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 چکیده

در به روش زمینیی توجیه بیریتری .یود       ذخیرۀ کربنبایستی به ، کربن ۀذخیر های صنعتیروش بودن پرخطربر و به هزینه با توجه

کا.یت  در مراتع طبیعی و دست ذخیرۀ کربن ۀلذا این تحقیق با هدف مقایس کند کربن در مراتع اهمیت پیدا می ۀذخیرکه  اینجاست

-نمونیه انتخیا  .یدند     Atriplex canescensو Stipa barbata ، Salsola rigida ۀسه گونسه رویرگاه با  بدین منظورانجام .د  

 30-60و  0-30هیای  عمیق یک از ها در .ش تکرار در هر گونه خاکهمچنین  و  نمونه( 30) ها در ده تکرارهر یک از گونهبرداری از 

و .ییمیایی   برخی خصوصیات فیزیکیی همچنین  و و خاک گیاه.د  کربن م نجااسیستماتیک  -تصادفیبه روش نمونه(  36) سانتیمتر

و   ECو  pH، آلیی  ک از نظر مقدار سیلت، ماسه، کربنکه بین سه رویرگاه، در عمق اول خانتایج نران داد گیری .دند  خاک اندازه

نریان   نتیایج همچنین  >P). 05/0داری وجود دارد )اختالف معنی  ECو pHدر عمق دوم خاک از نظر مقدار سیلت، کربن آلی، ازت، 

تن  S. barbata (33/0 وتن در هکتارA.canescens (4/3  )به ترتیب به کل بیومس هوایی  ذخیرۀ کربنداد که بیرترین و کمترین 

تن در  A.canescens (84/39 کا.ت به ترتیب به مرتع دست کل رویرگاه ذخیرۀ کربن اما بیرترین و کمترین مربوط بود  در هکتار(

داری دا.یتند   هر سه گونه با یکدیگر اختالف معنی به طوری که تن در هکتار( مربوط بود 94/31) S.barbataهکتار( و مرتع طبیعی 

(05/0 .(P<و توجیه بیه   خیاک   کیربن  یریتمد ی،مرتع هاییستماکوس یریتمهم در مد هاییتاولویکی از  .ودیم یرنهادپ در نهایت

 با.د   ذخیرۀ کربنپتانسیل گیاهان در امر 

  و اخترآباد ذخیرۀ کربن، Stipa barbata ،Salsola rigida، Atriplex canescens: کلید واژگان

 

 Email: atavili@ut.ac.ir + 982632223044: .ماره تماس * نویسنده مسئول:

 20/10/1393 :یافتدر یختار

 07/07/1394: یبتصو یختار
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 مقدمه .1

 زیسیتی  یطمحی ۀ موضیو  عمید   یندر قرن حاضر چنید 

 یسیتی، تنیو  ز  یید تهد زاییی، یابیان و ب ینزم یب.امل تخر

 بیاخخره  و مراتیع،  و هیا جنگیل  ییب منابع آ ، تخر یفتضع

 زداییی فقرو  یدارپا ۀمهم در توسع هایاز چالش یماقل تغییر

هیای علمیی در سیط     بسیاری از بررسیی . روندیبه .مار م

.واهد علمی از تغییر اقلیم هستند   ۀالمللی نران دهندبین

ای گلخانیه  گازهیای  جیز   تیرین را عمدهCO2 این تحقیقات 

 وخرکی ی هامبو یستز ثیر منفی برأت تواندمی دانند کهمی

ای نظییر  گازهای گلخانیه علت تولید [  23]دا.ته با.د بی آ

CO2 هیا، نیابودی مراتیع،    های صنعتی، قطع جنگیل فعالیت

لذا ضروری است کیه بیا    [  22] ندبا.سو  مدیریت و     می

سیایر  های مرتعی و اکوسیستم مدیریت و محافظت مناسب

مناطق گام مثبتی به منظور کاهش تراکم کیربن اتمسیفری   

و در نتیجییه کییاهش گرمییایش جهییانی و تغییییرات اقلیمییی 

هیای زییادی در قالیب    پیووهش  در این راستا  بردا.ته .ود

یران و دنییا  های دانرجویی در اهای تحقیقاتی و پروژهطرح

 القول، به اهمییت موضیو   انجام .ده است که همگی متفق

اند  لذا بیا توجیه بیه اهمییت آن خزم     پرداخته ذخیرۀ کربن

است که مطالعات بیریتری در ایین زمینیه صیورت گییرد       

با بررسی میزان کربن، نیتروژن و فسیفر در خیاک    محققانی

مراتع طبیعی و دست کا.ت بیه ایین نتیجیه رسییدند کیه      

میزان کیربن، نیتیروژن و فسیفر در مراتیع دسیت کا.یت،       

 ۀبا مقایس محققانی دیگر [ 21] نزدیک به مرتع طبیعی بود

کربن آلی خاک در مراتیع طبیعیی، تحیت کریت گنیدم و      

های مرتعی چندساله بیه  نههمچنین مناطق تحت کرت گو

این نتیجه رسیدند که کمترین میزان کربن آلیی خیاک در   

 در نتیایج تحقیقیی   [ 3] تحت کرت گندم قرار دارد قۀمنط

بررسی اثر تبیدیل گراسیلندها بیه اراضیی گنیدم بیر        ۀزمین

کییه تبییدیل   نرییان داداتمسییفری  CO2میییزان انترییار  

گراسلندها به اراضی گنیدم موجیب کیاهش ذخیایر کیربن      

تغیییر در نیو  پو.یش گییاهی     این امر علت است   گردیده

 مختلیف  انوا  تأثیر به محققان ایرانی  [12] .ده استذکر 

 و دا.یته  ا.یاره  کیربن  ۀذخییر  مییزان  بیر  چوبی هایگونه

 کیربن  ذخیرۀ بر نیتروژن مانند عناصری میزان که دریافتند

در  همچنیین محققیانی دیگیر    [ 11] اسیت  تأثیرگذار خاک

گیییاهی در مراتییع  ۀخییاک و زیتییود ذخیییرۀ کییربنبررسییی 

 ذخییره کا.ت و طبیعی نران دادنید کیه کیل کیربن     دست

تین در هکتیار(،    71/38.ده در واحد سط  مرتع طبیعی )

تین در هکتیارK.Prostrata (66/23    ،)تحت کرت  ۀمنطق

تن در هکتیارA.elongatum (47/14   ،)تحت کرت  ۀمنطق

تن در هکتیارA.desertorum (32/18   )تحت کرت  ۀمنطق

زارهیا و  در بوتیه  ذخیرۀ کربندر بررسی  رنجبری [ 18] بود

اییین دو  ذخیییرۀ کییربنعلفزارهییا نرییان داد کییه از لحییا   

داری ندارنید گرچیه بیریترین    رویرگاه با هم اختالف معنی

 زار بیود مربیوط بیه رویریگاه بوتیه    میزان کربن ذخیره .ده 

هییای .ییناخته .ییده کییه بییه کییاهش کییربن گزینییه  [13]

کند، عبارت اتمسفری و اصالح تبعات تغییر اقلیم کمک می

کیربن بیه    ۀو ذخییر  به .کل صینعتی  ذخیرۀ کربناست از 

 ذخیییرۀ کییربنهییای صیینعتی .ییامل روش.ییکل زمینییی  

اما از آنجا کیه   [ 9].ناختی، اقیانوسی و معدنی است  زمین

بیر و ریسیک آن   های صینعتی هزینیه  به روش ذخیرۀ کربن

بیه روش زمینیی    ذخییرۀ کیربن  باخست بنابراین بایستی به 

کیربن   ۀکه موضو  ذخییر  در اینجاستتوجه بیرتری .ود  

کند  با توجیه بیه مطالعیات انجیام     در مراتع اهمیت پیدا می

زیاد مراتع های مرتعی و همچنین سط  .ده در اکوسیستم

کیرین در   ۀدر ایران مسائل زیادی در رابطه با توانایی ذخییر 

آید  کا.ت پیش میهای مختلف اعم از طبیعی و دستگونه

 کربنییک  گیاز  افیزایش  و زمیین  .دن گرم مسئلهبه عالوه 

 .یود  به کرور خاصی محدود نمیی  و است جهانی ایمسئله

را  یدکربناکسی  ید ییزان کیه م  هیایی پیروژه  از طرفی، انجام

تواند سیاست تجارت کربن را دنبیال کنید    میکاهش دهد، 

به همین دلییل تحقیقیات در ایین زمینیه در کریور اییران       

 ذخیرۀ کربن ۀاین پووهش با هدف مقایس ضروری است  لذا

 کا.ت انجام .د در .رایط پو.ش گیاهی طبیعی و دست
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 شناسیروش. 2

 مورد مطالعه ۀمنطق. 1 .2
 استواقع .ده  تهراندر استان مالرد اخترآباد  ۀمنطق

 100کیلیومتر و بیا .یهر تهیران      63آن با کیر    ۀفاصلو 

، بخریی از آن بیین   با.د  مناطق مورد مطالعه کیلومتر می

 .رقی تا عرض جغرافیایی 50°  44ˊ 59˝طول جغرافیایی

کا.یت( و  دسیت .مالی قیرار دارد )مراتیع    °35 42ˊ 15˝

.رقی تا  50° 39ˊ 12˝بخری از آن بین طول جغرافیایی 

.یمالی قیرار دارد )مراتیع     35° 37ˊ 58˝عرض جغرافیایی

تا  1150مورد مطالعه بین  ۀمنطقارتفا  متوسط طبیعی(  

خاک این منطقه بیه علیت   متر از سط  دریا است   1175

.ور و قلییایی، مییانگین بارنیدگی     ؛دارا بودن امالح فراوان

متر و میانگین رطوبت نسیبی در طیول .یبانه    یلیم 244

متر اسیت  از نظیر اقلیمیی ضیریب خریکی      میلی 47روز 

محاسبه .د  لذا ایین منطقیه    8/9دومارتن در این منطقه 

 دارای اقلیم خرک و بیابانی اسیت  دو نیو  مرتیع .یامل    

( و مراتیع  S.barbataو  S.rigidaطبیعی )با غالبیت  مرتع

، جهیت انجیام ایین مطالعیه     A.canescens.یده بیا   کرت

مطالعیه دارای   میورد  ۀپو.ش گیاهی منطق  انتخا  .دند

بود  S.barbataو  A.canescens، S.rigidaهای غالب تیپ

که با فواصل کم نسبت به هم قرار گرفته بودند  مهمترین 

 هییای هییای مییذکور، گونییه هییای همییراه در تیییپ گونییه

Alhagi maurorum  ،)خار .تر(Lactuca Virosa  کاهو(

بیا   )جو وحریی( بودنید    Hordeum murinumوحری( و 

میورد مطالعیه، منیاطقی کیه      هایتیپپیمایش منطقه در 

انتخا  .یدند   ،مورد نظر را دا.تند ۀبیرترین حضور گون

 ذخییرۀ کیربن  هیای همیراه بیر    گونه تأثیرتا در حد امکان 

خاک به حداقل برسید  میالک اصیلی در    ویوه در بخش  به

بیود  های مذکور رد بررسی غالبیت گونهانتخا  مناطق مو

هیای میورد   که با هدف ارزییابی واقعیی و انحصیاری گونیه    

کا.یت  در مراتع طبیعیی و دسیت   ذخیرۀ کربنبررسی در 

 صورت گرفت 

 تحقیقروش . 2.2
 فیدتصا روش به گیاهی پو.ش از دارینمونهبر

 لطو در و تپال 30 قالب در هر منطقهدر سیستماتیک 
 200لطو به متر از هم 50موازی با فاصله  نسکتاتر سه
و  توجه به تغییرات پو.شها با تعداد نمونه  .د منجاا متر
به طوری پالت با روش حداقل مساحت تعیین .د   ۀانداز
به  S.barbataو  A.canescens ،S.rigida هایدر تیپ که

های مذکور، ابعاد های همراه در تیپعلت تعداد کم گونه
ه متر مربعی ب 1*1و  1*2، 2*2ترتیب بهمناسب پالت 
 ،تاجی پو.ش صددر تخصوصیات پال هر در  دست آمد

 در  .د ثبت، سنگ و سنگریزه و درصد خاک لخت کماتر
 بیومسباخی سط  زمین .امل  ۀجهت برآورد زیتودمه ادا

 بدین استفاده .د گیری مستقیم هوایی از روش اندازه
 و بنیه نظر از که از هر تیپگیاهی  ۀپایده  ادتعد رمنظو
 تیپ ۀنمایند  تا دبعاا نظیر یظاهر تخصوصیا یگرد

خزم به ذکر است که از بیومس   .د  نتخاا ،با.د گیاهی
بر بودن صرف نظر گیر بودن و هزینهوقتزیرزمینی به علت 

 تا طوقه و  تا ،ییاهو امندا از دارینمونهبر ایبر [ 17] .د
 ارقر گانهاجد یپاکتها در و قطع کامل رطوه ب مینز سط 
 منتقل همایرگاآز به ه.د .تدابر ینمونهها د . داده

 ها درهر کدام از سایتدر  فیلوپر 6 حفرادمه با در ید  دگر
  به برداری از خاک صورت گرفتها نمونهطول ترانسکت

در زیر تا  طوری که در ابتدا و انتهای هر ترانسکت و 
 اقدام به حفر پروفیل در دو عمق .د غالب  ۀپو.ش گون
 سعتو و کخا عمق سساا بر فیلوپر هر در دارینمونهبر

 منجاا یسانتیمتر 30-60 و 0-30 یعمقهااز  ،نیدوایرهر
 منتقل خاکرناسی همایرگاآز به کخا ینمونهها و .د

ند .د ینزتو گیاهی ینمونهها ابتدا ه،مایرگاآز در  یددگر
 ادسانتیگر جهدر 60 یماد در آون در تر ینمونهها سپس
 وزن سپس  یددگر کامل خرک رطوه ب ساعت 48 تمد به

  سیاآ از پس.د   ثبت گانهاجد روه طب نمونه هر خرک
 هاینمونه آلی کربن درصد ،گیاهی خرک ینمونهها

 ۀدرج با الکتریکی ۀوریک در راقیاحت روش هیب گیاهی
 ساعت 30و  24 مدت در سانتیگراد درجه 385 حرارت



 1397بهار ، 1، .ماره 71منابع طبیعی ایران، دوره جله رتع و آبخیزداری، مم

 

 140 

ها پس از خار  .دن از کوره خاکستر نمونه.د   تعیین
مقدار  ؛الکتریکی توزین .دند  اختالف وزن اولیه و ثانویه

آلی را  ۀبه طوری که نصف ماددهد لی را نران میآ ۀماد
 ینمونهها الک کردن، درپس از  دهد کربن آلی ترکیل می

 قبیل از کخا تخصوصیا برخی ،فیلوپر هر به طمربو
 یمترروهید روش به ماسه و سلیت رس، ذرات صددر
 -لکیوا روش از لیآ کربن [ 6] .د یگیرازهندا سبایکا

 در [ 1] .د محاسبه  الکجلد روش از کخا ازت و بلک
 روش با کخا یظاهر صمخصو وزن ۀمحاسب با مهادا

 و عمق هر در بیمکع انتیمتریس ریب گرم حسب بر کلوخه
 ی،ظاهر صمخصو وزن در کخا لیآ کربن انمیز  ضر
 مرتع سط  حدوا در کخا در ه.د ترسیب کربن کل وزن

 ربنیک لیک وزنبنابراین  ..د محاسبه (1) ۀرابطبر اساس 
سایت بر حسب  هر در)در اینجا ذخیره .ده(  .ده ترسیب

نهایت بر حسب تن در هکتار کیلوگرم در هکتار و در 
 محاسبه .د 

 Cc= 10000 × C (%) × Bd × e (1رابطۀ )

Cc): خاک در کربن ترسیب میزان، C: آلی کربن میزان 
 مطالعه( مورد عمق e: وظاهری  مخصوص : وزنBd ،خاک

 تحلیل آماریتجزیه و . 3 .2
از هیا بیا اسیتفاده    داده بیودن ابتدا جهت نرمال و همگین  

ای و لییون از  ییک نمونیه   اسمیرنوف کولموگروفهای آزمون
های سه رویریگاه بیا   استفاده .د  سپس داده SPSSافزار نرم

واریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتنید بیه    ۀآزمون تجزی
دار بیین تیمارهیا از   وری که در صورت وجود اختالف معنیط

تیمارهییا اسییتفاده گردییید     ۀروش دانکیین جهییت مقایسیی  

 نمودارهای خزم نیز با استفاده از محیط اکسل رسم گردیدند 

 

 نتایج. 3
واریییانس یکطرفییه برخییی  ۀنتییایج تجزییی( 1)جییدول 

های گیاهی )مقدار کربن در دو گرم بیومس هوایی، ویوگی
کل بییومس هیوایی، تیراکم، تیا  پو.یش و       ذخیرۀ کربن

در سیط  پینج درصید را     خ.برگ( در تیمارهای مختلیف 
بیه طیوری کیه نتیایج آمیاری نریان داد       دهید   نران میی 

تیمارهای مختلف از نظیر مییزان کیربن بییومس هیوایی،      
در کل بیومس هوایی، تراکم و تیا  پو.یش    ذخیرۀ کربن

داری دارنید  امیا از نظیر مییزان     با همدیگر اختالف معنیی 

   داری ندارند خ.برگ با همدیگر اختالف معنی

 های گیاهی در تیمارهای مختلفنتایج تجزیۀ واریانس برخی ویژگی . 1جدول 

 ویوگی منبع تغییرات مجمو  مربعات درجۀ آزادی میانگین مربعات F مقدار نتیجه

* 17/4 

 ها بین گروه 838/123 2 919/61
 مقدار کربن در دو گرم بیومس

 هوایی)%(
 ها داخل گروه 056/400 27 817/14

 کل 894/523 29 

* 09/9 

 ها بین گروه 002/0 2 001/0
 ذخیرۀ کربن در کل بیومس هوایی

 )تن در هکتار(
 ها داخل گروه 003/0 27 11/1

 کل 005/0 29 

* 15/16 

 ها بین گروه 10/1071 2 39/5355

 ها گروهداخل  10/2883 87 38/3314 تراکم )%(

 کل 2/3954 89 

* 58/39 

 ها بین گروه 756/13053 2 878/6525
 تا  پو.ش

)%( 
 ها داخل گروه 867/14692 87 884/164

 کل 622/27746 89 

NS 12/2 

 ها بین گروه 089/16 2 044/8
 خ.برگ

)%( 
 ها داخل گروه 700/329 87 790/3

 کل 789/345 89 

 درصد 5دار در سط  : عدم وجود اختالف معنیNSدرصد          5دار در سط  معنی وجود اختالف :*
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مقایسۀ مییانگین خصوصییات گییاهی نریان داد کیه      

بیرترین میانگین مقدار تیراکم، تیا  پو.یش و خ.یبرگ     

 و Salsola rigidaهییای ترتیییب مربییوط بییه گونییه   بییه

Atriplex canescens    بییوده اسییت و کمتییرین آن نیییز

 Atriplex canescens هیای  ترتییب مربیوط بیه گونیه     بیه 

است  مقایسۀ میانگین درصد کیربن آلیی     Stipa barbatو

ها با آزمون دانکن در سط   در دو گرم بیومس هوایی گونه

 و  S. rigidaهییای  پیینج درصیید نرییان داد کییه گونییه   

S. barbata     انید و گونیۀ   در دو گیروه آمیاری قیرار گرفتیه 

A.canescens       نیز بین ایین دو گیروه مریترک اسیت بیه

 87/42بیرترین مییانگین مییزان کیربن آلیی )    طوری که 

 90/37کمتیرین آن )  و  S. barbat درصد( مربوط به گونۀ

با.د  نتیایج آمیاری    می  S. rigidaدرصد( مربوط به گونۀ 

که هر سه گونیه از نظیر ذخییرۀ    تجزیۀ واریانس نران داد 

هیای مختیف آمیاری قیرار     کربن بیومس هیوایی در گیروه  

(  بیه  >05/0Pداری دارند )اند و با هم اختالف معنیگرفته

بیرترین میانگین کربن ذخیره .ده در بیومس طوری که 

 A. canescens تن در هکتار( مربوط به گونۀ  4/3هوایی )

 مربییوط بییه گونییۀ  تیین در هکتییار( 22/0کمتییرین آن ) و

S. rigida ( 2با.د )جدول  می  

 های گیاهی در تیمارهای مختلف با آزمون دانکن در سطح پنج درصدمقایسۀ برخی ویژگی . 2جدول 

 گونۀ گیاهی
مقدار کربن دو گرم بیومس هوایی 

)%( 
 ذخیرۀ کربن در کل بیومس هوایی

(ton/ha) 

 تراکم

 )پایه در هکتار(

 تا  پو.ش

)%( 

 خ.برگ

)%( 

A.canescens 1/1 ±ab 50/40 2/0± b 4/3 53/196 ±a 1917 01/4± b 3/31 46/0± a 86/3 

S. barbata 76/1± b 87/42 11/0± a 33/0 33/349 ± b1893 3/0±  a23/3 34/0±  a83/2 

S. rigida 3/0 ±a 90/37 38/0±  c22/0 31/4571 ±  b2883 82/0±  a40/9 26/0± a 55/3 

  دهددرصد را نران می 5دار در سط  حروف نامرابه در هر ستون وجود اختالف معنی

 

نتایج تجزیۀ واریانس یکطرفیۀ خصوصییات   ( 3جدول )

در  متیری سیانتی  0-30.یمیایی خاک در عمق  -فیزیکی

طیوری کیه نتیایج    بیه  دهید   سط  پنج درصد را نران می

آماری نران داد تیمارهای مختلف از نظر میزان رس، وزن 

مخصییوص ظییاهری و نیتییروزن بییا همییدیگر اخییتالف     

داری ندارند  اما از نظر میزان سییلت، ماسیه، کیربن     معنی

   داری دارند  با همدیگر اختالف معنی ECو  pHآلی، 

نتایج تجزیۀ واریانس یکطرفیۀ خصوصییات   ( 4جدول )

را  متیری سانتی 30-60.یمیایی خاک در عمق  -فیزیکی

نتایج نران داد تیمارهیای مختلیف از نظیر    دهد   نران می

میزان رس، ماسیه و وزن مخصیوص ظیاهری بیا همیدیگر      

داری ندارند  اما از نظر میزان سیلت، کیربن  اختالف معنی

   داری دارند با همدیگر اختالف معنی ECو  pHآلی، 

مقایسۀ خصوصیات فیزیکی خاک در عمیق اول خیاک   

 54/20نرییان داد کییه بیرییترین میییانگین درصیید رس ) 

درصد( مربوط به خاک رویریگاه   66/30درصد( و سیلت )

A.canescens      و کمتیرین آن نییز بییه ترتییب مربیوط بییه

S.rigida (71/15  و )درصییدS.barbata (66/15  )درصیید

با.یید  امییا بیرییترین میییانگین درصیید ماسییه و وزن  مییی

درصید( و   12/68) S.rigidaمخصوص ظاهری مربوط بیه  

متر مکعب( و کمترین آن نیز مربوط گرم بر سانتی 51/1)

اسییت  همچنییین مقایسییۀ خصوصیییات  A.canescensبییه 

فیزیکییی خییاک در عمییق دوم نرییان داد کییه بیرییترین   

 66/24درصیید( و سیییلت ) 88/24میییانگین درصیید رس )

و   A.canescensدرصیید( مربییوط بییه خییاک رویرییگاه    

 S.barbata (88/18ترتیب مربیوط بیه   کمترین آن نیز به

با.د  اما بیریترین  درصد( می 66/12) S.rigidaدرصد( و 

ترتییب  میانگین درصد ماسه و وزن مخصوص ظیاهری بیه  

 S.barbata(52/1 درصید( و   12/63) S.rigidaمربوط به 

گرم بر سانتی متر مکعیب( وکمتیرین آن نییز مربیوط بیه      

A.canescens   مقایسییۀ خصوصیییات  ( 5اسییت )جییدول

.یمیایی خاک در عمق اول خاک سه رویرگاه نریان داد  
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 ) EC( و 42/8) pHکییه بیرییترین میییانگین مقییدار    

ds/m45/0ترتیب مربوط به خاک رویرگاه ( به S.rigida و

A.canescens   و کمترین آن نیز به مربوط بهS.barbata 

ترتییب  با.د  اما بیرترین میانگین ازت و کربن آلی بیه می

و  S.rigida (33/0)( و 06/0)  A.canescensمربییوط بییه 
 (10/0و  04/0) S. barbataکمترین آن نییز مربیوط بیه    

با.د  همچنین مقایسۀ خصوصیات .یمیایی خیاک در  می

اه نریان داد کیه بیریترین    عمق دوم خیاک سیه رویریگ   

ترتیب ( بهds/m 52/0)  EC( و 42/8) pHمیانگین مقدار 

و   A.canescensو  S.rigida مربوط بیه خیاک رویریگاه    

با.ید  امیا   میی  S.barbataکمترین آن نیز به مربیوط بیه   

بیرترین میانگین ازت و کربن آلی به ترتییب مربیوط بیه    

A.canescens  ) 07/0  درصیییید( وS. barbata (51/0 
 S. barbataکمترین آن نیز مربیوط بیه ترتییب    و درصد( 

با.یید درصیید( مییی  17/0)  S.rigida درصیید( و 05/0)

 ( 6)جدول 

 متر(سانتی 0 -30ها )عمق  شیمیایی در خاک زیر گونه -. نتایج تجزیۀ واریانس خصوصیات فیزیکی3جدول 

 ویوگی منبع تغییرات مجمو  مربعات درجۀ آزادی میانگین مربعات F مقدار نتیجه

NS 842/0 

 ها گروهبین  333/72 2 167/36
 رس

)%( 
 ها گروهداخل  167/644 15 944/42

 کل 500/716 17 

* 24/6 

 ها گروهبین  000/871 2 500/435
 سیلت

)%( 
 ها گروهداخل  500/1045 15 700/69

 کل 500/1916 17 

* 47/11 

 ها گروهبین  333/1317 2 66/658
 ماسه

)%( 
 ها گروهداخل  667/660 15 37/57

 کل 000/2187 17 

NS
 46/2 

 ها گروهبین  026/0 2 013/0
 ظاهری وزن مخصوص

(gr/cm3) 
 ها گروهداخل  080/0 15 005/0

 کل 106/0 17 

NS
 61/2 

 ها گروهبین  001/0 2 001/0
 نیتروژن

)%( 
 ها گروهداخل  004/0 15 000/0

 کل 006/0 17 

* 07/4 

 ها گروهبین  392/0 2 196/0
 کربن آلی

)%( 
 ها گروهداخل  722/0 15 048/0

 کل 113/1 17 

* 6/23 

 ها گروهبین  210/3 2 605/1
pH 
 ها گروهداخل  027/1 15 068/0 (_)

 کل 237/4 17 

* 155 

 ها گروهبین  309/0 2 155/0
EC 

(ds/m) 001/0 15 010/0  ها گروهداخل 

 کل 319/0 17 

 درصد 5دار در سط  : عدم وجود اختالف معنیNSدرصد          5دار در سط  وجود اختالف معنی :*
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 متر(سانتی 30 -60ها )عمق  شیمیایی در خاک زیر گونه -واریانس خصوصیات فیزیکی ۀنتایج تجزی. 4جدول 

 ویوگی منبع تغییرات مجمو  مربعات آزادی ۀدرج میانگین مربعات F مقدار نتیجه

NS 55/0 

 ها بین گروه 778/129 2 889/64
 رس

)%( 
 ها داخل گروه 333/1741 15 089/116

 کل 111/1871 17 

* 019/5 

 ها بین گروه 444/460 2 222/230
 سیلت

)%( 
 ها داخل گروه 000/688 15 867/45

 کل 444/1148 17 

NS
 63/2 

 ها بین گروه 333/517 2 667/258
 ماسه

)%( 
 ها داخل گروه 667/1474 15 311/98

 کل 000/1992 17 

NS
 43/1 

 وزن مخصوص ها بین گروه 041/0 2 021/0

 ظاهری

(gr/cm3) 

 ها داخل گروه 215/0 15 014/0

 کل 257/0 17 

* 26/5 

 ها بین گروه 001/0 2 001/0
 نیتروژن

)%( 
 ها داخل گروه 002/0 15 000/0

 کل 003/0 17 

* 72/2 

 ها بین گروه 151/0 2 076/0
 کربن آلی

)%( 
 ها داخل گروه 417/0 15 028/0

 کل 568/0 17 

* 47/57 

 ها بین گروه 645/2 2 322/1
pH 
(-) 

 ها داخل گروه 339/0 15 023/0

 کل 984/2 17 

* 36/8 

 ها بین گروه 184/0 2 092/0
EC 

(ds/m) 
 ها داخل گروه 007/0 15 011/0

 کل 191/0 17 

 درصد 5سط  دار در معنی: عدم وجود اختالف NSدرصد          5دار در سط  معنیوجود اختالف  :*

 

 درضد 5های مورد مطالعه با آزمون دانکن در سطح  . مقایسۀ میانگین خصوصیات فیزیکی خاک رویشگاه گونه5جدول 

gr/cmوزن مخصوص ظاهری ) )%( ماسه )%( سیلت )%( رس گونۀ گیاهی عمق خاک
3) 

(cm )30 – 0 

A.canescens 7/2±a54/20 15/5±b66/30 94/3±a78/48 020/0±a42/1 

S. barbata 52/2±a88/18 02/2±a66/15 21/2±b45/65 023/0±a47/1 

S. rigida 78/2±a71/15 03/2±a16/16 86/2±b12/68 041/0±a51/1 

(cm)60 - 30 

A.canescens 00/5±a88/24 21/3±b66/24 10/6±a45/50 039/0±a41/1 

S. barbata 08/5±a88/18 48/3±b33/21 83/1±a78/59 071/0±a52/1 

S. rigida 66/2±a21/24 66/0±a66/12 92/2±a12/63 023/0±a43/1 

 دهددرصد را نران می 5دار در سط  حروف نامرابه در هر ستون وجود اختالف معنی
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 درضد 5های مورد مطالعه با آزمون دانکن در سطح  . مقایسۀ میانگین خصوصیات شیمیایی خاک رویشگاه گونه6جدول 

 کربن آلی )%( نیتروژن )%( pH (-) EC (ds/m) گونۀ گیاهی عمق خاک

(cm )30 – 0 
A.canescens 10/0±b92/7 005/0±c45/0 004/0±a06/0 06/0±a32/0 

S.barbata 02/1±a48/7 010/6±a21/0 002/0±a04/0 05/0±b10/0 

S.rigida 007/0±c42/8 009/6±b39/0 005/0±a04/0 08/0±a33/0 

(cm )60 – 30 
A canescens 18/0±b09/8 01/0±c52/0 005/0±b07/0 10/0±a22/0 

S.barbata 02/0±a48/7 00/0±a20/0 005/0±a05/0 08/0±b51/0 

S.rigida 02/0±c51/8 00/0±b38/0 009/0±a06/0 06/0±a17/0 

 دهددرصد را نران می 5دار در سط  حروف نامرابه در هر ستون وجود اختالف معنی

 

کیل در تیمارهیای مختلیف را     ذخییرۀ کیربن   (7)جدول 

به طوری که جدول حکاییت از ایین دارد کیه     ؛دهدنران می

میزان کیربن   S.rigid و  A.canescensهای در رویرگاه گونه

کل، با افزایش عمق خاک افیزایش یافتیه اسیت      ۀذخیره .د

کیل،   ذخییرۀ کیربن  میزان  S.barbataدر حالی که در گونه  

 دانکین  نتیایج همچنیین  با افزایش عمق کاهش یافته اسیت   

مورد مطالعیه در سیط  پینج     ۀنران داد که رویرگاه سه گون

دار دارند  با همدیگر اختالف معنی ذخیرۀ کربندرصد از نظر 

بیریترین مییزان کیربن     بیا  A.canescens ۀگون به طوری که

تین در   84/39) ذخیرۀ کربن ن میزانبیومس هوایی، بیرتری

 را در کییل رویرییگاه دا.ییته اسییت و گونییه هییای   هکتییار(

S.rigida وS.barbata    تیین در  94/31و  24/36بییا مقییدار

در  ترتییب بیه در کیل رویریگاه    ذخیرۀ کیربن هکتار از لحا  

 ( 1اند ).کل های بعدی قرار گرفتهرده

 کل در تیمارهای مختلف ذخیرۀ کربن ۀمحاسب. 7جدول 

 تیمار
 کربن آلی خاک در عمق اول

(kg/ha) 
کربن آلی خاک در 

 (kg/haعمق دوم )
 کربن آلی بیومس هوایی

(kg/ha) 
 کل ذخیرۀ کربن

(kg/ha) 
 کل ذخیرۀ کربن

(ton/ha) 

A.canescens 9372 27072 7/3397 7/39841 84/39 

S.barbata 22491 9120 48/330 48/31941 94/31 

S.rigida 7701 28314 95/225 95/36240 24/36 

 

 درصد 5مورد مطالعه در سطح  ۀمیانگین کربن کل رویشگاه )تن در هکتار( سه گون ۀمقایس .1شکل 
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 گیریبحث و نتیجه. 4
 ذخیرۀ کیربن  ۀنتایج این مطالعه که در راستای مقایس

بیرآورد   کا.یت بیود، نریان داد   در مراتع طبیعی و دسیت 

 مختلیف،  مارهیای یت از کیهر در  ذخیرۀ کربنمیزان کل 

ذخییرۀ  مییانگین   ۀبوده است  به طوری که مقایس متفاوت
 انس،یی وار ۀیتجزتیمارهای مختلف از طریق آزمون  کربن

 در ذخییرۀ کیربن   مقدار در داریمعن اختالف وجود انگریب

 ۀدر ایین بیین گونی     (>05/0P)گونیاگون بیود    تیمارهیای 

Atriplex canescens  نیرتریببا پو.ش و بیومس بیرتر 
 Salsola rigida و یعلف پو.ش با  Stipa barbataۀگون و

 دا.یتند   را ذخیرۀ کیربن  مقدار نیکمتر ایبا پو.ش بوته

توان نا.یی از تفیاوت در   اختالفات موجود را می در تفاوت
 هیای گونیه  نیو   در اخیتالف  گرید انیب بهنو  رویرگاه و 

ها نسبت قرارگیری برگ ۀ، نو  پو.ش گیاهی، نحویاهیگ
به ا.عه خور.ید، بیومس و اجزای آن، کمییت و کیفییت   

هییای فیزیکییی و خ.ییبرگ، کییربن آلییی خییاک و ویوگییی 
 تحقییق،  هیای  یافتیه  اسیاس  بیر   .یمیایی خاک دانسیت 

  نمود بحث نتایج مورد در زیر .رح به توان می

بیریترین تیأثیر    A.canescens ۀکه گون داد نران نتایج
امیا  هوایی خود دا.ته اسیت    ن در بیومسکرب ۀرا در ذخیر

هییای ترتیییب در ردهبییه S.rigidaو  S.barbataهییای گونییه
زییاد در بییومس    ذخییرۀ کیربن  بعدی قرار گرفتنید  علیت   

 توان بیه نسبت به دو گونه دیگر را می A.canescensهوایی 

هیای   تفیاوت  و احتماخً و خ.برگ زیاد دا.تن مقدار پو.ش
فیزیولوژیکی منحصر به فرد این گونه، مانند افزایش درصید  

بنیابر نتیایج    نسبت دادهای ساقه و ریره چوبی .دن اندام
در بییومس هیوایی    کیربن  ۀذخیرتوان بیان کرد، مذکور می
 مقدار گیاهی، هایگونه نو  گیاهی، پو.ش درصد با گیاهان

در ایین   محققیانی  د ردا ارتبیاط  گییاهی،  بقاییای  و خ.برگ
در  ذخیرۀ کربن  [20] ایج مرابهی دست یافتندبه نتزمینه 

 بیود   یادترز S.rigidaنسبت به   S.barbata ییهوا یومسب
 S.barbataتوان اینگونه تفسییر کیرد،   دلیل این یافته را می

در طیول سیاقه و   ها گندمیانی است که برگاز جز  آن دسته 

ای را ارتفا  گیاه قرار گرفته و تا  پو.یش کرییده و پیوسیته   

های آن به صیورت عمیود بیر    آورد و آرایش برگبه وجود می
جهیت فتوسینتز   نتیجه نور بیریتری   ا.عه خور.ید است  در

دریافییت کییرده و کییربن بیرییتری در بیییومس خییود ذخیییره 
مقدار کربن ذخییره   اظهار دارد، محققیدر این راستا  کند  می

.ده در بیومس هوایی در واحد زمان بستگی بیه مقیدار نیور    
فتوسنتزی توسط گیاهیان دارد  بیه طیوری     ۀفعال جذ  .د

موجودی نور فعیال   تأثیرکه مقدار نور فعال جذ  .ده تحت 

 [ 19] اولیه و راندمان جذ  نوری پو.ش است
در ایین پیووهش    دسیت آمیده  ه بی با عنایت به نتیایج  

ذخییرۀ  مقیدار  در تیمارهای مختلیف،   توان اذعان کرد، می
از جز  در.ت خاک به جز  ریز خاک افزایش یافتیه   کربن
رس در تیوان تحلییل کیرد،    این قضیه را اینگونه می است 

آلیی   ۀتثبیت میاد  های رس و هوموس وترکیل کمپلکس
فعالیت بیولوژیکی  تر در خاک و افزایشبرای مدت طوخنی
 و تولیید  نتیجیه  در زییادی دارد   ها تواناییمیکروارگانیسم

 رییز بافیت   هایخاک در بیرتری مقدار به آلی مواد تجمع
 جییذ سییبب  هییا،آنییزیم طرفییی از  گیییردمییی صییورت

 صییورت بییه وسیییله بییدین و گردیییده رسییی هییای مینییرال
 جیذ   کیه  آلیی  میواد  از دسیته  آن و آینددر می غیرفعال
 مقاوم هامیکروارگانیسم عمل برابر در نیز گردندمی هارس
در بیه عبیارتی دیگیر،      .یوند میی  تجزیه سختیبه و .ده
سازی برای خاکدانه یط.را یلتاز رس و س یهای غنخاک

 یذرات میواد آلی   یدنامر سیبب چسیب   ینمناسب بوده و ا
دار به ذرات رس و محافظت .یدن در فضیای درون   کربن

بیه صیورت    یکیربن آلی   یجیه گردنید، در نت یای مخاکدانه
.یود   یحفظ م یهگردد و از خطر تجزیم یتبلندمدت تثب
دست آمیده از ییک تحقییق انجیام     ه بها با نتایج این یافته

هیای در.یت دانیه نسیبت بیه      که اظهار دا.ت خاک .ده
دارند  ذخیرۀ کربنهای ریز دانه پتانسیل کمتری در خاک

برخیی از محققیان خیارجی       همچنین[16] مطابقت دارد
 [ 10] مرابهی در ایین زمینیه دسیت یافتنید     به نتایج نیز

نتایج نران داد، بیرترین مقیدار ازت در عمیق اول و دوم   
اسیت  در حیالی کیه    A.canescens  ۀخاک مربوط به گون

هیای  ترتییب در رده بیه   S.barbata و S.rigidaهیای  گونه
توان خاطر نریان  لذا با توجه به نتایج، می بعدی قرار گرفتند 
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 فسیفر  و ازت مقیدار  خاک در آلی مواد مقدار افزایش نمود، با
 با.یند میی  میواد  ایین  ۀدهنید  تریکیل  مهم اجزای از که نیز

 بافیت  بیان کردند کهمحققان ایرانی   نمایندمی حاصل ازدیاد

 ذخیرۀ کیربن ثر در ؤاز عوامل مC/N و نسبت  نیتروژن خاک،
 عنیوان بیه  را نیتیروژن  و رس درصد مرخصۀ ،نیز  خاک است

 ذخیایر  و آلی کربن مقدار بر خاک اجزای تأثیرگذار ترینمهم

 [ 8و11] کردند گزارش کربن ۀذخیر

میانگین وزن مخصوص ظاهری در خیاک زییر    ۀمقایس
در  نران داد که هر سیه گونیه  ها در عمق اول و دوم  گونه

انید و بیا همیدیگر اخیتالف      یک گروه آمیاری قیرار گرفتیه   
به طوری کیه در عمیق اول     (<05/0Pداری ندارند ) معنی

بیرترین میانگین وزن مخصوص ظاهری خاک مربوط بیه  

و کمترین آن مربیوط بیه خیاک     S.rigida خاک رویرگاه
در عمیق دوم  بود  در حیالی کیه    A.canescens رویرگاه 

بیرترین میانگین وزن مخصوص ظاهری خاک مربوط بیه  
اک و کمترین آن مربوط به خی  S.barbata خاک رویرگاه 

های مذکور، با توجه به یافته  است A.canescensرویرگاه 

توان اذعان کیرد، بیا افیزایش وزن مخصیوص ظیاهری      می
بیه   ۀنتیجی   ابید یخاک، درصد کربن آلی خاک کاهش میی 

افیزایش میاده   : توان اینگونه تحلیل کیرد دست آمده را می
آلی، باعث کاهش وزن مخصوص و افزایش خلیل و فیر  و   

 فرسیایش  و روانیا   کاهشبهبود نفوذپذیری و در نتیجه 

  .ودمی کربن رفت هدر کاهش باعث .ده و به این ترتیب
 S.rigidaهیای  گرچه میزان هدایت الکتریکی در گونه

بیرتر بود، امیا ایین   S.barbat نسبت به  A.canescens و 
ا دارنید  ر فوق تنش با سازگاری در بیرتری توانایی گونه دو

بیه علیت عیدم     S.barbata ۀدر حالی که این تنش بر گون

منفی دا.ته است  بنیابراین   تأثیرتوانایی آن در این .رایط 
 مییزان  توان بییان کیرد،  با توجه به نتایج به دست آمده می

 رویریگاهی  .یرایط  و گونیه  نیو   بیه  توجیه  با کربن ۀذخیر

تغیییرات   بیه  توجیه  مناطق با این در که بود؛ خواهد متفاوت
هدایت الکتریکیی در خیاک اثیر آن مریاهده .یده اسیت        

گیاه همراه است  بر تنش بروز با خاک در ECمیزان  افزایش

سمی بیودن  زیرا هدایت الکتریکی از طریق اثر اسمزی و اثر 
 گییاه  توسیط  عناصیر  جیذ  در ها سبب اخیتالل  یون ۀویو

 در خرک ۀتولید ماد و ر.د برگ، ۀتوسع همچنین .ود  می

 [ 15] دهدمی قرار تأثیر تحت محسوس طور به را گیاه

ای از کیربن  در اغلب موارد، بخش قابل مالحظه گرچه
 افزایش با و داردهای سطحی خاک قرار آلی خاک در خیه

امیا در ایین    ،[4] .ودمی کاسته آلی کربن درصد از عمق،
مقدار کربن آلی خیاک در   ۀحاصل از محاسب تحقیق نتایج

 ۀها به جز گونی گونه ۀعمق اول و دوم نران داد که در هم

S.barbata  خیاک بیا افیزایش عمیق      ذخیرۀ کیربن مقدار
دسیت  ه بی افزایش یافته است  بنابراین با توجه بیه نتیایج   

بیر   S.barbata ۀتوان خاطر نران نمیود، در گونی  می آمده
با افزایش عمق کیاهش   ذخیرۀ کربندیگر،  ۀخالف دو گون

اثرگیذاری کیم   توان بیه  یافته است  دلیل این قضیه را می

در  S.barbataهیای  یریه و عدم گسیترش ر  یاهخ.برگ گ
آن را  ییل دل دوم خاک نسبت داد  به عبیارتی دیگیر،   عمق
آن بیه   یلخ.یبرگ و تبید   ۀیی تجز یجیروند تیدر  توانیم

  .یود دانسیت  یمی خاک آغیاز   یسطح ۀیهوموس که از خ
 های تحقیقات انجام .ده در این زمینیه این نتیجه با یافته

بیا   ذخییرۀ کیربن  امیا دلییل افیزایش     [ 12] مطابقت دارد
را S.rigida و  A.canescensهیای  افزایش عمق، در گونیه 

 میواد  از .ده کربن تجزیه که توان تفسیر کرداینگونه می

 ورود به از پس هااین گونه چوبی و سخت هایبخشو  آلی

جیایی از طرییق   جابیه  ۀپدید توسط خاک سطحی هایخیه

 هیای عمیق  در هیای معیدنی  خییه  وارد بارندگی و آبرویی

 ۀذخیر افزایش میزان باعث متعاقباً که .ده خاک ترپایین
دلیل دیگر این  .وند تر میهای پایینعمق در خاک کربن

ای و خریبی،  بوتیه هیای  گونهتواند این با.د که قضیه می
افیزودن  و آلیی   عالوه بر افزایش قابل توجه از حجم میواد 

سطوحی وسیع  با دوانی عمیقکربن به خاک، دارای ریره
ایجیاد   باعیث ه با.ند که بدین ترتیب بیه طیور فزاینید   می

خصیوص در  بیه  کیربن آلیی خیاک    ۀذخیرتغییر در میزان 
در مجمیو  در هیر سیه     .وند می تر خاکپایین هایعمق
 مورد مطالعیه مقیدار کیربن ذخییره .یده در خیاک       ۀگون

خیلیی بیریتر از    ،سانتی متر( 30-60و  0-30های )عمق

 توزییع  ۀبیوماس هوایی گیاهان بود  به طوری که مقایسی 

 از  A.canescens که در خیاک رویریگاه    داد نران کربن
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 47/91در خیاک  سهم کربن آلیی   ذخیره  .ده کربن کل
وجیود   گییاهی  ۀبسیار کمی در زیتوددرصد است و مقدار 

 و S.barbataاین در حیالی اسیت کیه در رویریگاه      .دارد
S.rigida  از کل کربن ذخیره .ده سهم کربن آلی موجود
درصید بیود     37/99درصید و   96/98ترتییب  بیه در خاک 
کیه   محققیی دست آمده از این تحقییق، اظهیار   ه نتیجه ب
درصد از کربن آلی  کند، مراتع عموماً کمتر از یکبیان می

نمایند و در مجمو  مییزان کیربن   را در زیتوده ذخیره می
ییید  أرا ت ،گیاهی مراتع نسبتاً کیم اسیت   ۀموجود در زیتود

  بنابراین با عنایت به نتیایج ایین پیووهش و    [17] کندمی
منابع مختلف در این زمینه، جهت صیحت و سیقم   ۀ مطالع

دا.یت کیه در    تیوان بیا اطمینیان بییان    نتایج مذکور، می

 به آلی مخزن کربن ترینمهم خاک مرتعی، هایاکوسیستم

تحقیقیات بسییاری از   به طیوری کیه نتیایج     .آیدمی .مار
و  5، 14] دناز اطمینان بیان .ده حکایت دار پووهرگران،

میانگین مقدار کربن در کیل رویریگاه نریان     ۀمقایس  [2
مربیوط   ۀبیرترین میانگین مقدار کربن ذخیره .دکه داد 

تن در هکتیار( و   84/39)A.canescens  ۀبه رویرگاه گون
تین در   S.rigida (24/36کمترین آن مربوط به رویریگاه  

 S.barbata رویریگاه  هکتار( است  این در حالی است کیه 
تن در هکتار( در حید واسیط ایین دو     94/31از این نظر )

 ها در ییک گیروه آمیاری      با این وجود هر کدام از گونهبود

 داری دا.یتند  قرار گرفتنید و بیا یکیدیگر اخیتالف معنیی     
(05/0P<)   ،ذخیرۀ کیربن  ۀمقایس با محققیدر این راستا 

زارها به ایین نتیجیه رسیید کیه گرچیه      در علفزارها و بوته
زارها بیرتر از علفزارهیا اسیت   در بوته ذخیرۀ کربنمیزان 

دسیت  ه بنابر نتایج بی   [13] دار نبوداما این اختالف معنی

 A.canescensکا.ت توان اذعان کرد، مرتع دست آمده می
 S.barbata، نسبت به مراتع طبیعی ذخیرۀ کربناز لحا  

بیه طیوری    از توان بیرتری برخوردار هستند  S.rigidaو 
کا.ییت کییل در مرتییع دسییت  ذخیییرۀ کییربنکییه تییوان 

A.canescens، 24/1  مرتع طبیعی  ذخیرۀ کربنبرابر توان
S.barbata  ذخیییییرۀ کییییربن برابییییر تییییوان   09/1و  

بیا بررسیی و    محققیی دیگیر  بیود    S.rigidaمرتع طبیعی 

و  A.canecence ۀگونیی دو ذخیییرۀ کییربنمیییزان  ۀمقایسیی
Halthemia persica نودهک قزوین نریان داد   ۀدر منطق
برابیر   27/1.ده در آتریپلکس  ذخیرهکه میزان کربن کل 

ترتییب  بیه ورک و آتیریپکس   ۀورک بوده و در هر دو گونی 
درصد از کربن ترسییب .یده در بخیش     87و  98بیش از 

با توجه به نتیایج میذکور در    [ 7] خاک ذخیره .ده است
 ۀمییزان پو.یش گییاهی، نحیو    توان گفت، این تحقیق می
خور.یید، بییومس و    ۀها نسیبت بیه ا.یع   قرارگیری برگ

اجزای آن، کمیت و کیفیت خ.برگ، کربن آلیی خیاک و   
توانند بیه نحیوی   های فیزیکی و .یمیایی خاک میویوگی

در  بگذارند  تأثیررویرگاه  ۀبر میزان کل کرین ذخیره .د
دست آمیده در  ه نهایت، به طور کلی و با عنایت به نتایج ب

 ۀذخییر  تغییراتتوان اذعان کرد، در مورد این تحقیق، می
هییای مرتعییی اعییم از طبیعییی و   در اکوسیسییتم کییربن
 در و غیریکنواخیت  پیچییده  بسییار  ساختاری کا.ت، دست

 در نهایت  وجود دارد خاک در کربن ۀذخیر میزان با رابطه
 ذخییرۀ کیربن  با توجه به قسمت اعظیم  .ود، پیرنهاد می
های مرتعیی،  اولویت مهم در مدیریت اکوسیستمدر خاک، 

مدیریت مخزن مواد آلى خاک با.د  زییرا ایین اسیتراتو     
 .ود برد تلقى مى -یک استراتو  برد
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