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بررسی و مقایسه ذخیرۀ کربن در مراتع طبیعی و دستکاشت
(مطالعۀ موردی :اخترآباد مالرد)
 افشین صادقی راد؛ دانشجوی دکتری ،دانشکدۀ منابعطبیعی ،دانشگاه تهران
*

 علی طویلی ؛ دانشیار دانشکدۀ منابعطبیعی ،دانشگاه تهران
 حسین آذرنیوند؛ استاد دانشکدۀ منابعطبیعی ،دانشگاه تهران
 محمد جعفری؛ استاد دانشکدۀ منابعطبیعی ،دانشگاه تهران
 محمد علی زارع چاهوکی؛ استاد دانشکدۀ منابعطبیعی ،دانشگاه تهران
چکیده
با توجه به هزینهبر و پرخطر بودن روشهای صنعتی ذخیرۀ کربن ،بایستی به ذخیرۀ کربن به روش زمینیی توجیه بیریتری .یود در
اینجاست که ذخیرۀ کربن در مراتع اهمیت پیدا میکند لذا این تحقیق با هدف مقایسۀ ذخیرۀ کربن در مراتع طبیعی و دستکا.یت
انجام .د بدین منظور سه رویرگاه با سه گونۀ  Salsola rigida ،Stipa barbataو  Atriplex canescensانتخیا .یدند نمونیه-
برداری از هر یک از گونهها در ده تکرار ( 30نمونه) و همچنین خاک گونهها در .ش تکرار در هر یک از عمیقهیای  0-30و 30-60
سانتیمتر ( 36نمونه) به روش تصادفی -سیستماتیک انجام .د کربن گیاه و خاک و همچنین برخی خصوصیات فیزیکیی و .ییمیایی
خاک اندازهگیری .دند نتایج نران داد که بین سه رویرگاه ،در عمق اول خاک از نظر مقدار سیلت ،ماسه ،کربن آلیی pH ،و  ECو
در عمق دوم خاک از نظر مقدار سیلت ،کربن آلی ،ازت pH ،و  ECاختالف معنیداری وجود دارد ( .(P<0/05همچنین نتیایج نریان
داد که بیرترین و کمترین ذخیرۀ کربن کل بیومس هوایی به ترتیب به  3/4( A.canescensتن در هکتار) و  0/33( S. barbataتن
در هکتار) مربوط بود اما بیرترین و کمترین ذخیرۀ کربن کل رویرگاه به ترتیب به مرتع دستکا.ت  39/84( A.canescensتن در
هکتار) و مرتع طبیعی  31/94( S.barbataتن در هکتار) مربوط بود به طوری که هر سه گونه با یکدیگر اختالف معنیداری دا.یتند
( .(P<0/05در نهایت پیرنهاد می.ود یکی از اولویتهای مهم در مدیریت اکوسیستمهای مرتعی ،مدیریت کیربن خیاک و توجیه بیه
پتانسیل گیاهان در امر ذخیرۀ کربن با.د
کلید واژگان ،Atriplex canescens ،Salsola rigida ،Stipa barbata :ذخیرۀ کربن و اخترآباد
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 .1مقدمه
در قرن حاضر چنیدین موضیو عمیدۀ محییط زیسیتی
.امل تخریب زمین و بیابیانزاییی ،تهدیید تنیو زیسیتی،
تضعیف منابع آ  ،تخرییب جنگیلهیا و مراتیع ،و بیاخخره
تغییر اقلیم از چالشهای مهم در توسعۀ پایدار و فقرزداییی
به .مار میروند .بسیاری از بررسییهیای علمیی در سیط
بینالمللی نران دهندۀ .واهد علمی از تغییر اقلیم هستند
این تحقیقات  CO2را عمدهتیرین جیز گازهیای گلخانیهای
میدانند که میتواند تأﺛیر منﻔی بر زیستبومهای خرکی و
آبی دا.ته با.د [ ]23علت تولید گازهای گلخانیهای نظییر
 CO2فعالیتهای صنعتی ،قطع جنگیلهیا ،نیابودی مراتیع،
سو مدیریت و میبا.ند [ ]22لذا ضروری است کیه بیا
مدیریت و محافظت مناسب اکوسیستمهای مرتعی و سیایر
مناطق گام مثبتی به منظور کاهش تراکم کیربن اتمسیﻔری
و در نتیجییه کییاهش گرمییایش جهییانی و تغییییرات اقلیمییی
بردا.ته .ود در این راستا پیووهشهیای زییادی در قالیب
طرحهای تحقیقاتی و پروژههای دانرجویی در ایران و دنییا
انجام .ده است که همگی متﻔقالقول ،به اهمییت موضیو
ذخیرۀ کربن پرداختهاند لذا بیا توجیه بیه اهمییت آن خزم
است که مطالعات بیریتری در ایین زمینیه صیورت گییرد
محققانی با بررسی میزان کربن ،نیتروژن و فسیﻔر در خیاک
مراتع طبیعی و دست کا.ت بیه ایین نتیجیه رسییدند کیه
میزان کیربن ،نیتیروژن و فسیﻔر در مراتیع دسیت کا.یت،
نزدیک به مرتع طبیعی بود [ ]21محققانی دیگر با مقایسۀ
کربن آلی خاک در مراتیع طبیعیی ،تحیت کریت گنیدم و
همچنین مناطق تحت کرت گونههای مرتعی چندساله بیه
این نتیجه رسیدند که کمترین میزان کربن آلیی خیاک در
منطقۀ تحت کرت گندم قرار دارد [ ]3نتیایج تحقیقیی در
زمینۀ بررسی اﺛر تبیدیل گراسیلندها بیه اراضیی گنیدم بیر
میییزان انترییار  CO2اتمسییﻔری نرییان داد کییه تبییدیل
گراسلندها به اراضی گنیدم موجیب کیاهش ذخیایر کیربن
گردیده است علت این امر تغیییر در نیو پو.یش گییاهی
ذکر .ده است [ ]12محققان ایرانی به تأﺛیر انوا مختلیف
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گونههای چوبی بیر مییزان ذخییرۀ کیربن ا.یاره دا.یته و
دریافتند که میزان عناصری مانند نیتروژن بر ذخیرۀ کیربن
خاک تأﺛیرگذار اسیت [ ]11همچنیین محققیانی دیگیر در
بررسییی ذخیییرۀ کییربن خییاک و زیتییودۀ گیییاهی در مراتییع
دستکا.ت و طبیعی نران دادنید کیه کیل کیربن ذخییره
.ده در واحد سط مرتع طبیعی ( 38/71تین در هکتیار)،
منطقۀ تحت کرت  23/66( K.Prostrataتین در هکتیار)،
منطقۀ تحت کرت  14/47( A.elongatumتن در هکتیار)،
منطقۀ تحت کرت  18/32( A.desertorumتن در هکتیار)
بود [ ]18رنجبری در بررسی ذخیرۀ کربن در بوتیهزارهیا و
علﻔزارهییا نرییان داد کییه از لحییا ذخیییرۀ کییربن اییین دو
رویرگاه با هم اختالف معنیداری ندارنید گرچیه بیریترین
میزان کربن ذخیره .ده مربیوط بیه رویریگاه بوتیهزار بیود
[ ]13گزینییههییای .ییناخته .ییده کییه بییه کییاهش کییربن
اتمسﻔری و اصالح تبعات تغییر اقلیم کمک میکند ،عبارت
است از ذخیرۀ کربن به .کل صینعتی و ذخییرۀ کیربن بیه
.ییکل زمینییی روشهییای صیینعتی .ییامل ذخیییرۀ کییربن
زمین.ناختی ،اقیانوسی و معدنی است [ ]9اما از آنجا کیه
ذخیرۀ کربن به روشهای صینعتی هزینیهبیر و ریسیک آن
باخست بنابراین بایستی به ذخییرۀ کیربن بیه روش زمینیی
توجه بیرتری .ود در اینجاست که موضو ذخییرۀ کیربن
در مراتع اهمیت پیدا میکند با توجیه بیه مطالعیات انجیام
.ده در اکوسیستمهای مرتعی و همچنین سط زیاد مراتع
در ایران مسائل زیادی در رابطه با توانایی ذخییرۀ کیرین در
گونههای مختلف اعم از طبیعی و دستکا.ت پیش میآید
به عالوه مسئله گرم .دن زمیین و افیزایش گیاز کربنییک
مسئلهای جهانی است و به کرور خاصی محدود نمیی.یود
از طرفی ،انجام پیروژههیایی کیه مییزان دیاکسییدکربن را
کاهش دهد ،میتواند سیاست تجارت کربن را دنبیال کنید
به همین دلییل تحقیقیات در ایین زمینیه در کریور اییران
ضروری است لذا این پووهش با هدف مقایسۀ ذخیرۀ کربن
در .رایط پو.ش گیاهی طبیعی و دستکا.ت انجام .د
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 .2روششناسی
 .2.1منطقۀ مورد مطالعه
منطقۀ اخترآباد مالرد در استان تهران واقع .ده است
و فاصلۀ آن با کیر  63کیلیومتر و بیا .یهر تهیران 100
کیلومتر میبا.د مناطق مورد مطالعه ،بخریی از آن بیین
طول جغرافیایی˝. 50° 44ˊ 59رقی تا عرض جغرافیایی
˝. 35° 42ˊ 15مالی قیرار دارد (مراتیع دسیتکا.یت) و
بخری از آن بین طول جغرافیایی ˝. 50° 39ˊ 12رقی تا
عرض جغرافیایی˝. 35° 37ˊ 58یمالی قیرار دارد (مراتیع
طبیعی) ارتﻔا متوسط منطقۀ مورد مطالعه بین  1150تا
 1175متر از سط دریا است خاک این منطقه بیه علیت
دارا بودن امالح فراوان؛ .ور و قلییایی ،مییانگین بارنیدگی
 244میلیمتر و میانگین رطوبت نسیبی در طیول .یبانه
روز  47میلیمتر اسیت از نظیر اقلیمیی ضیریب خریکی
دومارتن در این منطقه  9/8محاسبه .د لذا ایین منطقیه
دارای اقلیم خرک و بیابانی اسیت دو نیو مرتیع .یامل
مرتع طبیعی (با غالبیت  S.rigidaو  )S.barbataو مراتیع
کرت.یده بیا  ،A.canescensجهیت انجیام ایین مطالعیه
انتخا .دند پو.ش گیاهی منطقۀ میورد مطالعیه دارای
تیپهای غالب  S.rigida ،A.canescensو  S.barbataبود
که با فواصل کم نسبت به هم قرار گرفته بودند مهمترین
گونییههییای همییراه در تیییپهییای مییذکور ،گونییههییای
( Alhagi maurorumخار .تر)( Lactuca Virosa ،کاهو
وحری) و ( Hordeum murinumجو وحریی) بودنید بیا
پیمایش منطقه در تیپهای میورد مطالعیه ،منیاطقی کیه
بیرترین حضور گونۀ مورد نظر را دا.تند ،انتخا .یدند
تا در حد امکان تأﺛیر گونههیای همیراه بیر ذخییرۀ کیربن
بهویوه در بخش خاک به حداقل برسید میالک اصیلی در
انتخا مناطق مورد بررسی غالبیت گونههای مذکور بیود
که با هدف ارزییابی واقعیی و انحصیاری گونیههیای میورد
بررسی در ذخیرۀ کربن در مراتع طبیعیی و دسیتکا.یت
صورت گرفت

 .2.2روش تحقیق
نمونهبرداری از پو.ش گیاهی به روش تصادفی
سیستماتیک در هر منطقه در قالب  30پالت و در طول
سه ترانسکت موازی با فاصله  50متر از هم به طول200
متر انجام .د تعداد نمونهها با توجه به تغییرات پو.ش و
اندازۀ پالت با روش حداقل مساحت تعیین .د به طوری
که در تیپهای  S.rigida ،A.canescensو  S.barbataبه
علت تعداد کم گونههای همراه در تیپهای مذکور ،ابعاد
مناسب پالت بهترتیب  1*2 ،2*2و  1*1متر مربعی به
دست آمد در هر پالت خصوصیات درصد پو.ش تاجی،
تراکم ،سنگ و سنگریزه و درصد خاک لخت ﺛبت .د در
ادامه جهت برآورد زیتودۀ باخی سط زمین .امل بیومس
هوایی از روش اندازهگیری مستقیم استﻔاده .د بدین
منظور تعداد ده پایۀ گیاهی از هر تیپ که از نظر بنیه و
دیگر خصوصیات ﻇاهری نظیر ابعاد تا نمایندۀ تیپ
گیاهی با.د ،انتخا .د خزم به ذکر است که از بیومس
زیرزمینی به علت وقتگیر بودن و هزینهبر بودن صرف نظر
.د [ ]17برای نمونهبرداری از اندام هوایی ،تا و طوقه تا
سط زمین به طور کامل قطع و در پاکتهای جداگانه قرار
داده .د نمونههای بردا.ت .ده به آزمایرگاه منتقل
گردید در ادمه با حﻔر  6پروفیل در هر کدام از سایتها در
طول ترانسکتها نمونهبرداری از خاک صورت گرفت به
طوری که در ابتدا و انتهای هر ترانسکت و در زیر تا
پو.ش گونۀ غالب اقدام به حﻔر پروفیل در دو عمق .د
نمونهبرداری در هر پروفیل بر اساس عمق خاک و وسعت
ریرهدوانی ،از عمقهای  0-30و  30-60سانتیمتری انجام
.د و نمونههای خاک به آزمایرگاه خاکرناسی منتقل
گردید در آزمایرگاه ،ابتدا نمونههای گیاهی توزین .دند
سﭙس نمونههای تر در آون در دمای  60درجه سانتیگراد
به مدت  48ساعت به طور کامل خرک گردید سﭙس وزن
خرک هر نمونه به طور جداگانه ﺛبت .د پس از آسیا
نمونههای خرک گیاهی ،درصد کربن آلی نمونههای
گیاهی بیه روش احتیراﻕ در کیورۀ الکتریکی با درجۀ
حرارت  385درجه سانتیگراد در مدت  24و  30ساعت
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تعیین .د خاکستر نمونهها پس از خار .دن از کوره
الکتریکی توزین .دند اختالف وزن اولیه و ﺛانویه؛ مقدار
مادۀ آلی را نران میدهد به طوری که نصف مادۀ آلی را
کربن آلی ترکیل میدهد پس از الک کردن ،در نمونههای
مربوط به هر پروفیل ،برخی خصوصیات خاک از قبیل
درصد ذرات رس ،سلیت و ماسه به روش هیدرومتری
بایکاس اندازهگیری .د [ ]6کربن آلی از روش والکی-
بلک و ازت خاک از روش کجلدال محاسبه .د [ ]1در
ادامه با محاسبۀ وزن مخصوص ﻇاهری خاک با روش
کلوخه بر حسب گرم بیر سیانتیمتر مکعیب در هر عمق و
ضر میزان کربن آلی خاک در وزن مخصوص ﻇاهری،
وزن کل کربن ترسیب .ده در خاک در واحد سط مرتع
بر اساس رابطۀ ( )1محاسبه .د .بنابراین وزن کیل کیربن
ترسیب .ده (در اینجا ذخیره .ده) در هر سایت بر حسب
کیلوگرم در هکتار و در نهایت بر حسب تن در هکتار
محاسبه .د
رابطۀ ()1

Cc= 10000 × C (%) × Bd × e

) :Ccمیزان ترسیب کربن در خاک :C ،میزان کربن آلی
خاک :Bd ،وزن مخصوص ﻇاهری و  :eعمق مورد مطالعه)

 .2.3تجزیه و تحلیل آماری
ابتدا جهت نرمال و همگین بیودن دادههیا بیا اسیتﻔاده از
آزمونهای کولموگروف اسمیرنوف ییک نمونیهای و لییون از
نرمافزار  SPSSاستﻔاده .د سﭙس دادههای سه رویریگاه بیا
آزمون تجزیۀ واریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتنید بیه
طوری که در صورت وجود اختالف معنیدار بیین تیمارهیا از
روش دانکیین جهییت مقایسییۀ تیمارهییا اسییتﻔاده گردییید
نمودارهای خزم نیز با استﻔاده از محیط اکسل رسم گردیدند

 .3نتایج
جییدول ( )1نتییایج تجزی یۀ واریییانس یکطرفییه برخییی
ویوگیهای گیاهی (مقدار کربن در دو گرم بیومس هوایی،
ذخیرۀ کربن کل بییومس هیوایی ،تیراکم ،تیا پو.یش و
خ.برگ) در تیمارهای مختلیف در سیط پینج درصید را
نران مییدهید بیه طیوری کیه نتیایج آمیاری نریان داد
تیمارهای مختلف از نظیر مییزان کیربن بییومس هیوایی،
ذخیرۀ کربن در کل بیومس هوایی ،تراکم و تیا پو.یش
با همدیگر اختالف معنییداری دارنید امیا از نظیر مییزان
خ.برگ با همدیگر اختالف معنیداری ندارند

جدول  .1نتایج تجزیۀ واریانس برخی ویژگیهای گیاهی در تیمارهای مختلف
ویوگی
مقدار کربن در دو گرم بیومس
هوایی()%
ذخیرۀ کربن در کل بیومس هوایی
(تن در هکتار)

تراکم ()%

تا پو.ش
()%
خ.برگ
()%
* :وجود اختالف معنیدار در سط  5درصد

منبع تغییرات

میانگین مربعات

مقدارF

نتیجه

4/17

*

مجمو مربعات

درجۀ آزادی

بین گروهها

123/838

2

61/919

داخل گروهها

400/056

27

14/817

کل

523/894

29

بین گروهها

0/002

2

0/001

داخل گروهها

0/003

27

1/11

کل

0/005

29

بین گروهها

1071/10

2

5355/39

داخل گروهها

2883/10

87

3314/38

کل

3954/2

89

بین گروهها

13053/756

2

6525/878

داخل گروهها

14692/867

87

164/884

کل

27746/622

89

بین گروهها

16/089

2

8/044

داخل گروهها

329/700

87

3/790

کل

345/789

89

 :NSعدم وجود اختالف معنیدار در سط  5درصد

9/09

16/15

39/58

2/12

*

*

*

NS
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مقایسۀ مییانگین خصوصییات گییاهی نریان داد کیه
بیرترین میانگین مقدار تیراکم ،تیا پو.یش و خ.یبرگ
بییهترتیییب مربییوط بییه گونییههییای  Salsola rigidaو
 Atriplex canescensبییوده اسییت و کمتییرین آن نیییز
بیهترتییب مربیوط بیه گونیههیای Atriplex canescens
و  Stipa barbatاست مقایسۀ میانگین درصد کیربن آلیی
در دو گرم بیومس هوایی گونهها با آزمون دانکن در سط
پیینج درصیید نرییان داد کییه گونییههییای  S. rigidaو
 S. barbataدر دو گیروه آمیاری قیرار گرفتیهانید و گونیۀ
 A.canescensنیز بین ایین دو گیروه مریترک اسیت بیه

طوری که بیرترین مییانگین مییزان کیربن آلیی (42/87
درصد) مربوط به گونۀ  S. barbatو کمتیرین آن (37/90
درصد) مربوط به گونۀ  S. rigidaمیبا.د نتیایج آمیاری
تجزیۀ واریانس نران داد که هر سه گونیه از نظیر ذخییرۀ
کربن بیومس هیوایی در گیروههیای مختیف آمیاری قیرار
گرفتهاند و با هم اختالف معنیداری دارند ( )P<0/05بیه
طوری که بیرترین میانگین کربن ذخیره .ده در بیومس
هوایی ( 3/4تن در هکتار) مربوط به گونۀ A. canescens
و کمتییرین آن ( 0/22تیین در هکتییار) مربییوط بییه گونییۀ
 S. rigidaمیبا.د (جدول )2

جدول  .2مقایسۀ برخی ویژگیهای گیاهی در تیمارهای مختلف با آزمون دانکن در سطح پنج درصد
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

40/50ab ± 1/1

3/4 b ±0/2

1917a ± 196/53

31/3 b ±4/01

3/86 a ±0/46

S. barbata

42/87 b ±1/76

0/33 a ±0/11

1893b ± 349/33

3/23 a ±0/3

2/83 a ±0/34

S. rigida

37/90a ± 0/3

0/22 c ±0/38

2883 b ± 4571/31

9/40 a ±0/82

3/55 a ±0/26

حروف نامرابه در هر ستون وجود اختالف معنیدار در سط  5درصد را نران میدهد

جدول ( )3نتایج تجزیۀ واریانس یکطرفیۀ خصوصییات
فیزیکی. -یمیایی خاک در عمق  0-30سیانتیمتیری در
سط پنج درصد را نران میدهید بیه طیوری کیه نتیایج
آماری نران داد تیمارهای مختلف از نظر میزان رس ،وزن
مخصییوص ﻇییاهری و نیتییروزن بییا همییدیگر اخییتالف
معنیداری ندارند اما از نظر میزان سییلت ،ماسیه ،کیربن
آلی pH ،و  ECبا همدیگر اختالف معنیداری دارند
جدول ( )4نتایج تجزیۀ واریانس یکطرفیۀ خصوصییات
فیزیکی. -یمیایی خاک در عمق  30-60سانتیمتیری را
نران میدهد نتایج نران داد تیمارهیای مختلیف از نظیر
میزان رس ،ماسیه و وزن مخصیوص ﻇیاهری بیا همیدیگر
اختالف معنیداری ندارند اما از نظر میزان سیلت ،کیربن
آلی pH ،و  ECبا همدیگر اختالف معنیداری دارند
مقایسۀ خصوصیات فیزیکی خاک در عمیق اول خیاک
نرییان داد کییه بیرییترین میییانگین درصیید رس (20/54
درصد) و سیلت ( 30/66درصد) مربوط به خاک رویریگاه

 A.canescensو کمتیرین آن نییز بییه ترتییب مربیوط بییه
 15/71( S.rigidaدرصیید) و  15/66( S.barbataدرصیید)
میییبا.یید امییا بیرییترین میییانگین درصیید ماسییه و وزن
مخصوص ﻇاهری مربوط بیه  68/12( S.rigidaدرصید) و
( 1/51گرم بر سانتیمتر مکعب) و کمترین آن نیز مربوط
بییه  A.canescensاسییت همچنییین مقایسییۀ خصوصیییات
فیزیکییی خییاک در عمییق دوم نرییان داد کییه بیرییترین
میییانگین درصیید رس ( 24/88درصیید) و سیییلت (24/66
درصیید) مربییوط بییه خییاک رویرییگاه  A.canescensو
کمترین آن نیز بهترتیب مربیوط بیه 18/88( S.barbata
درصد) و  12/66( S.rigidaدرصد) میبا.د اما بیریترین
میانگین درصد ماسه و وزن مخصوص ﻇیاهری بیهترتییب
مربوط به  63/12( S.rigidaدرصید) و 1/52( S.barbata
گرم بر سانتی متر مکعیب) وکمتیرین آن نییز مربیوط بیه
 A.canescensاسییت (جییدول  )5مقایسییۀ خصوصیییات
.یمیایی خاک در عمق اول خاک سه رویرگاه نریان داد
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میانگین مقدار  )8/42( pHو  )0/52 ds/m ( ECبهترتیب
مربوط بیه خیاک رویریگاه  S.rigidaو  A.canescensو
کمترین آن نیز به مربیوط بیه  S.barbataمییبا.ید امیا
بیرترین میانگین ازت و کربن آلی به ترتییب مربیوط بیه
 0/07 ) A.canescensدرصیییید) و 0/51( S. barbata
درصد) و کمترین آن نیز مربیوط بیه ترتییب S. barbata
( 0/05درصیید) و  0/17( S.rigidaدرصیید) میییبا.یید
(جدول )6

کییه بیرییترین میییانگین مقییدار  )8/42( pHو ( EC
 )0/45ds/mبهترتیب مربوط به خاک رویرگاه  S.rigidaو
 A.canescensو کمترین آن نیز به مربوط به S.barbata
میبا.د اما بیرترین میانگین ازت و کربن آلی بیهترتییب
مربییوط بییه  )0/06( A.canescensو  )0/33( S.rigidaو
کمترین آن نییز مربیوط بیه  0/04( S. barbataو )0/10
میبا.د همچنین مقایسۀ خصوصیات .یمیایی خیاک در
عمق دوم خیاک سیه رویریگاه نریان داد کیه بیریترین

جدول  .3نتایج تجزیۀ واریانس خصوصیات فیزیکی -شیمیایی در خاک زیر گونهها (عمق  0 -30سانتیمتر)
ویوگی
رس
()%
سیلت
()%
ماسه
()%
وزن مخصوص ﻇاهری
()gr/cm3
نیتروژن
()%
کربن آلی
()%

pH

(_)

EC

()ds/m

منبع تغییرات

مجمو مربعات

درجۀ آزادی

میانگین مربعات

بین گروهها

72/333

2

36/167

داخل گروهها

644/167

15

42/944

کل

716/500

17

بین گروهها

871/000

2

435/500

داخل گروهها

1045/500

15

69/700

کل

1916/500

17

بین گروهها

1317/333

2

658/66

داخل گروهها

660/667

15

57/37

کل

2187/000

17

بین گروهها

0/026

2

0/013

داخل گروهها

0/080

15

0/005

کل

0/106

17

بین گروهها

0/001

2

0/001

داخل گروهها

0/004

15

0/000

کل

0/006

17

بین گروهها

0/392

2

0/196

داخل گروهها

0/722

15

0/048

کل

1/113

17

بین گروهها

3/210

2

1/605

داخل گروهها

1/027

15

0/068

کل

4/237

17

بین گروهها

0/309

2

0/155

داخل گروهها

0/010

15

0/001

کل

0/319

17

* :وجود اختالف معنیدار در سط  5درصد

 :NSعدم وجود اختالف معنیدار در سط  5درصد

مقدارF

0/842

6/24

11/47

2/46

2/61

4/07

23/6

155

نتیجه
NS

*

*

NS

NS

*

*

*

143

بررسی و مقایسه ذخیرۀ کربن در
جدول  .4نتایج تجزیۀ واریانس خصوصیات فیزیکی -شیمیایی در خاک زیر گونهها (عمق  30 -60سانتیمتر)
ویوگی
رس
()%
سیلت
()%
ماسه
()%
وزن مخصوص
ﻇاهری
()gr/cm3
نیتروژن
()%
کربن آلی
()%

pH

()-

EC

()ds/m

منبع تغییرات

مجمو مربعات

درجۀ آزادی

میانگین مربعات

بین گروهها

129/778

2

64/889

داخل گروهها

1741/333

15

116/089

کل

1871/111

17

بین گروهها

460/444

2

230/222

داخل گروهها

688/000

15

45/867

کل

1148/444

17

بین گروهها

517/333

2

258/667

داخل گروهها

1474/667

15

98/311

کل

1992/000

17

بین گروهها

0/041

2

0/021

داخل گروهها

0/215

15

0/014

کل

0/257

17

بین گروهها

0/001

2

0/001

داخل گروهها

0/002

15

0/000

کل

0/003

17

بین گروهها

0/151

2

0/076

داخل گروهها

0/417

15

0/028

کل

0/568

17

بین گروهها

2/645

2

1/322

داخل گروهها

0/339

15

0/023

کل

2/984

17

بین گروهها

0/184

2

0/092

داخل گروهها

0/007

15

0/011

کل

0/191

17

* :وجود اختالف معنیدار در سط  5درصد

نتیجه

مقدارF

0/55

NS

*

5/019

2/63

NS

1/43

NS

*

5/26

*

2/72

*

57/47

*

8/36

 :NSعدم وجود اختالف معنیدار در سط  5درصد

جدول  .5مقایسۀ میانگین خصوصیات فیزیکی خاک رویشگاه گونههای مورد مطالعه با آزمون دانکن در سطح  5درضد
عمق خاک
(0 – 30 )cm

(30 - 60)cm

گونۀ گیاهی

رس ()%

سیلت ()%

ماسه ()%

وزن مخصوص ﻇاهری ()gr/cm3

A.canescens

20/54a±2/7

30/66b±5/15

48/78a±3/94

1/42a±0/020

S. barbata

18/88a±2/52

15/66a±2/02

65/45b±2/21

1/47a±0/023

S. rigida

15/71a±2/78

16/16a±2/03

68/12b±2/86

1/51a±0/041

A.canescens

24/88a±5/00

24/66b±3/21

50/45a±6/10

1/41a±0/039

S. barbata

18/88a±5/08

21/33b±3/48

59/78a±1/83

1/52a±0/071

S. rigida

24/21a±2/66

12/66a±0/66

63/12a±2/92

1/43a±0/023

حروف نامرابه در هر ستون وجود اختالف معنیدار در سط  5درصد را نران میدهد
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جدول  .6مقایسۀ میانگین خصوصیات شیمیایی خاک رویشگاه گونههای مورد مطالعه با آزمون دانکن در سطح  5درضد

عمق خاک
(0 – 30 )cm

گونۀ گیاهی

)-( pH

)ds/m( EC

نیتروژن ()%

کربن آلی ()%

A.canescens

7/92b±0/10
7/48a±1/02
8/42c±0/007
8/09b±0/18
7/48a±0/02
8/51c±0/02

0/45c±0/005
0/21a±6/010
0/39b±6/009
0/52c±0/01
0/20a±0/00
0/38b±0/00

0/06a±0/004
0/04a±0/002
0/04a±0/005
0/07b±0/005
0/05a±0/005
0/06a±0/009

0/32a±0/06
0/10b±0/05
0/33a±0/08
0/22a±0/10
0/51b±0/08
0/17a±0/06

S.barbata
S.rigida
A canescens

(30 – 60 )cm

S.barbata
S.rigida

حروف نامرابه در هر ستون وجود اختالف معنیدار در سط  5درصد را نران میدهد

جدول ( )7ذخییرۀ کیربن کیل در تیمارهیای مختلیف را
نران میدهد؛ به طوری که جدول حکاییت از ایین دارد کیه
در رویرگاه گونههای  A.canescensو  S.rigidمیزان کیربن
ذخیره .دۀ کل ،با افزایش عمق خاک افیزایش یافتیه اسیت
در حالی که در گونه  S.barbataمیزان ذخییرۀ کیربن کیل،
با افزایش عمق کاهش یافته اسیت همچنیین نتیایج دانکین
نران داد که رویرگاه سه گونۀ مورد مطالعیه در سیط پینج

درصد از نظر ذخیرۀ کربن با همدیگر اختالف معنیدار دارند
به طوری که گونۀ A.canescensبیا بیریترین مییزان کیربن
بیومس هوایی ،بیرترین میزان ذخیرۀ کربن ( 39/84تین در
هکتییار) را در کییل رویرییگاه دا.ییته اسییت و گونییه هییای
S.rigidaو  S.barbataبییا مقییدار  36/24و  31/94تیین در
هکتار از لحا ذخیرۀ کیربن در کیل رویریگاه بیهترتییب در
ردههای بعدی قرار گرفتهاند (.کل )1

جدول  .7محاسبۀ ذخیرۀ کربن کل در تیمارهای مختلف
تیمار

کربن آلی خاک در عمق اول
()kg/ha

کربن آلی خاک در
عمق دوم ()kg/ha

کربن آلی بیومس هوایی
()kg/ha

ذخیرۀ کربن کل
()kg/ha

ذخیرۀ کربن کل
()ton/ha

A.canescens

9372

27072

3397/7

39841/7

39/84

S.barbata

22491

9120

330/48

31941/48

31/94

S.rigida

7701

28314

225/95

36240/95

36/24

a
c

40
35
30
25
20
15
10
5

کربن کل رویرگاه (تن در هکتار)

b

45

0

s.rigida

S.barbata

A.canescens

شکل  .1مقایسۀ میانگین کربن کل رویشگاه (تن در هکتار) سه گونۀ مورد مطالعه در سطح  5درصد

بررسی و مقایسه ذخیرۀ کربن در

 .4بحث و نتیجهگیری
نتایج این مطالعه که در راستای مقایسۀ ذخیرۀ کیربن
در مراتع طبیعی و دسیتکا.یت بیود ،نریان داد بیرآورد
میزان کل ذخیرۀ کربن در هر یک از تیمارهیای مختلیف،
متﻔاوت بوده است به طوری که مقایسۀ مییانگین ذخییرۀ
کربن تیمارهای مختلف از طریق آزمون تجزیۀ وارییانس،
بیانگر وجود اختالف معنیدار در مقدار ذخییرۀ کیربن در
تیمارهیای گونیاگون بیود ( )P<0/05در ایین بیین گونیۀ
 Atriplex canescensبا پو.ش و بیومس بیرتر بیرترین
و گونۀ  Stipa barbataبا پو.ش علﻔی و Salsola rigida
با پو.ش بوتهای کمترین مقدار ذخیرۀ کیربن را دا.یتند
تﻔاوت در اختالفات موجود را میتوان نا.یی از تﻔیاوت در
نو رویرگاه و به بیان دیگر اخیتالف در نیو گونیههیای
گیاهی ،نو پو.ش گیاهی ،نحوۀ قرارگیری برگها نسبت
به ا.عه خور.ید ،بیومس و اجزای آن ،کمییت و کیﻔییت
خ.ییبرگ ،کییربن آلییی خییاک و ویوگیییهییای فیزیکییی و
.یمیایی خاک دانسیت بیر اسیاس یافتیه هیای تحقییق،
میتوان به .رح زیر در مورد نتایج بحث نمود
نتایج نران داد که گونۀ  A.canescensبیریترین تیأﺛیر
را در ذخیرۀ کربن در بیومس هوایی خود دا.ته اسیت امیا
گونییههییای  S.barbataو  S.rigidaبییهترتیییب در ردههییای
بعدی قرار گرفتنید علیت ذخییرۀ کیربن زییاد در بییومس
هوایی  A.canescensنسبت به دو گونه دیگر را میتوان بیه
دا.تن مقدار پو.ش و خ.برگ زیاد و احتماخً تﻔیاوتهیای
فیزیولوژیکی منحصر به فرد این گونه ،مانند افزایش درصید
چوبی .دن اندامهای ساقه و ریره نسبت داد بنیابر نتیایج
مذکور میتوان بیان کرد ،ذخیرۀ کیربن در بییومس هیوایی
گیاهان با درصد پو.ش گیاهی ،نو گونههای گیاهی ،مقدار
خ.برگ و بقاییای گییاهی ،ارتبیاط دارد محققیانی در ایین
زمینه به نتایج مرابهی دست یافتند [ ]20ذخیرۀ کربن در
بیومس هوایی  S.barbataنسبت به  S.rigidaزیادتر بیود
دلیل این یافته را میتوان اینگونه تﻔسییر کیردS.barbata ،
جز آن دسته از گندمیانی است که برگها در طیول سیاقه و
ارتﻔا گیاه قرار گرفته و تا پو.یش کرییده و پیوسیتهای را
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به وجود میآورد و آرایش برگهای آن به صیورت عمیود بیر
ا.عه خور.ید است در نتیجه نور بیریتری جهیت فتوسینتز
دریافییت کییرده و کییربن بیرییتری در بیییومس خییود ذخیییره
میکند در این راستا محققی اﻇهار دارد ،مقدار کربن ذخییره
.ده در بیومس هوایی در واحد زمان بستگی بیه مقیدار نیور
فعال جذ .دۀ فتوسنتزی توسط گیاهیان دارد بیه طیوری
که مقدار نور فعال جذ .ده تحت تأﺛیر موجودی نور فعیال
اولیه و راندمان جذ نوری پو.ش است []19
با عنایت به نتیایج بیه دسیت آمیده در ایین پیووهش
میتوان اذعان کرد ،در تیمارهای مختلیف ،مقیدار ذخییرۀ
کربن از جز در.ت خاک به جز ریز خاک افزایش یافتیه
است این قضیه را اینگونه میتیوان تحلییل کیرد ،رس در
ترکیل کمﭙلکسهای رس و هوموس و تثبیت میادۀ آلیی
برای مدت طوخنیتر در خاک و افزایش فعالیت بیولوژیکی
میکروارگانیسمها توانایی زییادی دارد در نتیجیه تولیید و
تجمع مواد آلی به مقدار بیرتری در خاکهای رییز بافیت
صییورت میییگیییرد از طرفییی آنییزیمهییا ،سییبب جییذ
مینییرالهییای رسییی گردیییده و بییدین وسیییله بییه صییورت
غیرفعال در میآیند و آن دسیته از میواد آلیی کیه جیذ
رسها میگردند نیز در برابر عمل میکروارگانیسمها مقاوم
.ده و بهسختی تجزیه میی.یوند بیه عبیارتی دیگیر ،در
خاکهای غنی از رس و سیلت .رایط برای خاکدانهسازی
مناسب بوده و این امر سیبب چسیبیدن ذرات میواد آلیی
کربندار به ذرات رس و محافظت .یدن در فضیای درون
خاکدانهای میگردنید ،در نتیجیه کیربن آلیی بیه صیورت
بلندمدت تثبیت میگردد و از خطر تجزیه حﻔظ می.یود
این یافتهها با نتایج به دست آمیده از ییک تحقییق انجیام
.ده که اﻇهار دا.ت خاکهیای در.یت دانیه نسیبت بیه
خاکهای ریز دانه پتانسیل کمتری در ذخیرۀ کربن دارند
مطابقت دارد [ ]16همچنین برخیی از محققیان خیارجی
نیز به نتایج مرابهی در ایین زمینیه دسیت یافتنید []10
نتایج نران داد ،بیرترین مقیدار ازت در عمیق اول و دوم
خاک مربوط به گونۀ  A.canescensاسیت در حیالی کیه
گونههیای  S.rigidaو  S.barbataبیهترتییب در ردههیای
بعدی قرار گرفتند لذا با توجه به نتایج ،میتوان خاطر نریان
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نمود ،با افزایش مقدار مواد آلی در خاک مقیدار ازت و فسیﻔر
نیز که از اجزای مهم تریکیل دهنیدۀ ایین میواد مییبا.یند
ازدیاد حاصل مینمایند محققان ایرانی بیان کردند که بافیت
خاک ،نیتروژن و نسبت  C/Nاز عوامل مؤﺛر در ذخیرۀ کیربن
خاک است نیز ،مرخصۀ درصد رس و نیتیروژن را بیهعنیوان
مهمترین اجزای تأﺛیرگذار خاک بر مقدار کربن آلی و ذخیایر
ذخیرۀ کربن گزارش کردند [11و]8
مقایسۀ میانگین وزن مخصوص ﻇاهری در خیاک زییر
گونه ها در عمق اول و دوم نران داد که هر سیه گونیه در
یک گروه آمیاری قیرار گرفتیهانید و بیا همیدیگر اخیتالف
معنیداری ندارند ( )P>0/05به طوری کیه در عمیق اول
بیرترین میانگین وزن مخصوص ﻇاهری خاک مربوط بیه
خاک رویرگاه  S.rigidaو کمترین آن مربیوط بیه خیاک
رویرگاه  A.canescensبود در حیالی کیه در عمیق دوم
بیرترین میانگین وزن مخصوص ﻇاهری خاک مربوط بیه
خاک رویرگاه  S.barbataو کمترین آن مربوط به خیاک
رویرگاه  A.canescensاست با توجه به یافتههای مذکور،
میتوان اذعان کیرد ،بیا افیزایش وزن مخصیوص ﻇیاهری
خاک ،درصد کربن آلی خاک کاهش میییابید نتیجیۀ بیه
دست آمده را میتوان اینگونه تحلیل کیرد :افیزایش میاده
آلی ،باعث کاهش وزن مخصوص و افزایش خلیل و فیر و
بهبود نﻔوذپذیری و در نتیجه کاهش روانیا و فرسیایش
.ده و به این ترتیب باعث کاهش هدر رفت کربن می.ود
گرچه میزان هدایت الکتریکی در گونههیای S.rigida
و  A.canescensنسبت به  S.barbatبیرتر بود ،امیا ایین
دو گونه توانایی بیرتری در سازگاری با تنش فوﻕ را دارنید
در حالی که این تنش بر گونۀ  S.barbataبیه علیت عیدم
توانایی آن در این .رایط تأﺛیر منﻔی دا.ته است بنیابراین
با توجه به نتایج به دست آمده میتوان بییان کیرد ،مییزان
ذخیرۀ کربن با توجیه بیه نیو گونیه و .یرایط رویریگاهی
متﻔاوت خواهد بود؛ که در این مناطق با توجیه بیه تغیییرات
هدایت الکتریکیی در خیاک اﺛیر آن مریاهده .یده اسیت
افزایش میزان  ECدر خاک با بروز تنش بر گیاه همراه است
زیرا هدایت الکتریکی از طریق اﺛر اسمزی و اﺛر سمی بیودن
ویوۀ یونها سبب اخیتالل در جیذ عناصیر توسیط گییاه
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می.ود همچنین توسعۀ برگ ،ر.د و تولید مادۀ خرک در
گیاه را به طور محسوس تحت تأﺛیر قرار میدهد []15
گرچه در اغلب موارد ،بخش قابل مالحظهای از کیربن
آلی خاک در خیههای سطحی خاک قرار دارد و با افزایش
عمق ،از درصد کربن آلی کاسته می.ود [ ،]4امیا در ایین
تحقیق نتایج حاصل از محاسبۀ مقدار کربن آلی خیاک در
عمق اول و دوم نران داد که در همۀ گونهها به جز گونیۀ
 S.barbataمقدار ذخیرۀ کیربن خیاک بیا افیزایش عمیق
افزایش یافته است بنابراین با توجه بیه نتیایج بیه دسیت
آمده میتوان خاطر نران نمیود ،در گونیۀ  S.barbataبیر
خالف دو گونۀ دیگر ،ذخیرۀ کربن با افزایش عمق کیاهش
یافته است دلیل این قضیه را میتوان بیه اﺛرگیذاری کیم
خ.برگ گیاه و عدم گسیترش ریریههیای  S.barbataدر
عمق دوم خاک نسبت داد به عبیارتی دیگیر ،دلییل آن را
میتوان روند تیدریجی تجزییۀ خ.یبرگ و تبیدیل آن بیه
هوموس که از خیۀ سطحی خاک آغیاز میی.یود دانسیت
این نتیجه با یافتههای تحقیقات انجام .ده در این زمینیه
مطابقت دارد [ ]12امیا دلییل افیزایش ذخییرۀ کیربن بیا
افزایش عمق ،در گونیههیای  A.canescensو  S.rigidaرا
اینگونه میتوان تﻔسیر کرد که کربن تجزیه .ده از میواد
آلی و بخشهای سخت و چوبی این گونهها پس از ورود به
خیههای سطحی خاک توسط پدیدۀ جابیهجیایی از طرییق
بارندگی و آبرویی وارد خییههیای معیدنی در عمیقهیای
پایینتر خاک .ده که متعاقباً باعث افزایش میزان ذخیرۀ
کربن خاک در عمقهای پایینتر می.وند دلیل دیگر این
قضیه میتواند این با.د که گونههیای بوتیهای و خریبی،
عالوه بر افزایش قابل توجه از حجم میواد آلیی و افیزودن
کربن به خاک ،دارای ریرهدوانی عمیق با سطوحی وسیع
میبا.ند که بدین ترتیب بیه طیور فزاینیده باعیث ایجیاد
تغییر در میزان ذخیرۀ کیربن آلیی خیاک بیهخصیوص در
عمقهای پایینتر خاک می.وند در مجمیو در هیر سیه
گونۀ مورد مطالعیه مقیدار کیربن ذخییره .یده در خیاک
(عمقهای  0-30و  30-60سانتی متر) ،خیلیی بیریتر از
بیوماس هوایی گیاهان بود به طوری که مقایسیۀ توزییع
کربن نران داد که در خیاک رویریگاه  A.canescensاز

بررسی و مقایسه ذخیرۀ کربن در

کل کربن ذخیره .ده سهم کربن آلیی در خیاک 91/47
درصد است و مقدار بسیار کمی در زیتودۀ گییاهی وجیود
دارد .این در حیالی اسیت کیه در رویریگاه  S.barbataو
 S.rigidaاز کل کربن ذخیره .ده سهم کربن آلی موجود
در خاک بیهترتییب  98/96درصید و  99/37درصید بیود
نتیجه به دست آمده از این تحقییق ،اﻇهیار محققیی کیه
بیان میکند ،مراتع عموماً کمتر از یک درصد از کربن آلی
را در زیتوده ذخیره مینمایند و در مجمو مییزان کیربن
موجود در زیتودۀ گیاهی مراتع نسبتاً کیم اسیت ،را تأییید
میکند [ ]17بنابراین با عنایت به نتیایج ایین پیووهش و
مطالعۀ منابع مختلف در این زمینه ،جهت صیحت و سیقم
نتایج مذکور ،میتیوان بیا اطمینیان بییان دا.یت کیه در
اکوسیستمهای مرتعی ،خاک مهمترین مخزن کربن آلی به
.مار میآید .به طیوری کیه نتیایج تحقیقیات بسییاری از
پووهرگران ،از اطمینان بیان .ده حکایت دارند [ 5 ،14و
 ]2مقایسۀ میانگین مقدار کربن در کیل رویریگاه نریان
داد که بیرترین میانگین مقدار کربن ذخیره .دۀ مربیوط
به رویرگاه گونۀ  39/84( A.canescensتن در هکتیار) و
کمترین آن مربوط به رویریگاه  36/24( S.rigidaتین در
هکتار) است این در حالی است کیه رویریگاه S.barbata
از این نظر ( 31/94تن در هکتار) در حید واسیط ایین دو
بود با این وجود هر کدام از گونهها در ییک گیروه آمیاری
قرار گرفتنید و بیا یکیدیگر اخیتالف معنییداری دا.یتند
( )P<0/05در این راستا ،محققی با مقایسۀ ذخیرۀ کیربن
در علﻔزارها و بوتهزارها به ایین نتیجیه رسیید کیه گرچیه
میزان ذخیرۀ کربن در بوتهزارها بیرتر از علﻔزارهیا اسیت
اما این اختالف معنیدار نبود [ ]13بنابر نتایج بیه دسیت
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آمده میتوان اذعان کرد ،مرتع دستکا.ت A.canescens
ذخیرۀ کربن ،نسبت به مراتع طبیعی S.barbata

از لحا
و  S.rigidaاز توان بیرتری برخوردار هستند بیه طیوری
کییه تییوان ذخیییرۀ کییربن کییل در مرتییع دسییتکا.ییت
 1/24 ،A.canescensبرابر توان ذخیرۀ کربن مرتع طبیعی
 S.barbataو  1/09برابییییر تییییوان ذخیییییرۀ کییییربن
مرتع طبیعی  S.rigidaبیود محققیی دیگیر بیا بررسیی و
مقایسیۀ میییزان ذخیییرۀ کییربن دو گون یۀ  A.canecenceو
 Halthemia persicaدر منطقۀ نودهک قزوین نریان داد
که میزان کربن کل ذخیره .ده در آتریﭙلکس  1/27برابیر
ورک بوده و در هر دو گونیۀ ورک و آتیریﭙکس بیهترتییب
بیش از  98و  87درصد از کربن ترسییب .یده در بخیش
خاک ذخیره .ده است [ ]7با توجه به نتیایج میذکور در
این تحقیق میتوان گﻔت ،مییزان پو.یش گییاهی ،نحیوۀ
قرارگیری برگها نسیبت بیه ا.یعۀ خور.یید ،بییومس و
اجزای آن ،کمیت و کیﻔیت خ.برگ ،کربن آلیی خیاک و
ویوگیهای فیزیکی و .یمیایی خاک میتوانند بیه نحیوی
بر میزان کل کرین ذخیره .دۀ رویرگاه تأﺛیر بگذارند در
نهایت ،به طور کلی و با عنایت به نتایج به دست آمیده در
این تحقیق ،میتوان اذعان کرد ،در مورد تغییرات ذخییرۀ
کییربن در اکوسیسییتمهییای مرتعییی اعییم از طبیعییی و
دستکا.ت ،ساختاری بسییار پیچییده و غیریکنواخیت در
رابطه با میزان ذخیرۀ کربن در خاک وجود دارد در نهایت
پیرنهاد می.ود ،با توجه به قسمت اعظیم ذخییرۀ کیربن
در خاک ،اولویت مهم در مدیریت اکوسیستمهای مرتعیی،
مدیریت مخزن مواد آلى خاک با.د زییرا ایین اسیتراتو
یک استراتو برد -برد تلقى مى.ود
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