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  .Zygophyllum fabago Lو  Lycium depressum Stocksهای گونه ذخیره کربن ظرفیت
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 چکیده
 و (Lycium depressum Stocks)تيغ گرگهای محل پراکنش دو گونه رویشگاهکربن  ذخایر ظرفيت از اوليه ارزیابي بهپژوهش در این 

گيری پارامترهای مختلف گياهي از برای اندازه پرداخته شد.راک حاشيه کویر ميقان ااراضي شور در ( .Zygophyllum fabago L) قيچ
برای تعيين  وبرای تعيين بيوماس هوایي و زیرزميني، به روش قطع و توزین  .استفاده شدسيستماتيک  -يتصادف برداریطرح نمونه

در هر تيپ مطالعات خاک . گردید فادهاستروش احتراق در کوره الکتریکي  از های گياهيدرصد کربن آلي نمونهضریب تبدیل کربن و 
نتایج نشان انجام شد.  24SSPSافزار نرمبوسيله ها داده آناليز. شدانجام در مناطق فاقد گياه همچنين و  دواني گياهدر عمق ریشهگياهي، 
  L. depressumگياهي تيپو در  02/3 و 10/04 ترتيببه Z. fabagoرویشگاه در و گياه ترسيب کربن خاک ميزان  ميانگينداد که 

ميزان ترسيب کربن خاک در مناطق دارای که طوریبه. دار نبودمعني %4و این تفاوت در سطح  بودتن در هکتار  484/3و  2/00
گياهي داشت. ( نسبت به مناطق بدون پوششt، 330/3  =P = - 938/1داری )های مورد مطالعه افزایش معنيگياهي گونهپوشش
های نسبت کربن ترسيب شده اندامدار بوده و معني %4مورد مطالعه در سطح هوایي و زیرزميني گياهان  هایاندام بنکر تبدیل ضریب

مورد توان ذخيره کربن گياهان با توجه به  .بود 32/8و  40/8ترتيب تيغ بهگرگ هوایي به کربن ترسيب شده در ریشه برای قيچ و
با در ترسيب کربن را توان بيان کرد که این گياهان نقش مهمي مورد مطالعه، ميهای ویشگاهردر های گياه اندامخاک و در  مطالعه

 .ارندد مناطق خشکدر  تعدیل پيامدهای تغيير اقليمو حداقل هزینه ممکن 

 

 .استپي: تغيير اقليم، ذخيره کربن، کویر ميقان اراک، مراتع های کلیدیواژه
 

 مقدمه
 است ایگلخانه گازهای نمهمتری از یکي اکسيدکربندی

های انساني نقش مهمي در افزایش غلظت آن در که فعاليت
جزء  823که غلظت آن از طوری. بهدارداتمسفر کره زمين 

جزء در  433( در قبل از انقالب صنعتي به ppmدر ميليون )

( در حال حاضر رسيده است و این افزایش ppmميليون )
( در سال ppmدر ميليون )جزء  8/8طور متوسط با حدود به

اکسيدکربن اتمسفر (. افزایش دیLal, 2011هنوز ادامه دارد )
ميليون تن در حال حاضر  8133متوسط ساالنه [کره زمين 

(, 1989Sedjo)[ ،زمين  گرمای باعث افزایش] 4/0حدود – 



مرتع و بيابان ایران جلد نشریه علمي   089 8شماره  82تحقيقات 

et al., Hamburg ) 8033درجه سانتيگراد تا سال  0

 شده اقليمي تعادل ردنخو هم سبب بر نتيجه در و ](1997

 از یکي اقليم (. تغييرet al., Shahrokh 2017است )

 بسيار اثرهای که است پایدار توسعه در هاچالش مهمترین

 کره روی بر انسان حيات و طبيعي هایاکوسيستم بر زیانباری

 (.et al., Bahrami 2013دارد ) زمين

مدیریت اراضي )به دليل نوع پوشش گياهي رو ازاین
اثرهای در کاهش مؤثر های موجود در آن( یکي از روش

Derner  &اکسيدکربن است )ای و تثبيت دیگازهای گلخانه

Schuman, 2007.) و ترینسادهتوسط گياهان  کربن ترسيب 
 اکسيد کربن دی کاهش برای ممکنترین راهکار کم هزینه

های اکوسيستم (.et al., Froozeh 2008باشد )مي اتمسفری
 قابليت ،گياهي پوشش تنوع و زیاد وسعت دليل به تعيمر

Derner  &دارند ) اتمسفری کربن ترسيب در باالیي

Schuman, 2007.) 03 مراتع جهان کربن ذخيره کهطوریبه 

 03 و خاکي هایاکوسيستم کربن بيوماس ذخایر کل درصد

Derner  &دهند )مي تشکيل را خاک آلي درصد کربن

Schuman, 2007از درصد 44 از بيشنيز  خشک راضي(. ا 

 در آلي کربن کم یامحتوبا وجود  و دربرگرفته را زمين سطح

کربن خاک ذخيره کل از درصد 01 این مناطق ها،خاک این
 ,Jobbagy & Jackson) شوندمي شامل را جهان های

بنابراین توجه به این اراضي نقش مهمي در تثبيت  .(2000
برآورد محققان که طوریبه ،کربن اتمسفر خواهد داشت

های از طریق کاشت گونهکه احيای اراضي مخروبه  اندکرده
های حفاظتي مشابه در مناطق و برنامهگياهي مناسب 

 4/3-0ساله بين  033خشک، بر اساس یک سناریوی 
های این مناطق ترسيب گيگاتن کربن را در سال در خاک

ورد، توانمندی این برآ .( et al.Glenn,1993) خواهد کرد
های ترسيب در اجرای پروژهرا بسيار باالی اراضي بياباني 

در در ایران  خشکنيمهخشک و مراتع  .دهدکربن نشان مي
را به خود اختصاص  درصد کل مساحت کشور 93حدود 

 ایراندر  بيابانيوسيع اراضي نسبتاً سطح  همچنين ،استداده 
ساحت ایران( درصد کل م 83حدود ميليون هکتار،  4/08)
(, 2020FRWO،) عنوان یک منبع عظيم ذخيره کربن، به

نقش مهمي در ترسيب کربن، چرخه مواد )ازجمله کربن( و 
 روازاین (.Mesdaghi, 2015) دسایر خدمات اکوسيستم دار

 حسب نوع گونه بر مراتع کربن ترسيب توان که آنجا از

n & Jansoکند )تغيير مي مدیریت شيوه مکان و گياهي،

Olsson, 2003)، توان بررسي با تا الزم است بنابراین 

 توان گياهي، مختلف های گياهي و جوامعکربن گونه ترسيب

مشخص کرد. به  را رویشگاهي مختلف نواحي کربن ترسيب
 ميزان ذخایر از اوليه ارزیابي به مقاله این در همين منظور

 و ( depressumLyciumتيغ )کربن در جوامع گياهي گرگ
( در مناطق استپي استان Zygophylum fabagoقيچ )

همچنين اهداف زیر نيز در این تحقيق  .مرکزی پرداخته شد
 .دنبال گردید

مقایسه توان ذخيره کربن اندام هوایي و ریشه گياهان  -
 ؛مورد مطالعه

های مختلف در یک مقایسه توان ذخيره کربن بين گونه -
 ؛رویشگاه

ذخيره شده در خاک رویشگاه مقایسه ميزان کربن  -
فاقد پوشش مناطق ) آنهاو شاهد  گياهان مورد مطالعه

 .گياهي(
 

 هامواد و روش
 معرفی منطقه

هکتار در  33348 در حدودمساحتي با ميقان  کویر
شرق شهرستان اراک و در کيلومتری شمال 04فاصله 

 44عرض شمالي و َ 04ْ 01َ تا 04ْ 39موقعيت جغرافيایي َ
-پست قرار دارد. این منطقه در طول شرقي 49ْ 44َ تا 49ْ

متر از  0140با ارتفاع کویر ميقان ه آبخيز زترین نقطه حو
ه آبخيز را در خود زحو های اینسطح دریا قرار گرفته و آب

 حدود .(هکتار 08333 در حدودبا مساحتي ) کندجمع مي
 این دریاچه فصلي،هزار هکتار اراضي مرتعي حاشيه  00
فرسایش  باشد.شورپسند مي ای انواع گياهان مرتعي ودار

بادی خاک در برخي از مناطق کم پوشش یا بدون پوشش 
 (.0مشهود است )شکل  گياهي کامال



 های...گونه ذخیره کربن ظرفیت 003

 
 تیغفرسایش بادی در برخی از مناطق فاقد پوشش گیاهی در مجاور رویشگاه گرگ -1 شکل

 
-94ساله ) 83بر اساس اطالعات یک دوره آماری 

ایستگاه سينوپتيک اراک، متوسط بارندگي منطقه  از (0004
ميليمتر و ميزان تبخير ساليانه براساس روش پنمن  032

 00باشد. متوسط درجه حرارت منطقه نيز ميليمتر مي 0404
منطقه براساس نقشه  اقليم .استدرجه سانتيگراد 

-ميخشک سرد طبق روش آمبرژه نيمهو  بيوکليماتيک ایران

 (.voodi, 1998Mirdaباشد )
 

 های مورد مطالعهگونه
 :ازهای گياهي مورد مطالعه عبارتند گونه

از خانواده  L. lum fabagolZygophy قيچ با نام علمي
چند ساله علفي و (، گياهي است aceaelZygophylاسفند )

ها مرکب، دو سانتيمتر، افراشته، برگ 083تا  83تفاع ربه ا
ای به تا دایرهمستطيلي مرغي ها واژ تخمای، برگچهبرگچه

تقریباً ها گلبرگ. ميليمتر 03متر و عرض تا ميلي 43طول تا 
ها پرچم ها، سفيد رنگ با قاعده نارنجي،هم اندازه کاسبرگ

 43ها، ميوه کپسول بدون بال به طول تا بلندتر از گلبرگ
عدد  0تا  4تعداد ای، دانه خيلي کوچک و بهحجره 4ميليمتر 
 (.Akhiani, 1993) است جرهدر هر ح

از   Stocks mdepressuLyciumتيغ با نام علمي گرگ
 ، خاردار بهایدرختچه ،(Solanaceaeزميني )خانواده سيب

ها ها صاف، سفيد یا خاکستری. برگمتر، شاخه 8تا  ارتفاع

و عرض تا  43 مرغي به طول تاای یا واژ تخمخطي یا نيزه
قاعده باریک و بدون دمبرگ. گلها ميليمتر، نوک کند و  4

، ميوه سته کروی یا بنفش تایي، به رنگ ارغوانيمنفرد تا سه
 است سياه رنگقرمز متمایل به ميليمتر،  2به قطر تا 

(Khatamsaz, 1998.) 

 میدانیمطالعات 
های گياهي موجود در منطقه تيپمطالعه ابتدا  در این

هر قسمت، مشخص و با توجه به ترکيب فلوریستيک در 
در هر یک از آنها، بعد طور دقيق انتخاب و نقاط همگن به

سطح قطعه نمونه یا سطح حداقل، بر اساس روش قطعات 
Asri ,) شد گونه تعيين -و منحني سطح نمونه حلزوني

به روش های آماربرداری، یا پالتقطعات نمونه  .(2005
متری  033 ترانسکتچهار در طول  سيستماتيک-تصادفي

در  و قرار داشتند مستقر متر از یکدیگر 033 هفاصل ابکه 
های ساختاری پوشش گياهي اندازه گيری داخل آنها مقوله

، قطعه نمونهدر داخل هر  (. Abedi, 2015 &Arzani)شد 
با توجه به سطح  درصد الشبرگ گياهي ودرصد تاج پوشش

-تراکم گونه شد.برآورد  اشغال این خصوصيات در هر پالت

در نهایت و ياهي نيز از شمارش تعداد گونه در پالت های گ
 .دگردیبر حسب تعداد در هکتار محاسبه 

رابطه تعداد مناسب پالت در هر تيپ گياهي با استفاده از 
 .دشمحاسبه زیر 
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 N=t8s8/p8x 8                           )0( رابطه  

استيودنت   tاز جدول  tتعداد نمونه الزم،  Nکه در آن
 ميانگين نمونه اوليه،  x(،%03سطح احتمال مورد نظر )با 

p  8 ، و-3.0+ و 3.0حدود خطا که معموال برابر 

sاندازه حداقل سطح های اوليه استواریانس نمونه .
د قطعات نمونه های مختلف گياهي و تعدابرداشت در تيپ

برداشت شده در هر یک از آنها در جدول ( پالت ها)
 ت.بيان شده اس 0شماره 

 

 های گیاهیتیپ درقطعات نمونه  اندازه -1جدول 

 واحد رویشي سطح پالت )مترمربع( تعداد پالت 

13 9 Zygophyllum fabago- Limonium iranicum 

01 84 Lycium depressum 

 
های در مرحله رشد کامل گونهو  0090سال در  سپس

، تيغمورد پژوهش )برای قيچ، اواسط خرداد و برای گرگ
پایه از هر  03های هوایي و زیرزميني اندام اواسط تيرماه(،

پس از و  قطع طور جداگانهبه های مورد مطالعهگونهیک از 
های عالوه بر برداشت نمونه توزین شدند. خشک شدن

هایِ پروفيل خاک در زیر بوته 03در هر تيپ گياهي گياهي، 
ل هم در پروفي 03و  دواني گياهو در عمق ریشه قطع شده

برای تعيين ميزان مناطقي که فاقد گياهان مورد مطالعه بودند، 
کربن آلي، هدایت الکتریکي، اسيدیته، بافت و وزن مخصوص 

  .شدبرداشت  ظاهری خاک
 

 مطالعات آزمایشگاهی
درصد کربن آلي تعيين ضریب تبدیل کربن و  برای

 هاستفادروش احتراق در کوره الکتریکي  از های گياهينمونه
های منظور ابتدا نمونهبدین (.0020 ،فروزه و همکاران) شد

از هریک نمونه دو گرمي تهيه و  بعدگياهي آسياب شده و 

درجه سانتيگراد در  433ساعت در درجه حرارت  84مدت به
ها پس از خارج خاکستر نمونهگرفت. کوره الکتریکي قرار 

خاکستر و با  با تعيين وزنشدن از کوره الکتریکي توزین شده و 
ر بدر دست داشتن وزن اوليه و نسبت کربن آلي به مواد آلي 

به صورت  هانمونهاز  یکميزان کربن آلي هر، (8رابطه ) اساس
 .( et al.,Shahrokh 2017) شدجداگانه محاسبه 

OC= 44/3 *OM                   ( 8رابطه ) 

OM ماده آلي :  

OC درصد کربن آلي :  

-، ميانگيني برای گونه44/3ضریب الزم به ذکر است که 

های گياهي در نظر گرفته شده است که در منابع مختلف 
طور ست برای هر فرم رویشي بهامتفاوت ذکر شده و الزم 

 (.MacDicken, 1997جداگانه ارائه شود )
( ضریب تبدیل کربن برای 0همچنين با استفاده از رابطه )

 .دشحاسبه های هوایي و زیرزميني مهر یک از اندام

 

 رابطه )0(      وزن نمونه خشک )گرم( / وزن کربن آلي )گرم( = ضریب تبدیل کربن
 

های گياهي، برای تعيين ميزان کربن ترسيب شده در اندام
با ضرب ضریب تبدیل کربن آلي در بيوماس گياهي، وزن 

مورد توجه پایه و در نهایت با  هردر کل کربن ترسيب شده 

مورد های رویشگاههر هکتار از ها، در م گونهقرار دادن تراک
 .(4)رابطه  مطالعه محاسبه شد

 ( 4رابطه )



 های...گونه ذخیره کربن ظرفیت 008

 ها )کیلوگرم( = مقدار کربن ذخیره شده )کیلوگرم در هکتار(میانگین کربن موجود در پایه × تعداد پایه در هکتار
 
با استفاده از روش خاک بافت این پژوهش،  در

 خاک با استفاده از گل اشباع و تهاسيدی هيدرومتری بایکاس،

pH ،هدایت الکتریکي با عصاره گل اشباع و مترEC   ،متر
 وهای فلزی استوانهبا روش وزن مخصوص ظاهری خاک 

بر حسب گرم بر سانتيمتر مکعب و کربن آلي خاک به روش 
aei & yhE ilA) دیوالکي و بالک تعيين گرد

Behbahanizadeh, 1992). 
بن آلي خاک، ميزان ترسيب کربن در پس از محاسبه کر
et al., Ghoreyshi ) ( محاسبه شد4خاک بر اساس رابطه )

2013): 
 

Cc =033 * Oc* Bd* D              )4( رابطه 

:Cc  هکتار در تنمقدار کربن بر حسب 
Oc: درصد کربن در عمق مشخصي از خاک 
Bd : وزن مخصوص ظاهری خاک بر حسب گرم بر
 متر مکعبسانتي
D:  مترعمق خاک بر حسب 

 هاوتحليل دادهتجزیه
های داری ميزان کربن ترسيب شده در اندامآزمون معني

گياهي )هوایي و زیرزميني( و خاک با استفاده از 
ها به روش دانکن وتحليل واریانس و مقایسه ميانگينتجزیه

در  خاکبرای مقایسه خصوصيات مورد مطالعه  .انجام شد
و بدون پوشش گياهان مورد مطالعه و  دو قسمت با پوشش

 .استفاده شداز آزمون تي تست  های گياههمچنين اندام
های گياهي مورد مطالعه ارزش کارکرد )ترسيب کربن( تيپ

( و با رقم 8333و همکاران ) Luciukگذاری بر مبنای قيمت
 ازای هر تن در هکتار محاسبه شد.هدالر ب 43حداقل 

 

 نتایج

های پوشش سطح خاک در رویشگاههای ویژگيميانگين 
های مورد مورد مطالعه و همچنين برخي از خصوصيات گونه

ارائه شده  0و  8 هایمطالعه در استان مرکزی، در جدول
 است.

 

 در استان مرکزی های گیاهان مورد مطالعهپوشش سطح خاک در رویشگاههای ویژگیمیانگین  -2 جدول

 گونه مورد مطالعه تاجي کلدرصد پوشش درصد الشبرگ ک بدون پوششدرصد خا درصد سنگ و سنگریزه

 قيچ 9/00 ± 09 0/0 ± 0/8 4/14 ± 0/83 3

 تيغگرگ 04 ± 9/00 8/03 ± 9/8 2/44 ± 1/08 3

 

 های مورد مطالعهمیانگین پارامترهای آماری گونه -3 جدول

 های زیرزميني توده اندامزی

 )کيلوگرم در هکتار(

های هوایي دامتوده انزی

 )کيلوگرم در هکتار(

 حجم گياه

 )مترمکعب(

 ارتفاع گياه

 متر()سانتي

پوشش تاجي 

 )درصد(

 تراکم گياه

)تعداد پایه در 

 هکتار(

گونه مورد 

 مطالعه

 قيچ 0/141 ± 9/800 0/01 ± 0/4 8/08 ± 4/0 02/3 ± 04/3 8/913 ± 4/00 8/403 ± 0/033

 تيغگرگ 0/0094 ± 0/042 0/80 ± 4/2 2/14 ± 0/01 1/3 ± 80/3 0/8803 ± 8/913 4/0013 ± 0/433
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محيطي مورد  دهنده ميانگين عواملنشان 4جدول 
و مناطق شاهد )خاک بررسي در رویشگاه گياه مورد نظر 

 هاست.بدون پوشش گياهي( در هر یک از این رویشگاه

 

 مطالعههای مورد گونه خصوصیات رویشگاهیبرخی از میانگین  -4 جدول
  موقعيت نمونه خاک

  شاهد پای بوته
 گونه مورد مطالعه قيچ تيغگرگ قيچ تيغگرگ

0/04 ± 3/0043 4/04 ± 3/0088 0/04 ± 3/0043 
4/04 ± 
3/0088 

 )متر(از سطح دریا  ارتفاع

خصوصيات 
 رویشگاهي

 متر(زیمنس بر دسي) هدایت الکتریکي 8/0 ± 0/3 9/0 ± 0 0/0 ± 0/3 0/0 ± 0/3
 اسيدیته خاک 1/2 ± 8/3 4/2 ± 4/3 8/2 ± 30/3 1/2 ± 4/3

 درصد شن 0/41 ± 1/4 2/42 ± 0/8 0/44 ± 1/4 2/44 ± 2/0
 درصد سيلت 00 ± 4/0 2/82 ± 0/0 0/00 ± 0/0 2/88 ± 0/0
 درصد رس 33/80 ± 2/3 4/88 ± 8/0 0/80 ± 2/3 4/80 ± 8/0

38/3 ± 940/3 30/3 ± 944/3 31/3 ± 348/0 
00/3 ± 

082/0 
وزن مخصوص ظاهری خاک )گرم بر سانتيمتر 

 مکعب(

 خاک آليکربن درصد  81/3 ± 30/3 80/3 ± 30/3 40/3 ± 31/3 49/3 ± 30/3

 

 پارامترهای آماری صفات گیاهی مرتبط با کربن میانگین -5 جدول
 حداکثر حداقل ميانگين صفات گياه

 قيچ

 0/3 80/3 81/3 گرم ماده خشک( 8 های هوایي )درتوده اندامکربن زی
 80/3 80/3 88/3 گرم ماده خشک( 8های زیرزميني )در توده اندامکربن زی

 04/3 08/3 00/3 های هوایيکربن اندام تبدیل ضریب
 08/3 0/3 00/3 های زیرزمينيکربن اندام تبدیل ضریب

 9/003 0/83 4/080 ر(های هوایي )کيلوگرم در هکتاکربن ترسيب شده توسط اندام
 0/44 9/49 4/48 های زیرزميني )کيلوگرم در هکتار(کربن ترسيب شده توسط اندام

 9/809 0/000 3/023 ترسيب کربن کل )کيلوگرم در هکتار(

 تيغگرگ

 80/3 80/3 84/3 گرم ماده خشک( 8های هوایي )در توده اندامکربن زی
 80/3 09/3 80/3 گرم ماده خشک( 8در های زیرزميني )توده اندامکربن زی

 04/3 08/3 00/3 های هوایيکربن اندام تبدیل ضریب
 08/3 0/3 0/3 های زیرزمينيکربن اندام تبدیل ضریب

 0/404 9/011 0/820 های هوایي )کيلوگرم در هکتار(کربن ترسيب شده توسط اندام
 0/009 0/90 2/000 م در هکتار(های زیرزميني )کيلوگرکربن ترسيب شده توسط اندام

 0/490 1/030 4/484 ترسيب کربن کل )کيلوگرم در هکتار(
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های گياهي نشان داد توده در اندامبررسي توزیع کربن زی
های که از متوسط کربن ترسيب شده در هکتار در رویشگاه

های درصد در اندام 00برابر کيلوگرم  0/820، تيغگرگگياه 
 های زیرزميني ترسيب شده است.رصد در اندامد 80هوایي و 

درصد  9/00 ،همچنين از کل کربن ترسيب شده در گياه قيچ
های زیرزميني ترسيب در اندامبقيه های هوایي و آن در اندام
نتایج حاصل از تجزیه واریانس پارامترهای  شده است.

های گيری شده مربوط به خاک در رویشگاهمختلف اندازه
 F ،304/3= 301/1عه نشان داد که درصد شن )مورد مطال

=P( و سيلت خاک )018/0 =F ،309/3 =Pهای تيپ ( در

دار بوده و سایر صفات فاقد مورد مطالعه دارای اختالف معني
نتایج حاصل از  ند.بوددرصد  4دار در سطح اختالف معني

های پارامترهای مختلف گياه در رویشگاه تجزیه واریانس
های زیرزميني نشان داد که ميزان بيوماس اندام مورد مطالعه

(402/04 =F ،093/3 =Pدرصد کربن اندام ،) های زیرزميني
(328/00 =F ،388/3 =P و ميزان ) کل گياه بيوماس
(200/1 =F ،340/3 =Pدر ) های مورد مطالعه دارای گونه

دار در دار بوده و سایر صفات فاقد اختالف معنياختالف معني
ارائه  8هستند. ميانگين این صفات در شکل درصد  4سطح 

 شده است.
 

   
 های مورد مطالعهگیاهی در رویشگاه خصوصیاتمیانگین  -2شکل 

 
برای  test-Tحاصل از آزمون  همچنين نتایج

گيری شده مربوط به خاک در پارامترهای مختلف اندازه
مطالعه و مناطق شاهد )خاک بدون های مورد رویشگاه

نشان داد که در ها شش گياهي( در این رویشگاهپو
درصد کربن آلي و ذخيره کربن اسيدیته،  ،رویشگاه قيچ

درصد کربن آلي و تيغ عالوه بر و در رویشگاه گرگ خاک
در  درصد سيلت خاک، شوری خاک و ذخيره کربن خاک

و سایر پارامترهای مورد  بودهدار درصد معني 4سطح 
 .(1)جدول  دار نبودندمطالعه معني

های مورد توان بيان کرد که در رویشگاهطورکلي ميبه
مطالعه ميزان کربن آلي خاک در منطقه تيمار )رویشگاه 

داری گياهي گونه مورد مطالعه( افزایش معنيدارای پوشش

گياهي در رویشگاه نسبت به منطقه شاهد )بدون پوشش
ی یادآوردهد. درصد نشان مي 4مورد مطالعه( در سطح 

شود که اثر متقابل مناطق و نوع گونه گياهي بر صفات مي
همچنين نتایج حاصل از  دار نشد.مورد مطالعه خاک معني

برای پارامترهای بيوماس، ضریب تبدیل،  test-Tآزمون 
تيغ و های گرگدرصد کربن بيوماس و ترسيب کربن گونه

های هوایي و قيچ نشان داد که این خصوصيات در اندام
( P< 34/3دار )های زیرزميني فاقد اختالف معنيماندا

توان بيان کرد که در گياهان مورد طورکلي ميهستند. به
های هوایي بيشتر از مطالعه، ميزان ترسيب کربن در اندام

-های زیرزميني است، هر چند که این اختالفات معنياندام

 دار نبود.
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 گیاهی )شاهد(پوشش بدونگیاهی )تیمار( و های مختلف خاک در مناطق دارای پوششبرای پارامتر test-Tنتایج آزمون  -6جدول 

 t Sig ميانگين منطقه محيطي متغير رویشگاه

 قیچ

 زیمنس بر متر(شوری خاک )دسي
 08/0 شاهد

342/3 ns 911/3 
 89/0 تيمار

 اسيدیته خاک
 10/2 شاهد

00/4 *304/3 

 80/2 تيمار

 درصد شن
 00/14 شاهد

48/8- ns 082/3 
 33/40 تيمار

 درصد سيلت
 10/00 شاهد

02/3 ns204/3 
 00/00 تيمار

 درصد رس
 10/09 شاهد

4/8 ns00/3 
 33/80 تيمار

 متر مکعب()گرم بر سانتي وزن مخصوص ظاهری خاک
 082/0 شاهد

48/8 ns 082/3 
 944/3 تيمار

 درصد کربن آلي خاک
 814/3 شاهد

088/2- * 304/3 
 40/3 تيمار

 کربن آلي خاک )تن در هکتار(
 908/2 شاهد

442/1- * 380/3 

 100/04 تيمار

 تیغگرگ

 زیمنس بر متر(شوری خاک )دسي
 91/0 شاهد

44/4- * 308/3 
 08/8 تيمار

 اسيدیته خاک
 01/2 شاهد

41/3- ns 189/3 

 10/2 تيمار

 درصد شن
 2/49 شاهد

41/0 ns 304/3 
 2/40 تيمار

 درصد سيلت
 00/82 شاهد

09/4- *304/3 
 00/88 تيمار

 درصد رس
 40/80 شاهد

04/8 ns004/3 
 40/80 تيمار

 متر مکعب()گرم بر سانتي وزن مخصوص ظاهری خاک
 348/0 شاهد

42/8 ns 008/3 
 940/3 تيمار

 درصد کربن آلي خاک
 80/3 شاهد

00/4- * 34/3 
 /.49 تيمار

 کربن آلي خاک )تن در هکتار(
 080/0 شاهد

21/0- * 34/3 

 021/00 تيمار

 داریعدم معني:  ns                             34/3داری در سطح معني: *                                 30/3داری در سطح معني: **
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 بحث
کربن خاک در جوامع  ذخایر ميزان از اوليه ارزیابي

قيچ  و ( depressumLyciumتيغ )گياهي گرگ
(Zygophylum fabago در مناطق استپي استان مرکزی )

های مورد نشان داد که ميزان کربن آلي خاک در رویشگاه
ميزان کربن که طوریبه. نبوددار معني %4مطالعه در سطح 

ن در هکتار و ت 1/04با ميانگين  قيچرویشگاه آلي خاک در 
برآورد تن در هکتار  2/00تيغ با ميانگين تيپ گياهي گرگ

ها نشان داد . مطالعه خصوصيات خاک این رویشگاهگردید
خاک، سایر پارامترهای  درصد شن و سيلتکه باستثنای 

 فاقدهای مورد مطالعه فيزیکي و شيميایي خاک در رویشگاه
دست ننده نتایج بهاین یافته تأیيدک .دار بودنداختالف معني

Kwon  (8333 ،)و Postمحققان مانند آمده توسط سایر 
Schuman ( 8338و همکاران ،)Zhiming  و همکاران

( است، 8300و همکاران ) Ghoreyshi و (8308)
که به نقش خصوصيات فيزیکي )بافت خاک( بر نحویبه

این  نتایج .اندترسيب کربن در یک رویشگاه اشاره کرده
باالتر رس  درصد با بياباني مراتع در شان داد کهن تحقيق
است،  شده ذخيره بيشتری آلي کربن مقدار خاک، در موجود

و  Ghoreyshiهای این یافته مؤید نتایج حاصل از پژوهش
( 8338و همکاران ) Schuman، (8300همکاران )

( است. در حالي که ذخيره 8301) Raeiniو   Sadeghiو
مراتع با افزایش درصد سيلت،  کربن آلي خاک در این

اسيدیته و وزن مخصوص ظاهری خاک کاهش نشان داده 
و  Charles (8338 ،)Liو  Gartenهای است که با یافته

در ( 8300و همکاران ) Ghoreyshi و (8303همکاران )
مورد اسيدیته و درصد سيلت مطابقت و در مورد وزن 

ن مقایسه ميزا .محصوص ظاهری خاک مغایرت داشت
های گياهي گونهترسيب کربن خاک در مناطق دارای پوشش
حکایت گياهي، مورد مطالعه، نسبت به مناطق بدون پوشش

( کربن آلي t، 330/3  =P = - 938/1دار )از افزایش معني
. گرچه داشتخاک در مناطق دارای پوشش گياهي 

 تشکيل فاکتورهای تأثير بيشتر تحت خاک خصوصيات
ذاتي( بوده  تخاک )خصوصيا مادری وادم مانند آن دهنده

عالوه بر  رسد در محدوده مورد مطالعهولي به نظر مي
پوشش  مانند) خاک غيرذاتي خصوصياتخصوصيات ذاتي، 

برخي از خصوصيات آن )کربن بر نيز ( فرسایشگياهي و 
که کاهش طوریگذار بوده، بهثيرأت آلي و بافت خاک(

دليل عدم وجود پوشش ورودی ساليانه مواد آلي خاک به 
گياهي از یکسو و تخریب خاکدانه خاک به دليل فرسایش از 

دیگر، موجب شده که مقدار متوسط کربن آلي خاک تا سوی 
درصد در مناطق بدون پوشش گياهي نسبت به  40 بيش از

های مورد مطالعه کاهش مناطق دارای پوشش گياهي گونه
( مطابقت 8332ان )و همکار Ajamiاین یافته با نتایج  .یابد

بدون پوشش  اطقدارد. دليل باالتر بودن ميزان سيلت در من
تيغ را نيز طق دارای پوشش گياهي گرگاگياهي نسبت به من

کم مناطق برخي از خاک در بادی شاید بتوان به فرسایش 
(. البته به 0)شکل  بدون پوشش گياهي نسبت دادپوشش یا 

یش در سایر موضوع تخریب خاکدانه خاک توسط فرسا
 USDA,  2008; et al.,Ajamiمنابع نيز اشاره شده است )

 کربن آلي به گياهي هایاندام تبدیل ضریب نتایج (.2001

هوایي گياه بيشتر از  هایاندام تبدیل ضریب عدد که داد نشان
و همکاران  Froozehزیرزميني است که با نتایج  هایاندام

 هایربن آلي اندامک تبدیل ( مطابقت داشت. ضریب8332)

در یک سطح تقریباً تيغ و قيچ گياه گرگ زیرزميني و هوایي
دليل اختالفات موجود ( 8332و همکاران ) Froozeh بود.

های مختلف گياهي را ناشي از در مقادیر ضرایب تبدیل اندام
 ها دانستند.تغييرات مواد معدني و رطوبت موجود در اندام

ه قيچ )با ميانگين تراکم ميزان ترسيب کربن توسط گيا
تن در هکتار،  028/3پایه در هکتار( با ميانگين  0/141

پایه در  0/0094با ميانگين تراکم تيغ )از گياه گرگ کمتر
این یافته نتایج  .بود تن در هکتار 480/3( با ميانگين هکتار

(، مبني بر تأثير نوع 8330) Olssonو   Jansonتحقيقات
همچنين با  را تأیيد کرد. کربنبر ترسيبو تراکم گياهي  گونه

دار ميزان ترسيب کربن با درصد توجه به ارتباط معني
در کل  (t، 304/3  =P = 40/3)های گياهي پوشش گونه

های مورد مطالعه در این پژوهش، نتایج حاصل از رویشگاه
(، 8331و همکاران ) Azarnivandمحققاني مانند تحقيقات 
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Hoover ميزان  د.تأیيد ش مورددر این ( 8333) همکاران و
تيغ در رویشگاه دواني گرگکربن آلي خاک در عمق ریشه

درصد بود که در مقایسه با نتایج تحقيقات  49/3این گياه، 
Wang ( 8309و همکاران)  که در چين انجام شده بود

علت  باشد.درصد(، از مقدار کمتری برخوردار مي 11/3)
تواند ور که در قبل ذکر شده مياین اختالفات نيز همانط

گياهي و خاک که ناشي از تفاوت در خصوصيات پوشش
 خود متأثر از نوع اقيلم و نوع مدیریت اراضي است، باشد.

 کل از که داد نشاننيز  تودهزیست کربن ترسيب توزیع نتایج

 ،های مورد مطالعهگونه تودهزیست در شده ترسيب کربن
 هاگونهاین  هوای تودهزیست بنکر به مربوط سهم بيشترین

 Mirtalebiاین یافته با نتایج حاصل از تحقيقات . بود
(8300 ،)Perera  وAmarasinghe (8300،) Shahrokh  و

 Sadeghiو  Ghasemi Nejad Raeini و (8300)همکاران 
و همکاران  Joneidiو با نتایج پژوهش  مطابقت( 8302)
مغایرت داشت. Raeini (8301 )و  Sadeghi و (8301)

 Raeiniو  Sadeghiکه در مطالعات  شودیادآوری مي
های هوایي به تفکيک برگ ميزان ذخيره کربن اندام (8301)

عنوان این دو اندام به اگر ،گيری شده استو ساقه اندازه
محققان های هوایي در نظر گرفته شوند، شاید یافته این اندام

 در ذخيره کربن تأیيد کند.ا رهای هوایي نيز سهم بيشتر اندام
های گياهي نيز تأثير کنش نوع گياه و اندامهمچنين برهم

 داشت.ن ( بر کربن ذخيره شده%4داری )در سطح معني
های هوایي به کربن نسبت کربن ترسيب شده اندامکه طوریبه

ترتيب تيغ بهگرگ قيچ وترسيب شده در ریشه برای گياهان 
ورکلي ميزان کربن آلي خاک در طهب .بود 32/8 و 40/8

های مورد مطالعه گياهي رویشگاهمناطق دارای پوشش
نسبت به مناطق بدون  %0داری در سطح افزایش معني

های داشت. این یافته با نتایج گياهي در این رویشگاهپوشش
Saberi ( مطابقت داشت.8308و همکاران ) گذاری ارزش

دالر  43ا توجه به نرخ ميزان ترسيب کربن )خاک و گياه( )ب
تيغ گرگ و های قيچازای هر تن در هکتار( در رویشگاههب

گذاری ارزشاگر برآورد شد.  دالر 000 و 4/009ترتيب به
در نظر گرفته شده ميزان ترسيب کربن را با توجه به نرخ 

 833)کنيم محاسبه  (8301و همکاران ) Joneidiتوسط 
این ارقام چهار برابر ار(، ازای هر تن کربن در هکتهدالر ب

توان ذخيره کربن گياهان با توجه به رو ازاین خواهند شد.
دواني عمق ریشهدر های گياه و خاک در اندام مورد مطالعه

توان بيان کرد مي مورد مطالعه،های رویشگاهاین گياهان در 
که این گياهان عالوه بر سایر کارکردهای خود در 

احياء در را توانند نقش مهمي يهای مرتعي، ماکوسيستم
ترسيب کربن با حداقل هزینه ممکن و ، تخریب شده مراتع

 در مناطق خشک داشته باشند. تعدیل پيامدهای تغيير اقليم
و همکاران  Zhengمحققان مانند موضوعي که سایر 

-نيز بدان اشاره کرده (8309و همکاران ) Wang و (8300)

 گيری مقدار کربن کل بيوماسهاندازکه  شودیادآوری مي اند.
گياهي، خاک و الشبرگ که در مطالعات رایج ارزیابي 

حاصل کارکرد اکوسيستم در طي  ،کربن مطرح است ترسيب
عنوان کارکرد ساالنه قلمداد ساليان متمادی بوده و به

 (.Capuana, 2020 ;Sun and Liu, 2020 ) شودنمي
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Abstract 

     In this study, the initial assessment of carbon storage in plant communities of Lycium 
depressum Stocks and Zygophylum fabago L. was done in the Meyghan playa, Arak. Plant 
sampling was done by the random-systematic method. To determine the aboveground and 
underground biomass, a clipping method was used, and these organs were weighed separately. 
The organic carbon of plant samples was determined by the ash method. Soil studies were 
performed in each plant type, in the depth of plant rooting, as well as in areas without plants. 
The data were analyzed by SPSS24 software. The results showed that the soil and plant average 
carbon sequestration of Z. fabago habitat was 14.61 and 0.18, and in L. depressum type was 
13.8 and 0.425 ton/ha. This difference was not significant at the 5% level. Soil carbon 
sequestration increased significantly in areas covered with studied species (t = - 6.902, P = 
0.001), compared to the areas without any vegetation cover. The carbon conversion coefficient 
of above and underground organs of the studied plants was significant at the level of 5% and the 
carbon sequestration of aboveground parts of the plant to underground carbon sequestrated ratio 
in Z. fabago and L. depressum was 2.43 and 2.08, respectively. Considering the carbon storage 
capacity of plants studied (in the soil and plant), it can be concluded that these plants can play 
an important role in carbon sequestration at the least possible cost, and mitigation of climate 
change consequences in arid regions. 
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