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 دهیچک

اي از منابع زیادي سرچشمه روند. گازهاي گلخانهشمار میها و محیط به یک تهدید جدي براي انسان ايگازهاي گلخانه
روند. آن چه در حال زدایی و کشاورزي از عوامل اصلی به شمار میهاي صنعتی، جنگلفرآیندهاي فسیلی، گیرند ولی سوختمی

ترسیب کربن عبارت . ها و مراتع در ترسیب کربن اتمسفري استگیرد توجه به نقش جنگلبیش از پیش باید مدنظر قرار حاضر 
دار توسط گیاهان و تسخیر آن براي مدت زمان معین. هدف از کسید کربن اتمسفري به شکل ترکیبات آلی کربنااست از تغییر دي

تعیین ارزش اقتصادي حاصل از ترسیب کربن و تعیین  ربن توسط آتریپلکس و ورك،این تحقیق برآورد و مقایسه میزان ترسیب ک
به  زمایش فاکتوریل انجام شد.الب آسهم خاك و گیاه در ترسیب کربن می باشد. این تحقیق بر اساس طرح کامال تصادفی در ق

استفاده شد. نتایج نشان داد که کربن ترسیب  به ترتیب از روشهاي والکی بلک و احتراقمنظور اندازه گیري کربن آلی خاك و گیاه 
کیلوگرم  26654کیلوگرم در هکتار) و منطقه شاهد ( 32461(کیلوگرم در هکتار) بیشتر از ورك  41626شده توسط آتریپلکس (

اك بیشتر از در هکتار) می باشد. بنابراین میزان کربن آلی بیومس هوایی بیشتر از بیومس زیرزمینی و میزان کربن آلی عمق اول خ
و در منطقه اي که پوشش غالب مرتع  % 87شده  کاريآتریپلکسعمق دوم به دست آمد. سهم خاك در ترسیب کربن در منطقه 

می باشد. بنابراین می توان نتیجه گرفت که خاك در اکوسیستم هاي مرتعی  % 2/97ورك می باشد سهم خاك در ترسیب کربن 
 شود. مهمترین مخزن کربن آلی محسوب می 
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 مقدمه -1
گردند که تاثیر ها در توسعه پایدار محسوب میترین چالشتغییر اقلیم و افزایش گرماي جهانی یکی از مهم

). تغییر اقلیم و افزایش گرماي 2001 ،هوآنگ و کرونارددریایی دارند (هاي خشکی و منفی روي اکوسیستم
ترین جزء گازهاي باشد که کربن عمده) در اتمسفر می1GHGاي (جهانی، ناشی از افزایش غلظت گازهاي گلخانه

قرن اي، میانگین درجه حرارت از اواخر ). با افزایش گازهاي گلخانه2004 ،اللگردد (اي محسوب میگلخانه
میالدي  1945تا  1910هاي گراد افزایش یافته است و بیشترین افزایش بین سالدرجه سانتی 2، تاکنون نوزدهم

هاي کوهستانی از دهه درصد پوشش برف و یخچال 15سته است، به عالوه میالدي به وقوع پیو 2000تا  1980و 
). میزان 2IPCC ،2001اهش یافته است (هاي قطب شمال کدرصد یخ 40میالدي ناپدید شده و  1960و  1950

شود که مقدار آنها به هاي خاکی، به کربن غیرآلی خاك، کربن آلی خاك و پوشش گیاهی تقسیم میکربن محیط
 ). 2004 ،اللباشد (پتاگرم می 560و  1550، 950 ترتیب

هاي هان یا اندامهاي هوایی گیاشوند که از تجزیه قسمتگیاهان منبع اصلی کربن آلی خاك محسوب می
هان از ترین اشکال ورود مواد آلی به خاك هستند. گیابقایاي گیاهی از مهمآید. زیرزمینی مثل ریشه به وجود می

کنند و مقداري از آن، از طریق فتوسنتز به اتمسفر طریق فتوسنتز، کربن را جذب ساختمان خود می
شود و یا به عنوان ماند به وسیله حیوانات مصرف مییگردانند. کربنی که به صورت بافت گیاهی باقی مبرمی

) SOM(3به عنوان ماده آلی خاك شود شود. راه اول که کربن در خاك ذخیره میافزوده می الشبرگ به خاك
شوند. کربن در شکل ماده آلی، ترین مخزن کربن در چرخه کربن زمینی محسوب میها بزرگخاكشود. تلقی می

 شود. سالمت خاك محسوب می عنصر اصلی براي
پیچیده است و به دانستن این که زمین چگونه اداره  فرآیندتخمین پتانسیل ترسیب کربن خاك، یک 

باشد. از راهکارهایی که شود و تحت عملیات مدیریتی مختلف چه میزان کربن ترسیب شده است، نیازمند میمی
سیب کربن است که از افزایش میزان تجمع کربن به شیوه ترشود، امروزه براي مدیریت میزان کربن پیشنهاد می

شود. فاکتورهایی مانند شرایط اقلیمی، هاي کربن (گیاهان) انجام میطریق ایجاد یا افزایش میزان نگهدارنده
تواند ذخیره شود را توانند میزان و مدت زمانی که کربن میشش گیاهی طبیعی، بافت خاك و زهکشی میپو

 .رار دهندتحت تاثیر ق
) اثرات ارتفاع هرس بیومس هوایی و تراکم با سه تکرار در ترسیب کربن و وزن 2009مهدوي و همکاران ( 

در اردستان مورد مطالعه قرار دادند. نتایج نشان داد که بیشترین مقدار ترسیب  Atriplex lentformisبیومس 
الی که بیشترین وزن بیومس مربوط به تراکم باشد. در حمی cm60و ارتفاع هرس از  m2×m2کربن در تراکم 

m2×2 باشد و کمترین مقدار آن مربوط به تراکم میm6×6 ) با بررسی ترسیب 1382است. امانی و مداح عارفی (
 7سال را  20هاي هوایی تاغ با سن زارهاي دست کاشت کشور متوسط میزان ترسیب کربن در اندامکربن در تاغ

                                                 
1. Greenhouses Gases 
2. Intergovernmental Panel on Climate Change 
3. Soil Organic Matter 
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 ... آتریپلکسبررسی و مقایسه توان ترسیب کربن دو گونه 
 حمید غالمی و ... 

میلیون هکتاري تاغ زارهاي دست کاشت اراضی بیابانی کشور،  1/2د با توجه به سطح هکتار بیان کردنتن در 
اولین مطالعات در خصوص ترسیب زارها ترسیب شده است. هاي هوایی این تاغمیلیون تن کربن در اندام 7/14

شرایط مختلف  ) انجام گرفت. او مدل اپتیمم رشد اقتصادي را در1991کربن از نظر اقتصادي، توسط نوردهاوس (
آب و هوایی با توجه به مقادیر ذخایر کربن مطرح ساخت و فاکتورهاي موثر در کربن آلی خاك را بافت، 

هاي اصلی فرآیند) بیان کردند 1999ساختمان، درجه حرارت و محتواي لیگنینی تشخیص داد. براس و همکاران (
معدنی  –مواد هوموسی به ترکیبات آلی ترسیب کربن در خاك شامل: هوموسی شدن مواد آلی، تبدیل شدن 
اثرات  )1389باشد. ورامش و همکاران (خاك، ریشه دوانی عمیق گیاهان و کلسیفیکاسیون (آهکی شدن) می

مورد بررسی قرار دادند. نتایج آنها نشان داد ترسیب کربن در خاك توده را جنگلکاري در افزایش ترسیب کربن 
تن در هکتار)  8/10هکتار) و اراضی بایر ( تن در 57تن در هکتار) بیشتر از توده کاج تهران ( 19/78( اقاقیا

میلیون دالر محاسبه شد.  741/3و  79/2اطراف است و ارز ش اقتصادي آن براي گونه هاي مذکور به ترتیب 
اه گینه و درمنه درشتی در مراتع اي گل آفتابی، سی) توان ترسیب کربن سه گونه بوته1387فروزه و همکاران (

برداري به صورت تصادفی از گیاهان به عمل آمد و خشک ایران (دشت گربایگان فسا) با هم مقایسه نمودند. نمونه
هاي هوایی و زیرزمینی آنها به آزمایشگاه منتقل و ضریب تبدیل ترسیب کربن هر اندام گیاهی به صورت اندام

ربن در سه گونه یین شد. نتایج آماري این بررسی نشان داد که میزان ترسیب کجداگانه توسط روش احتراق تع
) و گونه درمنه دشتی بیشترین میزان ترسیب کربن در منطقه را >01/0Pشت (دا مذکور اختالف معنی دار

زارهاي استان مرکزي (منطقه مورد مطالعه: ) ظرفیت ترسیب کربن در گون1387داشت. عبدي و همکاران (
ه مالمیر شهرستان شازند) برآورد نمودند. در این تحقیق مقادیر کربن در بیوماس هوایی و زیرزمینی، منطق

تن در  95/32الشبرگ و خاك آن محاسبه نمودند. نتایج نشان داد که کل کربن ترسیب شده در واحد سطح 
بیوماس کل یج توزیع کربن دهد. نتادرصد از کل ترسیب کربن را کربن آلی خاك تشکیل می 43/87هکتار بود و 

  ها بود.نشان داد که ذخیره کربن در بیوماس هوایی بیش از ریشه
تعیین سهم بیومس هدف از این تحقیق برآورد و مقایسه میزان ترسیب کربن در دو گونه آتریپلکس و ورك، 

صادي ترسیب هوایی، زیرزمینی و خاك از کل کربن ترسیب شده در واحد سطح، و همچنین تعیین ارزش اقت
 کربن می باشد. 

 
 روش و مواد -2

کیلومتري جنوب غربی قزوین واقع شده است. مختصات جغرافیـایی  60ایستگاه تحقیقات مرتع نودهک قزوین در 
 متـر 1330 دریـا سـطح از آن ارتفـاع. شـمالی 35°56'52" عرض و شرقی 49°35'54"آن عبارت است از طول 

متر است. بافت خاك میلی 2400متر و تبخیر ساالنه آن میلی 200-250ساالنه حدود  باشد. میانگین بارندگیمی
متر به بعد همراه با افـزایش تـراکم خـاك، سانتی 30 عمق از که است متر 1 حدود آن موثر عمق و لومی –شنی 

ورك  سـتگاه،یغالـب ا پیباشد. الزم به ذکر است که ت یم 8خاك  تهییابد. میزان اسیدمقدار آهک نیز افزایش می
)Hulthemia persica( از  يجهـت نمونـه بـردار انجام شده اسـت. ستگاهیدر ا کاريآتریپلکسباشد و طرح  یم
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 وزار وركشـده،  کـاريآتریپلکسکـه در سـه منطقـه  دیـاستفاده گرد کیستماتیس -یتصادف يروش نمونه بردار
 هگیري مستقیم برداشـتبا روش اندازه ینیرزمیوایی و زه ومسیمنطقه شاهد نمونه ها برداشت شد. در هر پالت، ب

 شیو بـ متریسانت 30-0(صورت گرفته بود از دو عمق  یاهیپوشش گ نیکه قطع و توز ییشد و در همان پالت ها
بافت  ،يمنتقل و پارامترها شگاهیبه آزما اهیاز خاك و گ ییصورت گرفت و نمونه ها ينمونه بردار )متریسانت 30از 

با روش کلوخـه بـر حسـب گـرم بـر  يظاهر وص)، وزن مخص1962  کاس،یبا( کاسیبا يمتریخاك از روش دانس
متـر  pHبـا اسـتفاده ار دسـتگاه  يومتریخاك به روش پتانس تهیدی)، اس1986بالك و هارتج، (متر مکعب  یسانت

بـه  زیـن اهیـخـاك و گ یشد. کربن آلـ يریاندازه گ زیمتر و آهک ن Ecبا استفاده از  یکیالکتر تیهدا ،یکیالکترون
 .دیدگر يریاندازه گ ریطرق ز

 تعیین درصد کربن آلی خاك
بدین ترتیب که ابتدا توسط محلول اکسید کننده  با روش والکی بالك اندازه گیري شد.کربن آلی خاك   

اي نظیر سولفات فروي هکرومات را با محلول احیاء کنندکرومات، کربن آلی خاك را اکسید کرده و زیادي بیبی
هاي بیکرومات با سولفات و آمونیاکی، مقدار کربن آلی کنند، سپس از تفاضل محلولآمونیاکی عیارسنجی می

 . )1997 ،مک دیکنو  1382جعفري حقیقی، (شود شود. از رابطه زیر درصد کربن آلی محاسبه میتعیین می
 )1رابطه (

 A حجم سولفات فروي مصرفی شاهد : 
 B    حجم سولفات فروي مصرفی نمونه : 

 N  نرمالیته سولفات فرو : 

  Pوزن خاك : 
ب کیلوگرم در هکتار تعیین ) میزان کربن آلی خاك برحس1384چی، در نهایت با استفاده از رابطه زیر (کاله

 .  دیدگر
 Bd ×E  ×OCP  ×10000 =OC)  2رابطه ( 

 OC) کربن آلی :kg/ha    ( 
     OCP  درصد کربن آلی خاك : 

Bd ) 3: وزن مخصوص ظاهري خاكgr/cm    ( 
   Eبرداري (: عمق نمونهCm( 

 گیاهی  تعیین ضریب تبدیل کربن گونه
بردسی و کربن آلی، از روش احتراق (هاي هوایی و زیرزمینی به جهت تعیین ضریب تبدیل کربن بیومس

هاي هوایی و هاي مختلف گیاهی اعم از بیومس) استفاده شد. براین اساس نمونه1384و عبدي،  2000 ،همکاران
گرمی به  1هاي گرمی تهیه گردید. نمونه 1 زیرزمینی که کامًال خشک بودند آسیاب شده و از هر کدام یک نمونه

P
NBAOC 0/39××−

=
)(
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 حمید غالمی و ... 

ها پس از خارج شدن از گراد در کوره الکتریکی قرار گرفت. نمونهدرجه سانتی 475ساعت در دماي  24مدت 
کوره الکتریکی توزین شدند با تعیین وزن خاکستر و با در دست داشتن وزن اولیه و نسبت کربن آلی به مواد آلی 

به صورت جداگانه  هاي گیاه) میزان کربن آلی در هر یک از بیومس2000 ،بردسی و همکاران) (3براساس رابطه (
محاسبه گردید. در نهایت با در دست داشتن درصد وزن اولیه و درصد کربن آلی براي زیتوده هوایی و زیرزمینی، 

 ضریب تبدیل محاسبه شد. 
OC= 1          )3رابطه(

2
 OM  

OC (%) کربن آلی : 
OM(%) ماده آلی : 

 دهد.آلی تشکیل می کربن) گویاي آن است که نیمی از ماده آلی گیاهان را 3رابطه(
 روش آماري

در این تحقیق طرح آزمایشی فاکتوریل در قالب طرح پایه کامال تصادفی مورد استفاده قرار گرفت. ابتدا 
انجام شد و صفات خاك با استفاده از آزمون  1کولوموگروف اسمیرنوف  نرمال بودن داده ها با استفاده از آزمون

و ورك از آزمون  ه گردید و به منظور مقایسه بیومس زیرزمینی و هوایی  آتریپلکستجزیه واریانس و دانکن تجزی
t استفاده گردید. الزم به ذکر است که تمامی تجزیه و تحلیل ها در نرم افزار  2استیودنت مستقلSPSS  انجام

 شد. 
 

 جینتا -3
 نتایج تجزیه واریانس و مقایسه میانگین صفات خاك 

درصد اختالف معنی دار  1در سطح  pHو  ECنتایج تجزیه واریانس عمق اول نشان داد که بین درصد آهک، 
و همچنین بین  داشتدرصد اختالف معنی دار وجود  5وجود دارد و بین درصد ماده آلی و کربن آلی در سطح 

یسه میانگین خصوصیات ) مقا1وزن مخصوص ظاهري، اختالف معنی داري بین سه تیمار وجود نداشت. شکل (
درصد در سه منطقه نشان می دهد که مقایسه میانگین درصد  5خاك در عمق اول با آزمون دانکن در سطح 

و  و منطقه شاهد بودزار وركاز  شده بیشتر کاريآتریپلکسآهک، درصد ماده آلی و کربن آلی خاك در منطقه 
به دست زار وركشده بیشتر از منطقه شاهد و  کاريآتریپلکسدر منطقه  pHو  Ecهمچنین مقایسه میانگین 

درصد اختالف معنی داري وجود  1در سطح  pHو  Ecآمد. نتایج تجزیه واریانس عمق دوم نشان داد که بین 
دارد و همچنین بین درصد آهک، وزن مخصوص ظاهري، درصد ماده آلی و کربن آلی اختالف معنی داري وجود 

درصد در سه منطقه  5ح نگین خصوصیات خاك در عمق دوم با آزمون دانکن در سط) مقایسه میا2ندارد. شکل (
و منطقه شاهد زار وركشده بیشتر از  کاريآتریپلکسدر منطقه  pHو  Ecکه مقایسه میانگین میزان  نشان داد

                                                 
1. Kolmogorov-Smirnov 
2. T-Test Independent 
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ربن درصد بین ک 1استیودنت مستقل نشان داد که اختالف معنی داري در سطح  tبه دست آمد. نتایج آزمون 
کربن بیومس زیرزمینی درصد بین  1اختالف معنی داري در سطح بیومس هوایی آتریپلکس و ورك، و همچنین 

 دارد.-وجودآتریپلکس و ورك 
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 ... آتریپلکسبررسی و مقایسه توان ترسیب کربن دو گونه 
 حمید غالمی و ... 

 
 
 
 

 
 

 و منطقه شاهد.زار وركشده،  کاريآتریپلکسمقایسه میانگین برخی از صفات خاك در عمق دوم در سه منطقه :  ) 1شکل (
 درصد می باشد. 5به معنی اینست که میانگین صفات فاقد اختالف معنی دار در سطح  b و  aحروف مشابه 

 .)سانتیمتر) می باشد 30مربوط به عمق دوم (بیش از  Gو  Fسانتیمتر) و شکل  30تا  0مربوط به عمق اول ( Eتا  A(شکل 

 
نتایج نشان داد که توزیع کربن در خاك و گیاه متفاوت می باشد. به همین منظور میزان کـربن در دو عمـق 

و منطقـه شـاهد و همچنـین در انـدامهاي هـوایی و زار وركشـده،  کـاريآتریپلکسمختلف خاك در سه منطقه 
 زیرزمینی هر دو گیاه اندازه گیري شد و نتایج به صورت زیر ارائه گردید.

 
  ایج حاصل از محاسبه مقدار کربن آلی خاكنت

و منطقه شاهد در عمق اول و دوم خاك زار وركشده،  کاريآتریپلکسمقدار کربن آلی خاك در سه منطقه 
 ) ارائه شده است.2و  1اندازه گیري شد و به صورت جداول (
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 ) : محاسبه مقدار کربن آلی خاك درتیمارهاي مختلف در عمق اول خاك1جدول (

 تیمار
 مقدار کربن آلی خاك

)kg/ha( 
در گرم  درصد کربن آلی

 خاك
(گرم بر سانتیمتر  وزن مخصوص ظاهري

 مکعب)
 78/1 /349 6/18636 آتریپلکس 

 78/1 /308 16447 ورك
 78/1 /24 12816 شاهد

 
 

منطقـه  و زار وركشـده،  کـاريآتریپلکسدر عمـق اول خـاك در منطقـه  آلی ) میزان کربن1طبق جدول (
 کیلوگرم در هکتار محاسبه شد.  12816و 16447 ،6/18636شاهد به ترتیب 

 
 ) : محاسبه مقدار کربن آلی خاك درتیمارهاي مختلف در عمق دوم خاك2جدول (

 تیمار
مقدار کربن آلی خاك 

)kg/ha( 
درصد کربن آلی در گرم 

 خاك
وزن مخصوص ظاهري (گرم بر سانتیمتر 

 مکعب)
 92/1 /183 17568 آتریپلکس

 87/1 /161 15053 ورك
 87/1 /148 13838 شاهد

و منطقه شاهد به زار وركشده،  کاريآتریپلکس) میزان کربن در عمق دوم خاك در منطقه 2طبق جدول (
کیلوگرم در هکتار به دست آمد. مقدار کل کربن آلی خاك در منطقه  13838و  15053، 17568ترتیب 

 ) ارائه شده است. 3و منطقه شاهد در جدول (زار وركشده،  کاريآتریپلکس
 

 ) : آمار مقادیر کربن آلی خاك در تیمارهاي مختلف3جدول (

 تیمار
 مقدار کل کربن آلی خاك

)kg/ha( 
 مقدار کربن آلی الیه دوم

)kg/ha( 
 مقدار کربن آلی الیه اول

)kg/ha( 
 6/18636 17568 6/36204 آتریپلکس

 16447 15053 31500 ورك
 12240 13838 26654 شاهد

و منطقه شاهد به ترتیب زار وركشده،  کاريآتریپلکس) میزان کل کربن آلی خاك در منطقه 3طبق جدول (
 کیلوگرم در هکتار به دست آمد.  26654و  31500، 6/36204

 
 نتایج حاصل از محاسبه مقدار کربن آلی گیاه

 مقدار کربن آلی در اندامهاي هوایی و زیرزمینی آتریپلکس و ورك محاسبه و در جدول زیر ارائه شده است. 
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 ... آتریپلکسبررسی و مقایسه توان ترسیب کربن دو گونه 
 حمید غالمی و ... 

 ) : آمار مقدار کل کربن آلی در گونه هاي آتریپلکس و ورك4( جدول

 گونه
کربن بیومس 

 کل
)kg/ha( 

کربن بیومس 
 زیرزمینی

)kg/ha( 

بیومس 
 زیرزمینی

)kg/ha( 

کربن بیومس 
 هوایی

)kg/ha( 

بیومس هوایی 
)kg/ha( 

 7197 7/3397 4646 7/2024 4/5422 آتریپلکس
 5/1246 2/583 7/803 3/378 5/961 ورك

 
و  7/3397نتایج حاصل از محاسبه نشان داد که کربن بیومس هوایی و زیرزمینی آتریپلکس به ترتیب 

کیلوگرم در  3/378و  2/583ورك به ترتیب  زیرزمینیکیلوگرم در هکتار و کربن بیومس هوایی و  7/2024
کیلوگرم در هکتار  5/961و  4/5422هکتار به دست آمد و در مجموع کل کربن آلی آتریپلکس و ورك به ترتیب 

 محاسبه شد.
 نتایج حاصل از محاسبه میزان ترسیب کربن 

در جدول زیر ارائه شده در نهایت با توجه به میزان کربن خاك و گیاه، کربن ترسیب شده به دست آمد و 
 است. 

 : آمار مقادیر کربن خاك و گیاه و مقادیر کل کربن ترسیب شده5جدول 

 )kg/ha( ترسیب کربن کل
 مقدار کل کربن گیاه

)kg/ha( 
 گونه )kg/haمقدار کل کربن آلی خاك (

 آتریپلکس 6/36204 4/5422 4/41626
 ورك 31500 5/961 32461

 
کیلوگرم در  32461و  4/41626) میزان کربن ترسیب شده توسط آتریپلکس و ورك به ترتیب 5طبق جدول (

 هکتار محاسبه شد.
 

 گیريبحث و نتیجه -4
ترسیب کربن توسط گیاه و به خصوص گونه هاي بوته اي ساده ترین و به لحاظ اقتصادي ارزان ترین روش 

گیاهان توسط  عمل فتوسنتز و از طریق اندام هاي خود انجام  ،نقش براي ترسیب کربن به شمار می رود که این
و هر یک از اندام هاي آنها داراي نقش  )UNDP, 2000می دهند. گونه هاي بوته اي سازگار به مناطق خشک (

ج . میزان کربن آلی عمق اول خاك از عمق دوم بیشتر است و با نتای)1385فروزه، (متفاوتی در این فرایند هستند 
که اظهار داشت بین ترسیب کربن و عمق خاك رابطه غیر مستقیم وجود دارد یعنی با افزایش  )2000( ریسه

نیز   )2002(چومن و همکاران عمق، ترسیب کربن کاهش می یابد همخوانی دارد و همچنین با یافته هاي 
ه هوموس که از الیه سطحی مطابقت دارد و دلیل آن را می توان روند تدریجی تجزیه الشبرگ و تبدیل آن ب

و  % 87شده  کاريآتریپلکسخاك آغاز می شود دانست. در تحقیق حاضر سهم خاك در ترسیب کربن در منطقه 
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می باشد. بنابراین می  % 2/97در منطقه اي که پوشش غالب مرتع ورك می باشد سهم خاك در ترسیب کربن 
مترین مخزن کربن آلی محسوب می شود و با نتایج توان نتیجه گرفت که خاك در اکوسیستم هاي مرتعی مه

 ) مطابقت می کند. 1387) و عبدي (2002اسنوراسون و همکاران (
میزان کربن آلی در بیومس هوایی بیش از بیومس زیرزمینی برآورد شد زیرا وزن بیومس هوایی از  بیومس 

از اندامهاي زیرزمینی می باشد که این زیرزمینی بیشتر است و همچنین میزان چوبی شدن اندامهاي هوایی بیش 
همخوانی )2000) و ارادوتیر و همکاران(2002)، الکالئو (1388)، نقی پور برج و همکاران (1384عبدي ( با نتایج

دارد. این نتایج موید آن است که اندام هایی که داراي بافت چوبی اند، از توانایی بیشتري در ترسیب کربن 
نسبت اندام هاي چوبی در گیاه بیشتر باشد، توان آن در ترسیب کربن افزایش می یابد.  برخوردار بوده و هر چه

) نیز متفاوت بودن سهم اندام هاي گیاهی در ترسیب کربن و توانایی بیشتر اندام هاي چوبی در 2002( ایندوفر
 به دست آمد. برابر مقدار کربن آلی ورك  6/5این فرایند را تایید کرد. مقدار کربن آلی آتریپلکس 

ارتباط معنی دار  این کربن آلی با میزان رس ارتباط دارد ولینشان داد که در این تحقیق نتایج بررسی ها 
 پاور و چلیسینگر معتقدند کربن آلی خاك با محتواي رس خاك ارتباط دارد، )1987( بائور و همکاراننمی باشد. 

انجام دادند، مشاهده کردند که غلظت کربن آلی خاك با مقدار رس خاك  با تحقیقاتی که در کاستاریکا )2002(
) نشان دادند که با افزایش درصد رس و سیلت، کربن 1991و همکاران (بوچیازو  در ارتباط است و همچنین

   ساختاري افزایش می یابد.
هد ترسیب داده است که کربن بیشتري نسبت به ورك و منطقه شا ،نتایج این تحقیق نشان داد که آتریپلکس 

 )1385 فروزه،(احتماال تفاوت هاي فیزیولوژیکی نظیر افزایش درصد چوبی شدن اندامهاي هوایی و زیرزمینی 
موجب افزایش ترسیب کربن این گونه شده است زیرا گونه هاي مختلف تاثیر متفاوتی در ترسیب کربن دارند 

برابر کربن  kg/ha (27/1 41626توسط آتریپلکس(). میزان کربن ترسیب شده 2002 موتنسون و چومن،(
 ) مطابقت دارد.1387می باشد که با نتایج فروزه و همکاران ( )kg/ha 32461ترسیب شده توسط ورك (

به دلیل اینکه قسمت اعظم کربن ترسیب شده در خاك قرار دارد، فرایند فرسایش خاك موجب هدررفت 
ی و مکانیکی که مانع سیر قهقرایی خاك و پوشش گیاهی شود، بی کربن می شود و هر گونه عملیات بیولوژیک

شک گام مثبتی در راستاي مدیریت ترسیب کربن خواهد بود. با توجه به اینکه بخش بزرگی از کربن در عمق اول 
ذخیره می شود، این فرایند در افزایش حاصلخیزي، بهبود سیستم هیدرولوژي خاك و نیز جلوگیري از فرسایش 

موثر است. بهبود کیفیت آب و خاك، کاهش هدررفت عناصر غذایی، کاهش فرسایش خاك، افزایش بسیار 
 حفاظت آب و تولید محصول نیز از مزایاي ترسیب کربن در خاك ها است. 

با استفاده از روش هاي مصنوعی هزینه هاي سنگینی در بر دارد، به طوري که این  پاالیش کربن اتمسفري
. چنانچه )Cannell, 2003به ازاء هر تن تخمین زده اند ( تومان 330000تا  110000هزینه در آمریکا حدود 

بن در در نظر گرفته شود، ارزش اقتصادي حاصل از ترسیب کر تومان 165000متوسط هزینه به ازاء هر تن 
 در هکتار می باشد. تومان 5355900و  6847500شده و ورك زار،  کاريآتریپلکسمنطقه 
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Abstract 
Greenhouse gases (GHG) are a serious threat to humans and environment. Greenhouse 
gases have been different sources, but main factors are fossil fuels, industrial processes, 
deforestation and agriculture. What is now more than ever before should be considered 
according to the role of forests and rangelands in atmospheric carbon sequestration? 
Carbon sequestration is to changes in atmospheric carbon dioxide to form organic 
compounds with carbon by plants and capture for a certain period of time. Based on this 
research project in a completely randomized factorial experiment format was done. This 
study estimated and compared the amount of carbon sequestration by Atriplex canescens 
and Hulthemia persica, determine the economic value of carbon sequestration and 
determine the contribution of soil and plant carbon sequestration. In order to measure the 
organic carbon in soil and plants, respectively Walki Black and Combustion methods 
were used. The results showed that carbon sequestration by Atriplex canescens (41,626 
ha) more than Hulthemia persica (32,461 ha) and bare area (26,654 ha) is. Therefore, the 
amount of organic carbon in areal biomass more than underground biomass and rate of 
soil organic carbon in first depth more than second depth. Share of soil in carbon 
sequestration in the planted region by Atriplex canescens, 87% and in an area with 
dominant cover of Hulthemia persica is 97%. So we can conclude that the soil in 
rangelands, most organic carbon reservoir is considered. 
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