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كالت سادات آباد ( قرقتأثير تحت  Besser  Artemisia sieberiگونهره كربن يذختوان 
  )شهرستان سبزوار

  يپروانه عشور و يده ناطقيسع ،يا كماليناداض، يمحمد ف، *يد سوريمهش

  تحقيقات مرتعبخش  موسسه تحقيقات جنگلها و مراتع كشور، سازمان تحقيقات،تهران، آموزش و ترويج كشاورزي،  ،ايران

  25/10/97 :تاريخ پذيرش  25/6/97: تاريخ دريافت

  دهيچك

ره يذخدر پژوهش حاضر، توان . كند يم كمك مير اقلييو اصالح تبعات تغ يست كه به كاهش كربن اتمسفريكربن، راهكار رهيذخ
منطقه كالت سادات  ،يخراسان رضواستان  شهرستان سبزوار يقشالقمراتع  درArtemisia sieberi) ( يدرمنه دشتكربن گونه 

و در امتداد هر  يبه طور تصادف يمتر 100ترانسكت  شش، دشتي درمنه ت يسا يدر منطقه مطالعات. مورد مطالعه قرار گرفت آباد
در  يدرمنه دشتتوده يز. ديمستقر گرد ت چراشده و قرقيدر دو سا كيستماتيمتر، به طور س 20پالت با فواصل  5، ترانسكت

در دو خاك ل يك پروفيهر ترانسكت  يدر ابتدا و انتها. شد يريگ ها اندازه ن، در همه پالتيبه روش قطع و توز بهارفصل  خراوا
كربن ره يذخزان يم. شگاه فرستاده شدياه به آزمايخاك و گ يها نمونه. شدحفر ت چراشده و قرق يدر دو سا 15-30و  0-15عمق 

طرفه و  كيانس يه واريتجز يها با آزمون ها داده. شدن ييتع دشتي درمنه  اهيتوده گيمق و زخاك دو ع يها هر كدام از نمونه يبرا
قرق و چراشده  تيدر سا دشتي درمنه  اهيگ يها شده در كل اندام رهيكربن ذخ نيانگيمقدار م. ل قرار گرفتنديد تحلمور Tآزمون 
بررسي كربن ذخيره شده در خاك نيز نشان داد كه در هر دو عمق تحت مطالعه، . شد برآوردتن بر هكتار  4/2و  73/3 بيبه ترت

توان بيان داشت كه مديريت مناسب اراضي  مي ن،يبنابرا. كربن بيشتري داشته است رهيمنطقة قرق نسبت به منطقة تحت چرا، ذخ
  .خواهد داشت ، تأثير قابل توجهي در افزايش ذخيره كربن در گياه و خاكل قرقيباز ق مرتعي

  وماسيخاك، بچراشده، قرق، ، دشتي درمنه   گونهكربن،  رهيذخ :يديكل يها هواژ

  souri@rifr-ac.ir :يكي، پست الكترون09125279086:  سنده مسئول، تلفنينو*

  مقدمه
 ستيز يها مهم عصر حاضر بحران يها از بحران يكي

و  عيبه توسعه صنا توان ياست، كه از آن جمله م يطيمح
قابل استفاده  ريغ ،ييزا ابانيب ،ييزدا جنگل ها، ندهيآال شيافزا

 ديو كاهش شد يمنابع آب تيفيك رييتغ ،يزراع يشدن اراض
آب و  راتييو تغ يا ازن، اثر گلخانه هيآن، نابود شدن ال

از  يناش يآلودگ رياخ يها دهه يط. اشاره كرد ييهوا
مورد  يالملل نير، در سطح بدر اتمسف يا گلخانه يگازها

 نيشتريب يا گلخانه يگازها). 14( توجه قرار گرفته است
كربن  دياكس يد. جهان داشته است مياقل ريياثر را بر تغ

 شود، يم سوبمح يا گلخانه يگازها ءجز نيتر عمده

 يها در جذب بازتابش يمهم اريكه نقش بس يطور به
را  يا از اثر گلخانه يمين باًيداشته و تقر نياز زم يخروج
 يمصنوع يها كربن با روش شيپاال .)22( شود يسبب م
لذا به منظور  .در بر دارد ينيسنگ يها نهيهز.. و  لتريمثل ف

تعادل در  جاديو ا يمسفركربن ات دياكس يكاهش د
جذب  ستيبا يكربن اتمسفر م ،يا گلخانه يگازها يمحتوا

 تودهيكربن در ز بيترس. گردد بيمتعدد ترس يها و در فرم
 نيتر هستند ساده تودهيز نيكه تحت ا ييها و خاك ياهيگ

 باشد يراهكار ممكن م نيتر يعمل ،يو به لحاظ اقتصاد
رسيب كربن توسط برگ گياهان طي فرآيند فتوسنتز ت). 21(
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و استفاده از كربن آن براي ساخت زيتوده كه شامل برگ، 
ادهترين راهكار ريشه، ساقه و ميـوه اسـت، ارزانترين و س

بر ). 5(ممكن بـراي كـاهش مقـدار اين گاز در جو ميباشد
گيري كربن ذخيرهشده در خاك تيپهاي  اين اساس اندازه

مختلف پوشش گياهي يكي از موضوعات مهم 
  ).12(دنياست

 پوشانند، يرا م نيدرصد كره زم 47 نكهيا ليبه دل مراتع
 رهيذخدر  ينقش مهم توانند يخود م ياهيگ توسط پوشش

 نيدر ا ياهيگ كه اگر پوشش يطور كربن داشته باشد به
روند گرم شدن  يتا حدود توان يم ابد،ي شيها افزا عرصه
 ميها كاشت مستق روش نياز ا يكي. را كمتر كرد نيكره زم
كربن  رهيذخ شيافزا. ها است در عرصه ياهيگ يها گونه
بهبود  د،يتول شيبه افزا ياهيتوده گ يز شياز افزا يناش

آب در خاك، و  يدار نگه شيخاك، افزا يزيحاصلخ
افزايش . شود يم يمنته يو باد يآب شياز فرسا يريجلوگ
ها در زمينه گرمايش جهاني و تغيير اقليم موجب  نگراني

و قابليت آن در  ياهيگ و پوشش به خاك هشده است ك
هاي اخير  در سال. كربن به صورت پايدار توجه شود رهيذخ

كربن افزايش  رهيذخدر رابطه با  ياهيگ پوشش توجه به
كربن به عنوان روش  رهيذخيابي به افزايش  يافته و دست

اتمسفري در د كربن ياكس يدمناسبي براي كاهش تراكم 
توان  .جوامع علمي و سياسي جهان مطرح شده است

ت يريوه مدي، مكان و شياهيره كربن بر حسب گونه گيذخ
كانادا  ي، در البرتا)17(و همكاران   Hewins.متفاوت است

مراتع چرا  ازجفت نمونه  108خاك را در  يكربن آل رهيذخ
مختلف مورد  ييمنطقه آب و هوا 6شده و مراتع قرق در 

مراتع نشان داد كه در قشان يتحق جينتا .قرار دادند يبررس
 افته استي شيدرصد افزا 12خاك  يكربن آل رهيذخ قرق

 Shang .شده است رهيسطح خاك ذخ يمتريسانت 15كه در 
ره ير قرق بر ذخيتاث يبر رو يقيدر تحق ،)23(و همكاران 

افتند كه قرق ين دريچ يبانياين و فسفر مراتع بتروژيكربن، ن
ده يگرددر منطقه  نره كربيذخ شيساله باعث افزا 37

ره كربن ينه ذخيزمكه در  يقيدر تحق ،)Attaeian  )8.است

 رهيداد، نشان داد كه حداكثر كربن ذخمراتع كشور انجام 
در كشور در استان فارس مشاهده  ييهوا تودهيشده در ز

گرم كربن در هكتار در سال  مگا 07/1شده كه معادل 
مگاگرم  023/0پارامتر برابر  نيحداقل ا. برآورد شده است

بوده كه در استان قم مشاهده شده  لكربن در هكتار در سا
اثر  يبر روق يبا تحق ،)20(كاران و هم Lashnizand .است
ب كربن در يدر ترس يزداريآبخ يكيومكانيات بيعمل يبخش

زان يمكه  دنديجه رسين نتيبه امنطقه آبخوان كوهدشت، 
الشبرگ و خاك تحت  ،وماسيب كربن در بيترس
ستم يسه با سيكنترل شده، در مقا يتيريمد يها ستميس
 يدار يمعنطور  ح بهيت ناصحيريا مديت نشده يريمد
 يان كرد كه اجرايب ،)Kolahchi )19 .افته استيش يافزا
كربن در  رهيش ذخيباعث افزا ،ياصالح يها پروژهح يصح

در صورت  اظهار كرد كه ين ويهمچن. ه استديخاك گرد
نده يسال آ 30در ، يو جنگل يزراع ،يمرتع ياراض تيريمد
تن  ونيليم هزار 600تا  هزار 300جذب  ييتوانا ين اراضيا

  . د داشتنكربن را خواه

بهبود  يد،تول يشبه افزا خاككربن  ذخيره يشافزا
و  آب در خاك يدار نگه يشخاك، افزا يزيحاصلخ
 .شود يم يمنته يو باد يآب يشاز فرسا يريجلوگ
كربن به عنوان روش مناسبي  ذخيرهيابي به افزايش  دست

 .باشد يماتمسفري د كربن ياكس يدبراي كاهش تراكم 
ترسيب كربن در  زانيمداشتن اطالعات در مورد 

زمين ميتواند يكي از ) غير آبي(اكوسيستمهاي خشكي 
مهمترين منابع براي اكولوژيستها بمنظور مديريت، 
برنامهريزي و مهار بحران زيستمحيطي مذكور محسوب 

مراتع مورد بررسي در تحقيق نكه يبا توجه به ا). 10( شود
در  دشتي درمنه اي معرف گونه ه حاضر، يكي از رويشگاه

در پژوهش حاضر تصميم ن، يبنابرا، شرق كشور است شمال
 1376 از سال(تا پس از گذشت بيش از دو دهه  شدبر اين 

بر  قرق، اثر عمليات قرقاز اجراي عمليات ) تا حال حاضر
ذخيره كربن گونه غالب منطقه كالت سادات آباد ميزان 

ن تحقيق با يا لذا. مورد بررسي قرار گيردشهرستان سبزوار 



790 

و خاك  يذخيره كربن گونه درمنه دشت توان يهدف بررس
سهم هر ن ييتعهاي مختلف و  تحت زيتوده آن در عمق

در ذخيره كربن در هر  دشتي درمنه هاي گياه  كدام از اندام
  .ديانجام گرددو سايت قرق و چراشده 

  هامواد و روش
انجام پژوهش حاضر،  يبرا: مطالعهمعرفي منطقه مورد 

 منطقه كالت سادات آبادمنطقه در  دشتي درمنه ت يسا

منطقه مورد مطالعه . انتخاب شد يخراسان رضواستان 
 يرضو واقع در استان خراسان يداورزاز شهرستان  يبخش

بوده كه از شمال به رشته كوه جغتاي از شرق به حوالي 

روستاي ريوند، از جنوب به جاده ترانزيتي سبزوار به تهران 
ن يا .گردد و از غرب به حوالي روستاي كميز محدود مي

 8/209 انهيسال يگدمتوسط بارنبا  ي، منطقه استپمنطقه
زان ين مين و تابستان كمتريشتريزمستان ب. استمتر  يليم

ن طبق يهمچن. اند را به خود اختصاص دادهمتوسط بارش 
و ماه  ريتآمار موجود حداكثر مطلق درجه حرارت در 

كالت  تيسا. ماه است حداقل درجه حرارت در بهمن
 نيباشد كه چند يم يا مراتع قرق شده يسادات آباد دارا
و ) 1376از سال (دام حفظ شده است  يسال است از چرا

 نيباشد، همچن يم يمتنوع يمرتع اهانيپوشش گ يدارا
  .)1( و حفاظت شده است يكش فنس يمنطقه قرق به خوب

  
  ت كالت سادات آباد شهرستان سبزواريسا ييايت جغرافيموقع -1شكل

 ياهيگ پيابتدا ت ،ييصحرا يهاديبازد يط: روش تحقيق
روش سايت قرق منطقه كالت سادات آباد بر اساس  معرف

سپس با مراجعه به مراتع . شد نييتعك يفلورست- يونوميزيف
مشابه به عنوان  يا شد منطقه يسع ،مناطق مجاور قرق

 يكل طيچرا شده در نظر گرفته شود كه از نظر شرا تيسا
با مراتع قرق منطقه كالت  ياديتشابه ز يدارا يتوپوگراف

قرق و  يها تيپس از انتخاب سا. سادات آباد باشند
از  كيستماتيس -يبه روش تصادف يداربر نمونه چراشده،

ترانسكت  طخ نيمنظور محل اول نيبد. شد انجامها  تيسا
محل  نياول. شد نييتع فيتصادبصورت  ديدر منطقه كل

 يبرا. بود يتصادف زين نمونههر خط  يرو يگذار پالت
 6 ت قرق و چراشده،يدر هر دو سا مراتع مورد مطالعه

ك متر يپالت چهارگوش  60ترانسكت مستقر و تعداد 
مراتع مناطق  يابيارز يطبق دستورالعمل طرح مل يمربع

نكه يبا توجه به ا. برداشت شد رانيا ييمختلف آب و هوا
متر و  100ها  طول ترانسكت، است ياستپ مهيمنطقه ن
در هر پالت . )6( متر در نظر گرفته شد 50ن آنها يب فواصل

 يريگ اندازه دشتي درمنه  ي تودهين زيبه روش قطع و توز
شه ي، مقدار ر)ساقه و شاخه( ييبعد از قطع اندام هوا .شد

 ينيو افق پائ) يمتر يسانت 0-15( يموجود در افق سطح
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 شستنبرداشت و پس از ) يمتر يسانت 15- 30(خاك 
 رهيذخكربن  يريگ اندازه يخشك كردن آنها، براها و  شهير

  .شدشگاه منتقل يشده به آزما

- 0در دو عمق ل يك پروفيهر ترانسكت  يدر ابتدا و انتها
حفر ) يشه دوانيعمق ر( 30- 15و ) خاك يافق سطح(15
اه كه به سه يگ يها در مجموع خاك و نمونه ).4، 17( شد

م شد و پس از خشك يشه تقسيبخش ساقه و برگ و ر
شگاه يبه آزما يدرصد كربن آل ليه و تحليتجزكردن، جهت 
اس يو در مق يبر اساس نمود ظاهر .فرستاده شدند

 -  leriifolia  Salvia ت قرقيسا ياهيپ گي، ت1:25000
Artemisia sieberiن يانگيدر منطقه پراكنش دارد كه م

پ يهمراه ت يها گونه. درصد است 38آن  يپوشش تاج
 Noaea mucronata -  Scariolaشامل  عمدتاً ياهيگ

orientalis -  Launaea acanthodes - Stachys 

terinervis-Onobrychis khorasanica وIxiolirion 

tataricum ت چرا شده يسا ياهيپ گيت .استScariola 

orientalis - Artemisia sieberi در منطقه پراكنش دارد كه
همراه  يها گونه. درصد است 27آن  ين پوشش تاجيانگيم
 Noaea mucronata  -  Scariolaشامل عمدتاً  ياهيپ گيت

orientalis - Launaea acanthodes- Cousinia sp -
Salsola kali- Heliotropium crispum وPeganum 

harmala ت قرق و چراشده يسات مراتع يوضع. است
 ري، فقمتوسطب يبه ترت يبراساس روش چهارفاكتورمنطقه 

اك و ات خيخصوصبه  يازدهيبر اساس امت هاش آنيگرا و
  . دش يابيارز يثابت و منفب يبه ترت، ياهيگ پوشش

 يات مورد بررسيخصوص يريگ اندازه

پس از آنكه : تعيين ضريب تبديل كربن آلي اجزاي گياه
در  ينيرزميو ز ييوماس هوايمربوط به ب ياهيگ يها نمونه
دند و يوزن گرد ياهيگ يها نمونه. آزاد خشك شد يهوا
با  يشگاه درصد كربن آليدر آزماسپس . اب شدنديآس

به دست آمد  يكياستفاده از روش احتراق در كوره الكتر
 يا خشك، نمونه يها از هر كدام از اندام كه بين ترتيبه ا

خته و در داخل ير ينيگرم در داخل بوته چ 10به وزن 
ساعت  5مدت  گراد به يدرجه سانت 500 يكوره در دما

ت با داشتن وزن خاكستر و يدر نها). 1( قرار داده شدند
ها با استفاده از  نمونه يزان مواد آليه مين اولزسه آن با ويمقا

  ).4( ديردحاسبه گم) 1( رابطه

  OC=0.54 OM       )1(رابطه 

OM :يدرصد مواد آل ،OC :يدرصد كربن آل  

 يها نمونه پس از انتقال :كربن خاك ذخيره كربن آلي و
آزاد از الك  يشگاه و خشك كردن آن در هوايخاك به آزما

، ين كربن آلييسپس جهت تع ).8(متر عبور داده شد يليم 2
توسط اتر  ونيداسيه اكسيو بالك و بر پا يروش والكلاز 
مانده با  يكرومات باق يون ديتراسيم و تيكرومات پتاس يد

زان يروش من يدر ا .)7( فات آهن استفاده شدلفرو سو
 يبرا. ديآ يبه دست م يبرحسب درصد كربن آل يكربن آل

 2 لوگرم در هكتار از رابطهيره شده به كيل كربن ذخيتبد
  .)3(شد استفاده 

  SC = 10000*OC (%) * Bd             ) 2(رابطه 

  : كه در آن

SC :يكربن آل )kg/ha(  

OC (%) :يدرصد كربن آل  

Bd :خاك  يجرم مخصوص ظاهر)gr/cm3.(  

e :يبردار عمق نمونه )cm.(  

 يا رهيزان كربن ذخيان ميب يبرا :جرم مخصوص ظاهري
 يد جرم مخصوص ظاهريدر واحد سطح و عمق خاص با

ن جرم مخصوص ييتع ين برايبنابرا. شود يريگ اندازه
از  يكي. )12(از روش كلوخه استفاده شد يظاهر
كربن خاك وزن  رهيذخت يمهم برآورد ظرف يها پارامتر

نمونه خاك كه از  سه دويدر مقا. است يمخصوص ظاهر
 يوزن مخصوص ظاهر ياند ول كساني ينظر كربن آل
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 يوزن مخصوص ظاهر يكه دارا يدارند، خاك يمتفاوت
  .دارد يشتريب ياست،كربن آل يشتريب

ط يدر مح به دست آمده يها داده: تجزيه و تحليل آماري
رسم  يبرا .ل شدنديتحل 20نسخه  SPSS يافزار نرم

ت يخاك سا يها داده .نمودارها از برنامه اكسل استفاده شد
ت قرق و يدر هر دو سادر دو عمق اول و دوم  دشتي درمنه 

. سه شديبا هم مقا يجفت tبا استفاده از آزمون چرا شده 
وماس يب ينيوماس و بخش زميب يين بخش هوايهمچن

در ادامه . قرار گرفت ليتحلمورد  tبا آزمون  دشتي درمنه 
درمنه مختلف  يها كربن در اندامره يذخسه يجهت مقا

انس يه واريشه، ساقه و برگ از آزمون تجزير: شامل دشتي 
ت قرق و يدو سا يها ن، دادهيهمچن. طرفه استفاده شد كي

. ندسه شديمستقل با هم مقا tچرا شده با استفاده از آزمون 
  .شداستفاده  آزمون دانكنز از يها ن نيانگيسه ميمقا يراب

  جينتا

 يحاصل از بررس يها آماره :خاك كربن مقايسه ذخيره
در  دشتي درمنه ت يسادو كربن در دو عمق خاك  رهيذخ

 )2( يجفتt ج آزمون يبا توجه به نتا. آمده است) 1(جدول 
ن منطقه به دست آمده يسه عمق اول و دوم اياز مقاكه 

اختالف % 1كه، در سطح احتمال  مشخص شداست، 
ن يكربن، در دو عمق خاك ا رهيذخن يانگين ميب يدار يمعن

ج يبراساس نتا. وجود داردها  تيدر هر كدام از سامنطقه، 
كربن عمق  رهيذخن يانگيمشخص است كه، م )1(جدول 

. استشتر يت قرق و چراشده بيدر هر دو سادوم 
  ت قرق و چراشدهيدر دو سا دشتي درمنه  شگاهيروره كربن در دو عمق خاك يذخ يها آماره -1جدول 

  Sig  جفتيT )تن در هكتار(ميانگين تيمار ها سايت
 1عمق قرق

  2عمق 
5/0±11/5 
7/0±12/9  

21/7  **0  

 1عمق چراشده
  2عمق 

4/0±09/4 
5/0±56/7  

34/6  **0  

  % 1 يدار يدر سطح معن يدار يوجود اختالف معن: **

و بيوماس ) ساقه و شاخه(مقايسه كربن بيوماس هوايي 
 يجفت tج حاصل از آزمون يبا توجه به نتا): ريشه(زميني 

مشخص شد كه با سطح . ه شده استيارا) 2(ول كه در جد
كربن در  رهيذخن يب يدار ي، اختالف معن%95احتمال 

 رهيذخن يانگيم. شود يمشاهده م ينيو زم ييهواوماس يب
ب يت قرق و چراشده به ترتيسا ييوماس هوايكربن در ب

برابر  ينيوماس زميتن در هكتار و در ب 52/1و  11/2برابر 
  . تن در هكتار است 82/0و  61/1با، 

  ت قرق و چراشدهيدر دو سا دشتي درمنه  شگاهيرو ينيو زم ييوماس هوايكربن ب رهيذخ يها آماره -2جدول 
  Sig  جفتي T  )تن در هكتار( ميانگين  تيمار ها  يتسا

  ييهوا يوماسكربن ب  قرق
  كربن بيوماس زميني 

07/0±11/2 
04/0±52/1  

16/7  **0  

 ييهوايوماسكربن ب چراشده
  كربن بيوماس زميني 

06/0±61/1 
03/0±82/0  

44/5  **0  

  % 1 يدار يدر سطح معن يدار ياختالف معنوجود : **

دشتي  هاي مختلف درمنه  مقايسه ذخيره كربن در اندام
درمنه مختلف  يها سهم اندام: شامل ريشه، ساقه و برگ

انس يه واريكربن با استقاده از آزمون تجز رهيذخدر  دشتي 

در ادامه . )3(جدول  قرارگرفت سهيمورد مقا طرفه كي
سه ي، با هم مقايدشت  درمنهمختلف  يها اندام يها نيانگيم

اه يوماس گيسهم هر كدام از مختلف ب) 4(در جدول. شدند
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، )4( ولجد جيبه نتابا توجه . ه شده استيارا دشتي درمنه 
به شه يكربن رو چراشده ت قرق يدر سا كه مشخص شد

ن سهم را يشتريب تن در هكتار، 6/1و  6/2ن يانگيبا مب يترت

و  3/0ن كربن يانگيبا مب يبه ترت برگ. كربن دارد رهيذخدر 
 دشتي درمنه مختلف  يها ان انداميتن در هكتار، در م 11/0

  . كربن دارد رهيذخن سهم را در يكمتر
  

  ت كالت سادات آباديسا در ك طرفهيانس يه واريبا استفاده از آزمون تجز دشتي درمنه مختلف  يها زان كربن انداميم ليه و تحليتجز -3جدول
  F  Sig  ميانگين مربعات  درجه آزادي  مجموع مربعات  منابع تغيير  سايت

  قرق
 هابين گروه
  ها داخل گروه
  مجموع

37 
983  
  

2 
57  
59  

5/18  
2/17  

07/1  **02/0  

  چراشده
  ها بين گروه
  ها داخل گروه
  مجموع

49  
1255  
  

2  
57  
59  

2/24  
01/22  

09/1  **04/0  

  % 1 يدار يدر سطح معن يدار يوجود اختالف معن: **

  % 1 يدار يدر سطح معنت كالت سادات آباد يدر سامختلف به روش دانكن  ياجزا) تن بر هكتار(ن كربن يانگيسه ميمقا -4جدول
  ميانگين اجزا يتسا

  قرق
  67/2(a) ريشه
  88/1(a)  ساقه
  32/0(b) برگ

  چراشده
  69/1(a)  ريشه
  94/0(a) ساقه
  11/0(b)  برگ

 

 رهيذخكه سهم  شدمشاهده ) 4(ج جدول يبر اساس نتا
بودن آن،  يل چوبيبه دل دشتي درمنه اه يشه گيكربن در ر

 دشتي درمنه  يها ساقهشه، ين بعد از ريشتر است، همچنيب
  . كربن است رهيذخن توان يشتريب ي، دارااديزل حجم يبه دل

: خاك در دو سايت قرق و چراشده كربن مقايسه ذخيره
ره كربن در دو عمق خاك يذخ يحاصل از بررس يها آماره

با . آمده است) 5(در جدول  قرق و چراشدهت يسادر دو 

در  كه ديمشخص گرد، )2( مستقلt ج آزمون يتوجه به نتا
ره ين ذخيانگين ميب يدار ياختالف معن% 5سطح احتمال 

با . ن منطقه، وجود دارديات يسادو  هر، در خاك كربن
 05/0ون بزرگتر از يآزمون ل يبرا Sigنكه مقدار يتوجه به ا
  .)6( ها با هم برابرند انس گروهين واريبود، بنابرا

  قرق و چراشدهت يخاك در دو سا كربن رهيسه ذخيمقا يها آماره -5جدول
  Sig  مستقل T  درجه آزادي نوع آزمون ليون )تن در هكتار(ميانگين تيمار ها

 )قرق( 1عمق
  )چراشده(1عمق

05/0±11/5 
03/0±09/4  

برابري
  ها واريانس

22  11/9  *08/0  

 )قرق( 2عمق
  )چراشده(2عمق

3/0±14/9 
2/0±66/7  

برابري
  ها واريانس

22  43/7  *09/0  

  % 5يدار يدر سطح معن يدار يوجود اختالف معن*: 
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و بيوماس ) ساقه و شاخه(مقايسه كربن بيوماس هوايي 
با توجه به  :در دو سايت قرق و چراشده) ريشه(زميني 

ه شده يارا) 6(كه در جدول  يجفت tج حاصل از آزمون ينتا

، اختالف %95مشخص شد كه با سطح احتمال . است
دو  ينيو زم ييوماس هوايره كربن در بين ذخيب يدار يمعن
  . شود يمشاهده مت قرق و چراشده يسا

  ت قرق و چراشدهيدر دو سا دشتي درمنه ت يسا ينيو زم ييوماس هوايره كربن بيذخ يها آماره -6جدول 

  Sig  مستقل T  آزاديدرجه  ون ليوننوع آزم )تن در هكتار(ميانگين  تيمار ها
 )قرق(ييهوا يوماسكربن ب
  )چراشده(يي هوا يوماسكربن ب

02/0±21/2 
03/0±67/1  

  09/0*  51/3  22  ها برابري واريانس

 )قرق(زميني يوماسكربن ب
  )چراشده(زميني  يوماسكربن ب

09/0±64/1 
05/0±84/0  

  06/0*  47/4  22  ها برابري واريانس

  % 5 يدار يدر سطح معن يدار يوجود اختالف معن*: 

  يريگ جهيو نت بحث
، نشان دشتي درمنه اه يج حاصله از محاسبه كربن در گينتا

مختلف شامل  يها ن انداميب يدار يداد كه تفاوت معن
ت چراشده و قرق وجود يشه، ساقه و برگ در هر دو ساير

تن در  3/0در برگ ره كربن يزان ذخيت قرق، ميدر سا. دارد
تن در  6/2شه يتن در هكتار و در ر 8/1هكتار، در ساقه 
ره كربن يزان ذخيت چراشده، ميدر سا. هكتار برآورد شد

تن در هكتار و  94/0تن در هكتار، در ساقه  11/0در برگ 
ره كربن يزان ذخيم. شدن ييتن در هكتار تع 6/1شه يدر ر
ت از ساقه و برگ يادر هر دو س دشتي درمنه اه يشه گيدر ر

درصد  يزان بااليتوان به م علت اين امر را مي. شتر استيب
هاي ديگر درمنه نسبت  چوبي بودن ريشه نسبت به اندام

اي چوبي  ضخيم و داراي پوسته دشتي درمنه ريشه  .داد
هايي كه  دشتي بافت چوبي دارد و اندام ريشه درمنه. است

در ذخيره كربن  اند توانايي بيشتري داراي بافت چوبي
در اين راستا، محققان ديگر نيز چنين اذعان كردند . دارند

اي بيشتر باشد، توان  كه هرچه نسبت بافت چوبي گونه
 در پژوهشي كه). 15(يابد  گونه در ذخيره كربن افزايش مي

Jafarian  جهت بررسي توان ذخيره كربن )4(و همكاران ،
خشك ايران انجام  هاي مختلف مرتعي در مراتع نيمه  گونه

دادند، اين نتيجه به دست آمد كه ريشه گونه درمنه كوهي 
هاي  ها و گونه بيشترين مقدار ذخيره كربن را در ميان اندام

و همكاران  Tamartashن راستا، يدر ا. مورد مطالعه دارد

ها در مناطق  زار ره كربن درمنهيزان ذخيم يبا بررس ،)24(
ره كربن در يزان ذخيكه مافتند يخشك استان سمنان در

  . ساقه و برگ بوده است يها شتر از انداميشه بير

 شگاه يروتوده يخاك تحت ز يپژوهش حاضر، با بررسدر 

Artemisia sieberiدو در قرق و چراشده ت يهر دو سا در
% 5 يدار يجه حاصل شد كه در سطح معنين نتيعمق، ا

اول و دوم ره كربن در دو عمق ين ذخيب يدار يتفاوت معن
عمق  يعني) 0- 15(ره كربن در عمق يزان ذخيم. وجود دارد

 چهارحدود پنچ و  بيت قرق و چراشده به ترتيدر سا اول
ب يبه ترتعمق دوم  يعني) 15- 30(تن در هكتار و در عمق 

، يبه عبارت. تن در هكتار، برآورد شد و هفت نهحدود 
دراين تحقيق، بيشترين ميزان ذخيره كربن در خاك 

در هر دو سايت، مربوط به عمق دوم  دشتي درمنه رويشگاه 
زيرا، عمده مواد آلي خاك، مربوط به تجزيه . است
ي مرده و همچنين تبديل بيوماس ميكروبي، به مواد  ها ريشه

بيشتر بودن كربن در عمق دوم، به افزايش . آلي است
اي و الشبرگ ريشه و حركت اين مواد به  بيوماس ريشه

). 13( هاي پاييني پروفيل خاك مرتبط است قسمت
همچنين، بيشتر بودن ميزان ذخيره كربن در عمق دوم 

تواند به اين علت باشد كه وزن ظاهري عمق دوم  منطقه مي
وزن . خاك منطقه بيشتر از وزن ظاهري عمق اول بود

است كه در مخصوص ظاهري خاك يك مشخصه نسبي 
به ). 18(برآورد مقدار ذخيره كربن خاك، نقش مهمي دارد 
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طوري كه جهت براورد كربن در حجم مشخصي از خاك، 
خاكي كه داراي وزن مخصوص ظاهري بيشتري است، 

در واقع وزن  .محتواي كربن آلي بيشتري را هم دارد
مخصوص ظاهري، شامل وزن ذرات جامد خاك به عالوه 

گر يدليل د ).16(خلل و فرج خاك است امالح موجود در 
روند افزايشي در كربن ذخيره شده با افزايش عمق اين 

تر رفته، در اثر كربناته  است كه هرچه به طرف عمق پايين
آهك، نقش مثبت و ). 16(شدن ميزان آهك بيشتر است 

زيرا آهك  ،داري بر روي ميزان كربن ذخيره شده دارد معني
ها و تاثير  ك و پايداري خاك دانهباعث بهبود ساختمان خا

مثبت بر روي تغذيه گياه به دليل وجود كلسيم و منيزيم 
  ).16( گردد مي

بر اساس نتايج تحقيق حاضر، در سايت قرق ميزان ذخيره 
كربن در ريشه حدود دو تن در هكتار و در بيوماس هوايي 

اين . تن در هكتار، برآورد شد 5/1شامل برگ و ساقه 
تن  8/0و  6/1براي سايت چراشده به ترتيب برابر مقادير 

اختالف % 5داري  در سطح معني. در هكتار برآورد گرديد
داري بين ذخيره كربن بين بخش هوايي و زميني در  معني

مقدار ميانگين . هر دو سايت قرق و چراشده وجود داشت
در  دشتي درمنه هاي گياه  كربن ذخيره شده در كل اندام

تن بر هكتار  14/2و  73/3چراشده به ترتيب سايت قرق و 
شده در خاك نيز  بررسي كربن ذخيره. تخمين زده شد

عمق تحت مطالعه، منطقة قرق  دونشان داد كه در هر 
كربن بيشتري داشته  ذخيرهنسبت به منطقة تحت چرا، 

از آن است كه در نقاطي كه گياهان  ين امر ناشيا .است
زان كربن آلي و ازت خاك غالب حضور بيشتري دارند، مي

باالتر است و اين عامل باعث مرغوبيت خاك به لحاظ باال 
ن، باال بودن ماده آلي يهمچن). 19(شود  بودن ماده آلي مي

برداري  توان به واسطه شدت بهره در اراضي قرق را مي
چراي بيش از حد با را، يكمتر اين سايت توجيه كرد ز

پايداري  ،ايي خاكايجاد تغييرات منفي در عناصر غذ
   .اندازد اكوسيستم مرتعي را به خطر مي

هاي گياهي غالب  گونهكه جه گرفت يتوان نت يم يبطور كل
هر منطقه به دليل برخورداري از سطح گسترش بيشتر، 

كنند  ها ايفا مي نقش اصلي را در ذخيره كربن رويشگاه
ن، توان ذخيره كربن بر حسب گونه گياهي، يهمچن). 11(

مديريت مناسب  .و شيوه مديريت متفاوت استمكان 
كربن  اراضي مرتعي، تأثير قابل توجهي در افزايش ذخيره

  . خواهد داشت يمرتع ياراضدر گياه و خاك 

  منابع
منابع . 1395سبزوار،  يزداريت جامع آبخيرينام، گزارش مد يب -1

  .ياستان خراسان رضو يعيطب

اصول آمار در منابع . 1394، .ع.، مي، زارع چاهوك.ر.همتا، م يب -2
 صفحه  322.انتشارات دانشگاه تهران .  يعيطب

فصلنامه  .داريب كربن پايترس ينه هايگز. 1391، .ي، يزيپرو -3
 .  78-75، صفحه94-93، شماره جنگل و مرتع

 يبررس. 1391 ،.، رتمرتاش، .، لفه سيد عليخوانيطاي، .زجعفريان، -4
، Artemisia aucheri توان ذخيره كربن در سه گونه

Agropyron elongatum  و Stipa barbata  در مراتع
صلنامه ، ف)رمنطقه پشرت كياس: بررسي موردي(نيمه خشك ايران 
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Abstract 

Carbon storage is a strategy that helps reduce atmospheric carbon and modifies the 
effects of climate change. In the present study, the carbon storage capacity of Artemisia 
sieberi was studied in grassland rangelands of Sabzevar, Khorasan Razavi province, 
Kalat Sadat Abad area. Six hundred 100 meter transects were randomly assigned in the 
study area, and five plots with 20 m intervals were systematically installed along each 
transect at two sites, which were enclosure and grazed. Biomass of Artemisia was 
measured in all plots by cutting and weighing method at the end of spring. At the 
beginning and end of each transect, a soil profile was excavated at two depths of 15-0 
and 30-15 at two sites. Soil and plant samples were sent to the laboratory. The amount 
of carbon storage for each of the soil samples of two depths and biomass of Artemisia 
was determined. Data were analyzed by one-way ANOVA and T-test. The average 
amount of stored carbon in all parts of Artemisia was 3.73 and 2.4 tons per hectare, 
respectively. The result showed that at both depths, the enclosure zone had a higher 
carbon storage than the under-grazed area. Therefore, it could be argued that suitable 
management of rangeland lands, such as enclosure, will have a significant effect on 
increasing carbon stock in plants and soils. 

Key words: Carbon storage, Artemisia sieberi, enclosure, grazed rangeland, Soil, 
Biomass. 


