گويزان ترسي مي بررسيبرا
. طرفه استفاده شدکيانس ي وارتجزيهمورد مطالعه از 

ره ين کربن ذخي از آن بود كه بيحاک تجزيهج اين ينتا
 درصد ۵ مختلف در سطح يها هشده در خاک گون

ن وزن يانگياساس آزمون دانکن م بر. شتااختالف وجود د

 Artemisiaره شده در خاک پاي گونه يکربن ذخ
aucheri   ن مقدار را يشترين در هکتار ب ت۴۴۵/۲۹با
ره شده در خاک پاي دو ين وزن کربن ذخيانگيداشت و م

 با هم يدار ي درصد اختالف معن۵گر در سطح ي دةگون
  ). ۵ و ۳جدول(نداشتند 

  
   مورد مطالعهيها ه کربن در خاک گونةري ميانگين ذخة مقايس‐۵جدول 

  گونه
ب ين وزن کربن ترسيانگيم

  شده به تن در هكتار
  کالس

Agropyron elongatum  ۷۸/۱۱  a 
Stipa barbata  ۰۳۲/۱۵  a  

Artemisia aucheri  ۴۴۵/۲۹  b  
  .دار هستندي حروف مشترک فاقد اختالف معني دارايهانيانگيم                               
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  يريگ جهيبحث و نت
ب کربن در يزان ترسي مة حاضر، مقايسپژوهشدر 
 ةشي ر؛ مورد مطالعه نشان داديها ه مختلف گونيها اندام

ره کربن را در ين مقدار ذخيشتري بيکوهگونه درمنه 
ج ين نتايا. ي مورد مطالعه داردها هها و گون ميان اندام

 بافت ي که داراييها ن است که اندامي ادهندةنشان
ب کربن برخوردار ي در ترسيشتري بيياند، از توانا يچوب

شتر باشد، ياه بي در گي چوبيهابوده و هرچه نسبت اندام
 Forouzeh (ابدييش مي کربن افزاةرين گونه در ذختوان آ

et al., 2008 .(Forouzeh et al )2008( نشان دادند كه 
اي گل آفتابي، سياه  بوتهةميزان ترسيب كربن سه گون

داري داشته، همچنين  اختالف معنييکوهگينه و درمنه 
شاخه، ريشه، ساقه (هاي چهارگانه ترسيب كربن در اندام

داري نشان دادند  سه گونه تفاوت آماري معنياين) و برگ
ها   گياهان بيشترين توان ترسيب كربن و برگةو ساق

ز ين) Indufor  )2002 .كمترين توانمندي را داشتند
ب کربن و ي در ترسياهي گيهامتفاوت بودن سهم اندام

 .د کردييند تأين فراي را در اي چوبيهاشتر اندامي بييتوانا
Bordbar & Mortazavi ) 2006 (ل ي پتانسيبا بررس

نشان داد  استان فارس يهايکارب کربن در جنگليترس
 كربن در چوب تنه اكاليپتوس ةكه بيشترين ميزان ذخير

ها نشان داري با ساير اندامو آكاسيا بوده كه اختالف معني
ل ي مورد مطالعه پتانسي علفيها ههمچنين در گون. دادند
 ينيرزمي زةتوديشتر از زي بييوا هةتودي کربن در زةريذخ

توده ي، زيکوه درمنه يا بوتهةاست، در مقابل در گون
ن امر به يل ايدل.  دارنديشتريب بي توان ترسينيرزميز

 يها هان گوني ميکيولوژيزي فيها اد به تفاوتياحتمال ز
ز در ي ن)Gao et al ) 2007 . ارتباط دارديا و بوتهيعلف

 ةسيپس از مقا. افتي دست يبهج مشايمطالعه خود به نتا
 مورد ةوماس سه گونيره شده در کل بي ذخيکربن آل
مورد مطالعه از نظر  يها ه مشاهده شد که گونيبررس

 توان بيشترين يکوه درمنة ترسيب كربن تفاوت داشته و
 هاي تفاوت احتمال زيادبه كه, دارد آلي كربن ترسيب در را

درصد  افزايش  وگونه اين فرد فيزيولوژيكي منحصر به
) Forouzeh, 2006( ريشه و ساقه هاي اندام شدن چوبي

اگر چه . است شده گونه اين كربن ترسيب موجب افزايش
ترسيب كربن درمنه بيشتر بود ولي ار نظر آماري با 

داري   علفي آگروپايرون تفاوت معنيةترسيب كربن گون
ي علفي در ترسيب كربن را ها هنداشت كه اهميت گون

 ة مطالع. اگر در مراتع غالب و زياد باشندبه ويژه, ساندر مي
ي چوبي مهم ها ه گونةي علفي به اندازها هترسيب گون

 يب کربن خاک پاي ترسةسين مقايهمچن. باشد مي
 نسبت به يکوه درمنه ة نشان داد که گونياهي گيها هگون
 ياشهيط ري را در خاک محيشتري کربن بها هر گونيسا

 مورد ةدر مجموع، در هر سه گون.  استره کردهيخود ذخ
شتر از ي بيليره شده در خاک خيزان کربن ذخيمطالعه، م

، Woomer et al., 2004  است كه با نتايجياهيوماس گيب

Azarnivand et al., 2009 ،Yong, 2007 مطابقت دارد. 
ان سه ينکه در ميا حاضر و نظر بهپژوهشج يبا توجه به نتا

 درخاک و ي کربن آلةريمتوسط ذخ مورد مطالعه، گون
 ةشتر از دو گوني بيکوه درمنه ةتودين کل زيهمچن

ا مراتع ين در امر اصالح و احيگراست، بنابراي دياهيگ
 معرف يکوه درمنه ةگون.  دارديشتريت بيمنطقه ارجح
 که سطح )Mesdaghi, 2003 ( کشور استيمناطق استپ

چنانچه . )مساحت کشور% ٢٨(رد يگي را در بر ميعيوس
 ي دالر برا٢٠٠ب کربن مراتع در حال حاضر يارزش ترس

 ،)Mir Senjeri, 2004(هر تن در هکتار برآورد شده باشد 
 که در حفاظت يتواند عالوه بر نقش مؤثرين گونه ميا

 به يابيفا کند، در دستي دام اين علوفه برايخاک و تأم
ت يز از اهميب کربن نيق ترسي از طريارزش اقتصاد

 ةرسد چنانچه از گوني به نظر م.  برخوردار باشدييالبا
 كه از ي با بافت چوبيگري ديها ه و گونيکوهدرمنه 
ي ديگري چون كيفيت علوفه، ارزش صنعتي يا ها هجنب

 يدارويي و حفاظت خاك اهميت داشته باشند برا
 استفاده شود، ة در منطقياهيگسترش و احياء پوشش گ

ش يافزا. ديرا بهبود بخشب کربن يتوان توان ترسيم
ش ي، افزاياهيوماس گيش بيب کربن معادل افزايترس
 يت نگهداريش ظرفي خاک، افزايزيد، بهبود حاصلخيتول

 خواهد ي و باديش آبي از فرسايريآب در خاک و جلوگ
 ها ه و کاشت گونگزينش يتوان براينه مين زميدر ا. بود
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 ةژب پروين ترتيبه ا.  کمک گرفتين محلياز ساکن
، ي و اقتصاديطيست محيب کربن افزون بر منافع زيترس
ن منطقه به همراه ي ساکنيز براي نييزا اشتغالةک جنبي

با توجه به اهميت روز افزون ترسيب كربن . خواهد داشت
ي گياهي از نظر توان ترسيب كربن ها ه انواع گونةمطالع

  .رسد در مناطق مختلف اقليمي الزم و ضروري به نظر مي
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Abstract 
Carbon sequestration potential of three species including Agropyron elengatum, Stipa barbata and 
Artemisia aucheri was evaluated in parts of a semi-arid rangeland in this study. After determination 
and selecting key areas as study sites, sampling from vegetation and soil, based on randomized 
systematic method, was done and 90 plant and 45 soil samples were taken, respectively. Shooting 
and rooting organs of the species were separated from each other after transfer to the laboratory and 
carbon sequestration coefficient of plant organs was determined with combustion method.Then 
carbon sequestration coefficient of different species, organs and soil under these species were 
analyzed. The results showed that carbon sequestration rate between studied three species, had 
significantly statistical difference (p<%5) while Artemisia aucheri had the highest carbon 
sequestration rate in the region. Also carbon sequestration between organs (roots, stems and leaves) 
of three species showed significantly statistical difference (p<%5). Investigation of soil carbon 
storage showed that Artemisia aucher stores 29.445 t/ha carbon in the soil which is higher than 
other studied species. 
 
Keywords: Carbon sequestration, Artemisia aucheri, Agropyron elongatum, Stipa barbata, Peshert 
of Kiasar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Corresponding author:  Tel: +98 911 1575586  Fax: +98 152 4222982  E-mail: Z.Jafarian@sanru.ac.ir 
 


