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 مقدمه
ه  در قرن حاضر چنای  موضوع عماة محهیط زیسهتی  

زایی، کهایا کنوع زیستی،  شام  کخریب اراضی، بیابان

ها  رفت  جنگ  کیفی  منابآ آبی، ازبی  کاهش کمّی  و

های  ه از چالش میو مراکآ، و، در نهای ، کغییرات اقلی

رودا  شهمار مهی   مه  در کوستة یایاار و ف رزدایهی به   

  ةا ی   ع    ب  ،ی ان ه ج  ای رم گ  ش زای و اف    ی ل اق اترییههههههکغ

  ای ازه گ  ظه   ل غ  ش زای از اف  ی اشه  ن  ،ان     ح از م  اری ی س ب

    ری ک   ه م    رب ک  ،ی از طهرف  ا   ر اس ف س م در اک  ای   ان خ ل گ

ش و  اه ظهههور ک ن م    ب  ،  رای اب ن ب ا   اسههه  ای   ان خ ل از گ گ

    رب ، ک ای   ان خ ل گ  ای ازه گ  وای ت ح در م  ادل ت اد ک ج ای

  ای ه رم ا ف ی  رم و در ف  ذب جبایهها ر  ف سهه م ود در اک وج م

وا  ه    ی ف ی ود ک ب ه ب    ا ب ن رای ف    ای ودا شهه  ب ی رسهه اد ک ت ت م

 ا خواها شا ر ج ن م

را برای کتای   های مایری  اراضی شرایطی شیوه

آورد ک  طی  اکسیا کرب  فراه  می افزایش غلظ  دی

کهودة   شهان در زی  آن کرب  اضهافی از طریهق ذخیهره   

شودا ای  فراینا را   گیاهی و مواد آلی خا  کرسیب می

گوینهاا افهزایش    اصطالحاً کرسیب کهرب  خهاکی مهی   

ای  هها در زمینهة آثهار منفهی گازههای گلخانه        رانینگ

موجههب شههاه اسهه  کهه  بهه  خهها  و کوانههایی آن در 

ای شودا احیای اراضی  کرسیب یایاار کرب  کوج  ویژه

هههای گیههاهی سههازگار و  بههایر از طریههق کشهه  گونهه 

مایری  بهینة آن بر افزایش کرسیب کرب  خا  کهأثیر  

ههای   بوم  ک  خا  زیس  بسیار زیادی دارد  ب  طوری

جنگلی با یوشش درختی و گیاهان مخزن اصلی کرب  

ا رونا کرسیب کرب  یا جریهان  ]9[رود  شمار می آلی ب 

کههرب  در خهها  بخشههی از کتههادل کههرب  جهههانی را  

دهاا بسهیاری از عوامه  مهؤثر بهر جریهان       کشکی  می

های  کرب  در خا  و کبادل آن با جو کح  کأثیر شیوه

بنهابرای ، اقهاامات    یرنها  گ مایری  زمهی  قهرار مهی   

مایریتی بایا بر افزایش ورود کرب  ب  خا  و کاهش 

خروج آن از خها  متمرکهز شهودا افهزایش کرسهیب      

کهودة گیهاهی به  افهزایش      کرب  ناشی از افهزایش زی 

داری آب  کولیا، بهبود حاصلخیزی خا ، افزایش نگ 

در خا ، و جلوگیری از فرسایش آبی و بادی منتههی  

 ا]1[شود   می

شناخ  رابطة گیاه با خا  در راسهتای کوسهت  و   

یافته  ضهروری    برآورد اهاا  احیای اراضی کخریهب 

های گیهاهی سهازگار    اس ا در ای  میان، انتخاب گون 

ب  شرایط مناطق بیابانی و ب  شناسایی خصوصهیات و  

نیازهای اکولهوژیکی ایه  گیاههان وابسهت  اسه   به        

ههای خهاص    ویژگهی های مورد نظر با  ک  گون   طوری 

گذارنهاا    ای می خود بر محیط رشا خود کأثیرات ویژه

مطالتة رابطة خا  و گیاه کمک شهایانی به  شهناخ     

برای احیا و اصهالح اراضهی بیابهانی     کناا ای  آثار می

ههای غیربهومی    ایران، برای سهالیان طهوتنی، از گونه    

کری   شود ک  یکی از مه  جن  آکریتلک  استفاده می

اسهه ا آکههریتلک  از کیههرة  Atriplex halimusههها  آن

اسفناجیان اسه  و جهزو گیاههان بیابهانی شوریسهنا      

رودا دیرزیستی یا کحم  شوری ای  جن   شمار می ب 

شناختی و ساختمان درونهی آن   ب  اختصاصات ریخ 

ههای   هها و واریته    مربو  اس ا ای  گیاه دارای گونه  

ی  جهن   های ا سال  و چناسال  اس ا گون  متنوع یک

کهوان   دویای  اس  و در برخی از اجتماعهات نیهز مهی   

یایة آن را ییهاا کهردا گفتنهی اسه  که        های یک گون 

جن  آکریتلک  بومی استرالیا، امریکها، و آسیاسه ا   

منظههور   گسههترش وسههیآ اسههتفاده از ایهه  گیههاه بهه   

جلههوگیری از گسههترش کههویر و بیابههان و کثبیهه      

اه ب  دلیه  وفهور،   زارهای منط   و اهمی  ای  گی ماس 
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بهودن، حجه  زیهاد علوفه ، م اومه  به         در دسترس

سبزبودن، ارزش غهذایی، و   خشکی و شوری، همیش  

ا هها  ایه    ]6[کوجه  اسه     خوراکی درخور  خوش

کح یق بررسی رابطة کراک  گیاه آکریتلک  ههالیموس  

کههرب  در مراکههآ  بهها میههزان کههرب  آلههی و کرسههیب  

 برون استان گلستان اس ا اینچ 

 

 شناسی روش

 منطقة مورد مطالعه

از مراکآ قشالقی مح  اجرای طرح،  ،برون اینچ منط ة 

شههر  کیلهومتری شهمال    45 ةاستان گلستان در فاصهل 

شهاه    قال واقهآ  آ شهر کیلومتری شمال  30گرگان و 

درجه    37 جغرافیاییعر   و دارای مختصاتاس  

 29و   درج  54 جغرافیایی شمالی و طول ی ةدق 14و 

  مراکآ شور استان ربرون مت اینچ  شرقی اس ا ةقی د

 4حاود گلستان اس ا ارکفاع ای  منط   از سطش دریا 

بههر اسههاس آمههار   ،منط هه  یوهههوا متههر اسهه ا آب 

 ،بهرون   چه وشهمگیر و این  هواشناسی سا های یستگاها

اقلیمهی   بنهای  ی نظهر ک سه   و از اسه  گرم و خشک 

و  اقلههی  خشههک و متتههال وه بهه  کرکیههب جههزژآمبههر

 آن ةا میانگی  بارناگی ساتنرود  یمشمار  ب بیابانی  نیم 

آبهان کها    یهها  که  در مهاه  اسه    متر یلیم 304 حاود

مطالته    ا خا  اراضی مهورد کنا یاردیبهش  ریزش م

یه  خیلهی زیهاد    یشوری و قلیا با باف  متوسط دارای

آغهاز   1363اس ا کش  آکریتلک  در منط   از سال 

هکتار از مراکآ منط   در  3500کنون حاود  و کاشاه 

ب  کش  آکهریتلک  کخصهیص    یدار الب طرح مرکآق

مهاهور و   صهورت کته     اسه ا مراکهآ منط ه  به      یافت 

ی مهاهور  کت کاری در بخش  آکریتلک  ی اس اا جلگ 

ی ها گون  گرید)اراضی لسی( صورت گرفت  اس ا از 

 Halostachys caspicaبهه  کههوان  ایهه  منط هه  مههی 
)درمنهة   siberi Artemisa لة نمکهی(، )مارونگ، سهنب 

)چمههه  شهههور  Aeluropus lagopoidesدشهههتی(،

)چمهه  شههور   Aeluropus littoralisو ای(،  یاگربهه 

 ساحلی( اشاره کردا

 

 روش کار

انجههام یافهه   ایهه  یههژوهش طههی چنهها بخههش کلههی 

از طریهق   یهاز ن هها و اطالعهات مهورد    آوری داده جمآ

ههای فتهال    مانو سهاز  ،ای، ادارات مطالتات کتابخانه  

امهور مربهو  به  بخهش       مرکبط در بخش کشاورزی

 مهورد  ةبرداری از خا  منط  مطالتات میاانی و نمون 

ن و کشهاورزان منط ه  به     امطالت ، مصاحب  بها زارعه  

  یه  جه  کسب اطالعاکی در جهه  بهرآورد ن هش ا   

ههای   آزمهایش   و عملکرد آن در کرسهیب کهرب    گون 

 مهورد  ةاز منط  شاه ی کههای  بر روی نمون  یازن مورد

 و SPSS21.0افزارههای   نهرم بها  آنالیزهها   ةکلیه  امطالت 

Excel  ااشانجام 

برداری ب  روش کصهادفی صهورت گرفه ا     نمون 

 هها  یمهاهور  کاری در منط   در بخهش کته    آکریتلک 

ا حهااق  کتهااد   انجام شها ای ساحلی(  های ماس  )کت 

 محاسب  شاا 1 ةها از رابط نمون 

(1   )  
22

22

)(p

St
N 

 

واریههان   T student ،Sاز جههاول  t در ایهه  رابطهه ،

میانگی   µ، و ±1/0 حاود اطمینان متموتً pها،  نمون 

 های اولی  اس ا نمون 

هها کتهااد نمونه      ی  از کتیهی  کتهااد کرانسهک    
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برآوردشهاه   ةای  کتهااد نمونه   ،شودا ست  برآورد می

هها کوزیهآ     ب  روش کصادفی در طول ایه  کرانسهک  

با کوج  ب  موقتی  منط    ،ها دا طول کرانسک شو  می

شهودا در ایه  کح یهق در     متر درنظر گرفته  مهی   100

متهر   100ک ی ک  هر ،کرانسک  3مطالت   مورد ةمنط 

از  هها  کرانسهک  فاصهلة   درنظر گرفت  شاا ،طول دارد

 ی،بهردار  نمون  متر درنظر گرفت  شاا برای 50یکایگر 

  از زیههر کههاج یوشههش گیههاه در هههر نمونهه  خهها 10

نمون  خا   30 مجموع درکرانسک  برداش  شا ک  

کرانسک  در س  منط ة یُرکراک ، کراک  متوسهط،   3از 

افهق   ازیری از خها   گ نمون کراک  برداش  شاا  و ک 

ی  صورت اب ه صورت کرکیبی  ( ب متری یسانت 0-30)

 اسهت  به  و  برداش  از زیر بوک نمون  خا   چناک  

شهاها   ةاز منط ه صورت گرف ا  شونا یم ه  مخلو 

شههاا نظههر برداشهه   مههورد عمههقدر  نمونهه  30 یههزن

ی خا  بهرای کتیهی  وزن خشهک و درصها     ها نمون 

هها   کرب  آلی ب  آزمایشگاه منت   شاا برای آنالیز داده

و م ایسة میانگی ِ چهار کیمار از آزمون دانک  استفاده 

 و  SPSS افزارهای ا نرمهای آماری ب شاا کلیة کحلی 

Excelانجام شاا 

بههرای کتیههی  درصهها کههرب  آلههی خهها  از روش 

(ا در ایه  روش  2استفاده شها )رابطهة    ]10[مح  ان 

کرومات یتاسهی  در   اکسیااسیون کرب  آلی کوسط دی

شودا ست ،  مجاورت اسیاسولفوریک غلیظ انجام می

کوسط آمونیوم فرو سولفات نهی  نرمهال در مجهاورت    

 گیهری  ارکوفنانترولی  با روش کیتراسیون اناازه متر 

شودا رابطة مورد استفاده برای بهرآورد وزن کهرب     می

 ( اس  3و  2های  خا  ب  شرح ذی  )رابط 

(2)  OC =
(𝐴−𝐵)×𝑀×0.39

𝑆
   

م ههاار  Aدرصهها کههرب  آلههی،   OCدر ایهه  رابطهه ، 

 متر یسانت حسب برسولفات آه  مصرفی برای شاها 

 بر اار سولفات آه  مصرفی برای نمون  م Bمکتب، 

نرمالیتة سولفات مصرفی،  Mمکتب،  متر یسانت حسب

 گرم اس ا حسب بروزن نمون   Sو 

(3) Cc = 1000× %𝐶 × 𝐵𝑑 × 𝑒 

در سهطش یهک    شهاه  بیکرسه میزان وزن کرب   Cc ک 

درصا کراک  کرب  در عمهق مشخصهی از    C، مترمربآ

 حسهب  بهر جرم مخصوص ظاهری خها    Bdخا ، 

 بهر ضخام  عمق خا   eمکتب، و  متر یسانتگرم بر 

 ا]7[ اس  متر یسانت حسب

 

 نتایج

در خها    شهاه  بیکرسه نتایج نشان داد میهزان کهرب    

ک  در هکتار اس   11/30برابر کاری  منط ة آکریتلک 

 که  در هکتهار   35/4 ک  نسب  ب  خا  منط ة شهاها 

و بیهانگر افهزایش    دهها  یمه رشا چشمگیری را نشان 

در واحا سطش در  شاه بیکرسی میزان کرب  دار یمتن

شهاه نسهب  به  منط هة شهاها       کاری منط ة آکریتلک 

 ااس 

با کوج  ب  نتهایج، کهرب  آلهی موجهود در منط هة      

 64/0کهها  48/0ای بههی   کههاری دارای دامنهه  آکههریتلک 

که    درصا اسه ا در حهالی    56/0درصا و با میانگی  

دامنههة  کههرب  آلههی موجههود در منط ههة شههاها دارای 

درصا و با میانگینی برابهر   12/0کا  03/0کغییراکی بی  

درصا اس ا با کوج  ب  نتهایج، درصها کهرب      078/0

آلی در اراضی احیاشاه با آکریتلک  و منط هة شهاها   

، بها  2داری دارناا بها کوجه  به  جهاول      کفاوت متنی

افزایش کراک  میزان کرب  آلی رونا افزایشهی داشه ،   

 دار نیس ا اما، کفاوت متنی

 

(2) 
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 متری سانتی 3۰-۰ در عمقو شاهد کاری  آتریپلکس ةشده در خاک منطق گیری اندایه میزان کربن آلی .1جدول 

  میانگی  انحراف معیار بیشینه کمینه

 شاهد 078/0 01/0 12/0 036/0

 کاری آتریپلک  56/0 94/0 64/0 48/0

 
 

 

 متری سانتی 3۰-۰مختلف و منطقة شاهد در عمق های  تراکم . نمودار درصد کربن آلی خاک در1 شکل

 های خاک در تیمارهای مختلف شدة نمونه گیری . مقایسة میانگین میزان کربن آلی اندایه2 جدول

 تیمار آلی کربن

492/۰b  (2۰۰) کمتراکم> 

54۳/۰b  (2۰۰-4۰۰) متوسطتراکم 

۶۱2/۰b  (4۰۰) زیادتراکم< 

۰78/۰a شاهد 

 .ستادار بی  خ ولیات  تفاوت معنی ةددهن نشان bو  aحروف 
 

 ه ر  خ اک  در ش ده  ترسی  کرب  میزان مقایسة

 سطح واحد در منطقه

 جههرم خهها ، در موجههود کههرب  میههزان بهه  کوجهه  بهها

 شهاه  گیری اناازه خا  ضخام  و ظاهری مخصوص

 کههرب  میههزان کههرب ، کرسههیب رابطههة از اسههتفاده بهها

 اهاشه  و کاری آکریتلک  منط ة خا  در شاه کرسیب

همان ا شود می برآورد سطش واحا در مختلف کراک  و

 کهرب   میهزان  شها،   داده نشهان  2 جهاول  در ک  طور 

 کاری آکریتلک  منط ة در سطش واحا در شاه کرسیب

 برابهر  شهاها  منط هة  در و هکتهار  در که   11/30 برابر

 کفهاوت  بیهانگر  اعهااد  ایه  ا اس  هکتار در ک  35/4

 منط ههة در شههاه کرسههیب کههرب  میههزان دار متنههی

0.492 b 

0.543 b 

0.612 b 

0.078 a 

۰.۰ 

۰.۱ 

۰.۲ 

۰.۳ 

۰.۴ 

۰.۵ 

۰.۶ 

۰.۷ 

 شاهد تراکم زیاد تراکم متوسط تراکم کم
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 در شهاه  کرسیب کرب ا اس  شاها و کاری آکریتلک 

 در که   27/26 برابهر  کهراک   که   منط ة در سطش واحا

 در که   85/27 برابر متوسط کراک  با ةمنط  در هکتار،

 هکتهار  در ک  66/30 برابر یُرکراک  منط ة در و هکتار،

 در شاه کرسیب کرب  میزان ک  اس  آن بیانگر و اس 

در   ناارنا یدار متنیکفاوت  یکایگر با ختلفم کراک 

 ااس  دار متنی شاها منط ة با ها آن کفاوت ک  حالی 

 
 کاری در واحد سطح شده در خاک در منطقة شاهد و آتریپلکس نمودار میزان کربن آلی ترسیب .2شکل 

 

 
 هد در واحد سطحشده در خاک در تراکم مختلف و منطقة شا نمودار میزان کربن آلی ترسیب .3شکل 

 

 های خاک در تیمارهای مختلف شدة نمونه . مقایسة میزان کربن آلی ترسیب3 جدول

 تیمار شده آلی ترسی  کرب 

27/26b  (<200) کراک  ک 

85/27b (200-400) کراک  متوسط 

66/30b (>400) کراک  زیاد 

35/4a شاها 

 .ستادار بین خصوصیات  تفاوت معنی ةدهند نشان bو  aحروف 

26.27 b 27.85 b 
30.66 b 

4.35 a 
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 گیری بحث و نتیجه
دار میههزان کههرب    در ایهه  یههژوهش افههزایش متنههی  

شاه در خا  منط هة احیاشهاه کوسهط گونهة      کرسیب

آکریتلک  و شاها و همچنی  م ایسة کراک  مختلهف  

دهناة اهمیه  و ن هش    منط ة شاها نشان گون  با  ای 

گون  در افزایش کرب  خا  اس ا افهزایش    مثب  ای 

کهاری   ر خها  منط هة آکهریتلک    میزان کهرب  آلهی د  

نسب  ب  خا  منط ة شاها ب  عل  کاج یوشش گیهاه  

بر  حاص  از ای  یوشش کاجی اسه ا   و میزان تش

ا نتهایج  ]8، 5، 4[کح ی ات نیز مؤیا ای  مطلب اسه  

بیانگر افزایش میهزان مهادة    ]8، 5، 4[مطالتات مح  ان

انااز گونهة آکهریتلک     آلی و کرب  آلی خا  در سای 

 سب  ب  منط ة شاها اس ان

شههاه در خهها  منط ههة    میههزان کههرب  کرسههیب  

ک  در هکتهار اسه  که      11/30 کاری برابر آکریتلک 

رشها   ک  در هکتار 35/4 نسب  ب  خا  منط ة شاها

دار  دها و بیانگر افزایش متنهی  چشمگیری را نشان می

شهاه در واحها سهطش در منط هة      میزان کرب  کرسیب

ب  به  منط هة شهاها اسه ا     شاه نسه  کاری آکریتلک 

افههزایش میههزان کههرب  آلههی در خهها  ناشههی از کههأثیر 

بر  و افزایش درصا یوشهش کهاجی در منط هة     تش

ا افزایش ]3[مورد مطالت  نسب  ب  منط ة شاها اس  

داری آب  خیزی خا ، افزایش نگ  کولیا، بهبود حاص 

در خا ، و جلوگیری از فرسهایش آبهی و بهادی نیهز     

ش کرسیب کرب  ناشی از افزایش گیاهی منو  ب  افزای

، در کح ی ی، در بررسهی روابهط   ]2[ا عبای ]1[اس  

کهههودة گیهههاهی در  بهههی  کهههرب  آلهههی خههها  و زی

یافه  که     های مرکتی ب  ای  نتیج  دسه    اکوسیست 

کرسههیب کههرب  آلههی در خهها  بهها یوشههش گیههاهی و 

کههوده و اجههزای آن رابطههة مسههت ی  داردا گونههة    زی

  همیشهه  سههبزبودن محتههوای  آکههریتلک  بهه  دلیهه 

کنهاا   برگی زیر کاج یوشهش خهود را حفهظ مهی      تش

کبهآ   بنابرای ، سبب افزایش میزان مواد آلی خا  و به  

عنهوان   شودا کرب  آلهی، به     آن درصا کرب  خا  می

خیزی و بهبود ساختمان خا ،  عاملی مثب  در حاص 

یابهاا افهزایش    در اثر احیای یوشش گیاهی افزایش می

خیهزی خها  و    کوانا باعه  حاصه    ادة آلی میای  م

خیزکننهاة خها  شهودا     افزایش سایر عناصهر حاصه   

عالوه بر اهمی  و سازگاری بسهیار زیهاد آکهریتلک     

ههای موجهود    آبی و دیگر کنش نسب  ب  خشکی و ک 

های ایران و همچنهی  اهمیه  ایه  گیهاه در      در بیابان

ایه   سهبزبودن   های بهومی و همیشه     کأمی  علوفة دام

گیاه، از دیا کرسیب کرب  و افزایش کرب  آلی خها   

ای و  کر کاهش آثار گلخان  و همچنی  در م یاس وسیآ

گونهه  ییشههنهاد   کههاهش گرمههای جهههانی، کشهه  ایهه 

شودا با کوج  ب  اهمی  روزافزون کرسهیب کهرب     می

ویهژه در کشهورهای در حههال    در م یهاس جههانی، به    

  در منهاطق  و اهمی  کنتهرل فرسهایش خها    کوست ، 

بیابانی کشور، لزوم کح ی ات بیشتر برای برآورد میزان 

زدایی  کرسیب کرب  و استفاده از نتایج حاص  از بیابان

 شودا ییشنهاد می
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