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 :چکیده

کرربن  ذخیرره  در پژوهش حاضرر، تروان   . کربن، راهکاریست که به کاهش کربن اتمسفری و اصالح تبعات تغییر اقلیم کمک میکند ذخیره

در منطقره  . ، مورد مطالعه قرار گرفرت استان آذربایجان غربیدر مراتع کوهستانی Prangos ferulaceae) )دارویی جاشیر  -گونه صنعتی

مترر، بره طرور     21پرالت برا فواصر      1، متری به طور تصرادفی و در امترداد هرر ترانسرکت     511نسکت مطالعاتی سایت جاشیر، چهار ترا

در ابتدا و انتهای . به روش قطع و توزین، در همه پالت ها اندازه گیری شددر اوای  فص  تابستان زیتوده جاشیر . سیستماتیک انداخته شد

کرربن  ذخیره میزان . نمونه های خاک و گیاه به آزمایشگاه فرستاده شد. حفر گردید 51-31و  1-51هر ترانسکت یک پروفی  در دو عمق 

 Tداده با آزمون های تجزیه واریانس یرک طرفره و آزمرون     .تعیین گردیدجاشیر  ی خاک دو عمق و زیتوده گیاهبرای هر کدام از نمونه ها

در سطح . نتایج به دست آمده حاکی از آن است که خاک منطقه جاشیر در عمق دوم، میزان کربن بیشتری دارد. د تحلی  قرار گرفتندمور

در بین انردام هرای   . مشاهده میشودو زمینی ( مجموع ساقه و برگ) اختالف معنی داری بین ترسیب کربن در بیوماس هوایی % 1احتمال 

 .کربن خاک تحت زیتوده جاشیر، نسبت به بیوماس آن بیشتر استذخیره سهم  .کربن را داردذخیره گیاه جاشیر ریشه بیشترین میزان 

 .گونه صنعتی دارویی، جاشیر، خاک، بیوماسکربن،  ذخیره:واژگانکلید 
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   مقدمه .1

 ورود نروزدهم،  با شروع انقالب صرنعتی درقررن  

 بره  .شرد  جرو  آلرودگی  موجرب  ها آالینده عظیم سی 

 بره  221 از اتمسرفر  در کیر گازکربن غلظت که طوری

391 ppm 911بره   شرود  مری  بینری  پیش و رسید  

ppm متوسرط  دمرای  افرزایش  باعر   امرر  این .برسد 

 مری  سرانتیگراد  درجره 1/4تا 5 میزان به زمین سالیانه

 اثرات هوا شدن گرم. (Bordbar et al., 2006) شود

 تخریرب  سربب  و داشرته  موجرودات  حیات بر مخربی

 برهم و خشکسالی سی ، وقوع طبیعی، اکوسیستمهای

 Abdi) شرود  می یکیاکولوژ و اقلیمی تعادل خوردن

et al., 2007 .) ترسیب کربن، راهکاریسرت  از این رو

که به کاهش کربن اتمسفری و اصرالح تبعرات تغییرر    

شیوه های ترسیب کرربن عبرارت   . اقلیم کمک میکند

طبیعی و صنعتی روش های صرنعتی نراتوان   : است از

در روش هرای  . در جذب کربن متصاعد شرده هسرتند  

خطر نشت مواد به عرصه های طبیعی وجرود  صنعتی 

ترسیب کربن طبیعی روشری منطبرق برا اصرول     . دارد

توسعه پایردار بروده و فاقرد مخراطرات ذکرر شرده در       

(. Parvizi, 2012)ترسیب کربن صرنعتی مری باشرد    

ترسیب کربن طبیعی عبارت است از تغییر دی اکسید 

کربن اتمسرفری، بره شرک  ترکیبرات آلری کرربن دار       

. گیراه و تسرخیر آن بررای مردت زمران معرین      توسط 

ترسیب کربن بره ایرن شریوه در زیتروده ی گیراهی و      

خاک های تحت این زیتوده ها ساده ترین و ارزانترین 

راهکار ممکن برای کاهش دی اکسید کربن اتمسفری 

مراتررع، نیمرری از (. Foruzeh et al., 2008)اسررت 

 اگرچه ترسیب. خشکی های جهان را تشکی  میدهند

کربن در واحد سطح اکوسیستم هرای مرتعری نراچیز    

است، اما به دلی  وسرعت براالی مراترع، ایرن اراضری،      

همچنرین  . دارای قابلیت زیادی در ترسیب کرربن انرد  

درصد مساحت کشور را شرام    11مراتع ایران حدود 

با این وصف، وسیعترین عرصه حیاتی کشرور  . میشوند

تروان  (. Dianati et al., 2009)دهند  را تشکی  می

ترسیب کربن بر حسب گونه گیراهی، مکران و شریوه    

(. Jafariyan et al., 2012)مدیریت متفراوت اسرت   

بر روی  (2008)و همکاران  Frozehمطالعه ای که در

مقایسه توان ترسیب کرربن سره گونره بوتره ای گر       

آفتابی، سیاه گینه و درمنه دشرتی در مراترع خشرک    

سرا انجرام دادنرد بره ایرن      ایران در منطقه گربایگان ف

رسیدند که گونه درمنه دشتی، بیشترین تروان  نتیجه 

ترسیب کربن را در منطقه دارد و همچنرین سراقه ی   

گیاهان مذکور بیشترین توان و برگ ها کمترین تروان  

در پژوهشی دیگرر،  . مندی را در ترسیب کربن داشتند

در مراتررع نیمرره  (2012)و همکرراران  Jafarian کرره

بره ایرن    خشک ایران در پشرت کیاسرر انجرام دادنرد   

 گونرره گیرراهی  نتیجرره رسرریدند کرره در بررین سرره   

Artemisaaucheri, Agropyronelongatom   و

Stipabarbata  گونرره ی درمنرره کرروهی بیشررترین ،

توان ترسیب کرربن را در منطقره دارد و خراک تحرت     

کرربن   ترن در هکترار   441/26این زیتوده با داشرتن  

بیشتری را نسبت به گونه های دیگر در خرود ذخیرره   

و  Abdiهمچنرررین در تحقیقررری کررره توسرررط . دارد

مرکررزی  در گررون زارهررای اسررتان (2007) همکرراران

منطقه مالمیر شازند انجام شد، نتایج چنین نشران داد  
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ترن   61/32که ک  کربن ترسیب شده در واحد سطح 

یب کرربن را  درصد از ک  ترس 42/29در هکتار بود و 

در پژوهشری کره   . داد کربن آلری خراک تشرکی  مری    

جهت بررسی تاثیر قرر  برر    Frozeh (2007)توسط 

 تررروان ترسررریب کرررربن دو گونررره شرررور پسرررند   

Halocnemstrobilaceum  و

Halostachyscapasica    در مراتع گمیشران انجرام

شد، نتایج گویای این برود کره بره رغرم پاسرخ هرای       

گونه مورد مطالعه نسبت بره  متفاوت ترسیب کربن دو 

قر  مرتع، در مجموع ترسیب کرربن در واحرد سرطح    

توسط زیتوده سرپای گونه های مورد بررسی در مرتع 

 .و منطقه شاهد تفاوت چندانی ندارد

کربن خاک منطقره   یتاز وضع با توجه به اینکه

 نداردوجود  یچند سال گذشته اطالعات و داده ا یط

شرده   یبررسر  یصورت مقطعبه  یفعل یتفقط وضعو 

بره جرای   در تحقیق حاضر سرعی شرده   بنابراین  است

گونره صرنعتی دارویری    ذخیرره کرربن    تروان ترسیب، 

در عمق های مختلرف  جاشیر و خاک تحت زیتوده آن 

بررسی شود و سهم هر کردام از اجررای اکوسیسرتم و    

همچنین سهم هر کدام از اندام های گیراه جاشریر در   

مراترع مرورد   . لعره قررار گیررد   کربن مورد مطا ذخیره

های معررف  بررسی در تحقیق حاضر، یکی از رویشگاه

گونه جاشیر در شمالغرب کشور است که صرف نظر از 

در صورتیکه ارزش غذایی مطلوب آن برای چرای دام، 

داشته باشرد، برا   خوبی کربن  ذخیرهگونه جاشیر توان 

توجه به اینکه گونه صنعتی دارویری مهمری نیرز مری     

باشد، می توان کشت این گونه را هم از جنبه تجراری  

 . ه کردیکربن توصذخیره و هم از جنبه 

 

 مواد و روش ها  .2

 معرفی منطقه مورد مطالعه. 2.1

سرایت جاشریر در   برای انجام پرژوهش حاضرر،   

. انتخراب شرد   غربری استان آذربایجان  منطقه خلیفان

کیلرومتری جنروب شررقی     22در فاصرله   این منطقره 

ایرررن محررردوده برررین طرررول  . مهابررراد قررررار دارد

 39دقیقه و عرر  جغرافیرایی    49درجه 41جغرافیای

در  ایرن منطقره  . دقیقه واقرع شرده اسرت    31درجه و 

سیستم بندی آمبرژه در اقلریم منراطق نیمره خشرک     

ای بره دسرت   بر اساس داده هر . سرد قرار گرفته است

متوسرط برارنگی   ، آمده از ایسرتگاه هواشناسری آفران   

زمسرتان بیشرترین و   . اسرت میلی متر  6/411 سالیانه

را بره خرود   متوسرط برارش   تابستان کمتررین میرزان   

همچنین طبق آمار موجود حداکثر . اختصاص دادهاند

مطلق درجه حرارت در خردادو حداق  درجه حررارت  

 بروده، کره  روز 591دوره خشرکی  . ماه اسرت در بهمن 

مراتع مورد بررسری از  . شروع آن از اواسط خرداد است

برداری جزو مراترع بهراره اسرت    نظر زمان و فص  بهره

گردد برداری نمیکه معموال در این فص  از سال، بهره

هررای مررذکور، پررس از و علوفرره موجررود در رویشررگاه

برداشت در فص  تابستان، به عنروان علوفره زمسرتانه    

-برداران عرفی قرار میتفاده دام عشایر و بهرهمورد اس

ابتدا با پیمایش صرحرایی، محردوده ای کره برر     . گیرد

مبنای نمود ظاهری، گونه جاشیر در آن غالرب اسرت،   

 1/5-3انتخرراب و از پوشررش گیرراهی در محرردوده     

برررای ایررن منظررور طبررق . هکترراری آمرراربرداری شررد

تلرف  دستورالعم  طرح ملی ارزیابی مراتع منراطق مخ 

از پوشش گیاهی  (Arzani, 1997)آب و هوایی ایران 
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 21پالت یک متر مربعی کره برا فاصرله     41در داخ  

متررری  511ترانسررکت  4متررر از همرردیگر در امتررداد 

در هر پالت بره  . برداری شدمستقر شده بودند، نمونه 

روش قطع و توزین زیتروده ی جاشریر انردازه گیرری     

، مقدار (ساقه و شاخه)هوایی بعد از قطع اندام  .گردید

و ( مترری سرانتی  1-51)ریشه موجود در افق سطحی 

برداشرت و  ( مترری سرانتی  51-31)افق پائینی خاک 

ها و خشرک کرردن آنهرا، بررای     پس از شتشوی ریشه

اندازه گیری کربن ترسیب شده به آزمایشرگاه منتقر    

 . گردید

در ابتدا و انتهای هر ترانسکت یرک پروفیر  در   

حفررر شررد، زیرررا میکرررو    31-51و  51-1ق دو عمرر

سررانتیمتر اول خرراک،   31ارگانیسررم هررا در عمررق   

(. Jafarian et al., 2012)بیشترین استقرار را دارنرد  

در مجموع خاک و نمونه های گیاه که به سره بخرش   

ساقه و بررگ و ریشره تقسریم شرد و پرس از خشرک       

کردن، جهت آنالیز درصرد کرربن آلری بره آزمایشرگاه      

بر اساس نمرود ظراهری و در مقیراس     .فرستاده شدند

 -Bromus tomentellus، تیر  گیراهی   5:21111

Prangus ferulacea- Hordeum violoceum  در

منطقه پراکنش دارد کره میرانگین پوشرش تراجی آن     

های همراه تی  گیراهی عمردتا   گونه. درصد است 11

، Festuca ovina ،Festuca pratensisشرررام  

Dactlyis glomerata ،Cynodon dactylon ،

Lolium perene ،Lalium persicus ،Secale 

montanum ،Hordeum fragile ،Poa bulbosa ،

Bromus tectorum ،Aegilops triuncialis ،

Lotus corniculatus ،Lathyrus hirsutus ،

Medicago sativa ،Trigonella villosa ،

Achillea micrantha ،Achilea milefolium ،

Papaver orientale ،Eryngium bunge ،

Thymus cauosicus ،Poterium sanguisoba ،

Chaerophyllum macrospermum  و

Centaurea behankorica  اسررت کرره بطررور کلرری

 هرررای چنرررد سررراله هرررا و فررروربشرررام  گرررراس

وضعیت مراتع منطقه براسراس روش چهرار    .باشندمی

-در امتیرازات عامر   فاکتوری و بدون هیچگونه تغییر 

گرررایش آن بررر اسرراس   وهررای مربوطرره، متوسررط  

اک و پوشرش گیراهی،   خصوصریات خر  امتیازدهی بره  

 . دشمثبت ارزیابی 

 

 روش های آزمایشگاهی. 2.2

 تعیین ضریب تبدیل کربن آلی اجزای گیاه( الف

پررس از آنکرره نمونرره هررای گیرراهی مربررو  برره 

. بیوماس هوایی و زیرزمینی در هوای آزاد خشک شرد 

. نمونه هرای گیراهی وزن گردیدنرد و آسریاب شردند     

در آزمایشگاه درصد کرربن آلری برا اسرتفاده از     سپس 

روش احترا  در کوره الکتریکی به دست آمد بره ایرن   

ای بره   از هر کدام از اندام هایخشک، نمونه که ترتیب

گرم در داخ  بوته چینی ریختره و در داخر     51وزن 

 1مردت   درجه سرانتی گرراد بره    111کوره در دمای 

در (. Abdi et al., 2007)سراعت قررار داده شردند    

ن زنهایت با داشرتن وزن خاکسرتر و مقایسره آن برا و    

( 5) اولیه میزان مواد آلی نمونه ها با استفاده از رابطره 

 (.Jafarian et al., 2012) ردیدحاسبه گم

    (5)رابطه 

  OC=0.54 OM  
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OM :درصد مواد آلی ،OC :درصد کربن آلی 

 کربن خاک ذخیره کربن آلی و( ب

پس از انتقال نمونه های خاک به آزمایشرگاه و  

میلری مترر    2خشک کردن آن در هروای آزاد از الرک   

سرپس   (.Hernandez et al., 2004)عبور داده شرد 

روش والکلی و برالک و برر   ، از کربن آلین یجهت تعی

توسرط دی کرومرات پتاسریم و    اتر  پایه اکسیداسیون

فات لتیتراسیون دی کرومات باقی مانرده برا فررو سرو    

در این روش  .(Ghoraishi, 2012)آهن استفاده شد 

میزان کربن آلی برحسب درصد کربن آلری بره دسرت    

در  برای تبدی  کربن ذخیره شده به کیلوگرم. می آید

 ,Varamesh)اسررتفاده گردیررد  2 هکتررار از رابطرره

2009). 

 = SC(                                              2)رابطره  

10000*OC (%) * Bd 
 : که در آن

SC : کربن آلی(kg/ha) 

OC (%) :درصد کربن آلی 

Bd : جرم مخصوص ظاهری خاک(gr/cm3.) 

e : عمق نمونه برداری(cm.) 

 جرم مخصوص ظاهری ( ج

برای بیران میرزان کرربن ذخیرره ای در واحرد      

سطح و عمق خاص باید جرم مخصوص ظاهری اندازه 

بنرابراین بررای تعیرین جررم مخصروص      . گیری شرود 

 Dianati et)ظاهری از روش کلوخره اسرتفاده شرد    

al., 2009 .)از پارامتر های مهم برآورد ظرفیرت   ییک

در . ترسیب کربن خاک وزن مخصوص ظراهری اسرت  

نمونه خاک که از نظر کرربن آلری یکسران     مقایسه دو

اند ولی وزن مخصوص ظاهری متفاوتی دارند، خراکی  

که دارای وزن مخصوص ظاهری بیشتری اسرت،کربن  

 Singh at el., 2003).)آلی بیشتری دارد 

 

 اریروش های آم. 2.3

در محیط نررم افرزاری    داده های به دست آمده

SPSS  برای رسم نمودارها از  .تحلی  شدند 21نسخه

داده هرای خراک سرایت     .برنامه اکسر  اسرتفاده شرد   

 tجاشیر در دو عمق اول و دوم برا اسرتفاده از آزمرون    

همچنرین بخرش هروایی    . جفتی با هرم مقایسره شرد   

 tبیوماس و بخش زمینی بیومراس جاشریر برا آزمرون     

در ادامره جهرت مقایسره    . مورد بررسری قررار گرفرت   

: کربن در انردام هرای مختلرف جاشریر شرام      ذخیره 

ریشه، ساقه و بررگ از آزمرون تجزیره واریرانس یرک      

 برای مقایسه میرانگین هرا نیرز از   .  طرفه استفاده شد

 .استفاده گردید% 1و % 5آزمون دانکن در دو سطح 

 

 

 نتایج. 3

خاک در دو عمق اول  کربن ذخیرهمقایسه  . 1.3

 -30)و عماااااق دو  ( ساااااانتیمتر 11-0)

 (  سانتیمتر11

آماره های حاص  از بررسی ترسریب کرربن در   

. آمده است( 5)دو عمق خاک سایت جاشیر در جدول 

 ,.Bihamta et al) جفتری t با توجه به نتایج آزمون 

از مقایسه عمق اول و دوم این منطقره بره   که  (2010
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% 1دست آمده است، در میابیم که، در سطح احتمرال  

کربن، در دو  ذخیرهاختالف معنی داری بین میانگین 

 ذخیرره میرانگین  . عمق خاک این منطقه، وجرود دارد 

تن در هکتار و در عمق  92/9کربن، در عمق اول برابر 

بنررابراین . تررن در هکتررار اسررت 91/52ر بررا دوم برابرر

کربن در عمق دوم  ذخیرهمشخص است که، میانگین 

 . بیشتر است

 

در دو عمق خاک سایت جاشیرآماره های ذخیره کربن . 5جدول   

 Sig 
T 

 جفتی
 معیار اشتباه از

 میانگین

تن در )

 (هکتار

 تیمار ها

*7 772/9 
3/7± 

9/7± 

79/9 

79/57 

 5عمق

 7عمق 

 % 5وجود اختالف معنی داری در سطح معنی داری *: 

 

( ساقه و شاخه)مقایسه کربن بیوماس هوایی  3.2

 (ریشه)و بیوماس زمینی 

جفتری کره    tبا توجه به نتایج حاص  از آزمرون  

مشرخص شرد کره برا     . ارایه شده اسرت ( 2)ول در جد

 ذخیرره ، اختالف معنی داری برین  %61سطح احتمال 

. کربن در بیوماس هوایی و زمینی مشراهده مری شرود   

 95/5کربن در بیومراس هروایی برابرر     ذخیرهمیانگین 

ترن   12/5تن در هکتار و در بیوماس زمینی برابرر برا،   

 . در هکتار است

 

 کربن بیوماس هوایی و زمینی سایت جاشیر ذخیرهآماره های  .7جدول 

Sig 
T 

 جفتی
 معیار اشتباه از

 میانگین

 (تن در هکتار)
 تیمار ها

*7 75/9 
71/7± 

75/7± 

05/5 

77/5 

یی هوا یوماسکربن ب

 کربن بیوماس زمینی

 % 5وجود اختالف معنی داری در سطح معنی داری *: 

 

کربن در انادا  هاای مختلا      ذخیرهمقایسه  3.3

 جاشیر شامل ریشه، ساقه و برگ

کربن  ذخیرهسهم اندام های مختلف جاشیر در 

با استقاده از آزمون تجزیه واریانس یک طرفره بررآورد   

ول، درمی یرابیم کره،   با توجه این جد. (3)جدول  شد

تن در هکترار، بیشرترین    12/5کربن ریشه با میانگین 

ساقه با میرانگین کرربن   . کربن دارد ذخیرهسهم را در 

تن در هکتار، در میان اندام های مختلف جاشریر  99/1
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در ادامرره . کررربن دارد ذخیرررهکمترررین سررهم را در 

میانگین های اندام های مختلف جاشیر، با هم مقایسه 

 .شدند

 

کربن اندام های مختلف جاشیر با استفاده از آزمون تجزیه واریانس یک طرفهآنالیز میزان . 3جدول  

Sig 

 
F درجه آزادی میانگین مربعات 

مجموع 

 مربعات
 منابع تغییر

**73/7 305/7 
517/0 

723/56 

7 

10 

16 

376/57 

592/5766 

732/5777 

 بین گروه ها

داخل گروه 

 ها

 مجموع

 % 1وجود اختالف معنی داری در سطح معنی داری *: 

 

 
 %5اجزای مختلف به روش دانکن در سطح معنی داری ( تن بر هکتار)مقایسه میانگین کربن . 5شکل

 

 

 
 %1اجزای مختلف به روش دانکن در سطح معنی داری ( تن بر هکتار)مقایسه میانگین کربن . 7شکل

 

0 

0.2 

0.4 

0.6 

0.8 

1 

1.2 

 برگ ساقه ریشه

1.025 

0.74 
0.67 

a 

a 

a 

0 

0.5 

1 

1.5 

 برگ ساقه ریشه

1.025 
0.74 0.67 

b 

a 

b 
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 کربن ذخیرهسهم اجزای مختلف اکوسیستم منطقه جاشیر در . 3شکل 

 

سرهم هرر یرک از اجرزای     ( 3)با توجه به شک  

اکوسیستم منطقه جاشیر مشخص میشود، به طوریکه 

 .کربن داشته است ذخیرهخاک بیشترین سهم را در 

 

 
 کربنهم اجزای مختلف بیوماس جاشیر در ذخیره س. 7شکل 

 

سهم هر کدام از مختلف بیومراس  ( 4)در شک  

مشراهده میکنریم   . گیاه جاشیر نشان داده شده اسرت 

کربن در ریشه گیاه جاشیر بره دلیر     ذخیرهکه سهم 

چوبی بودن آن، بیشتر است، همچنین بعرد از ریشره،   

ده تاج پوشش گیاه جاشریر،  برگ به دلی  حجم گستر

 . کربن است ذخیرهدارای بیشترین توان 

سهم عمق های مختلف خاک تحرت  ( 1)شک  

برا  . زیتوده جاشیر را در ذخیرره کرربن نشران میدهرد    

توجه به شک  در میابیم، میزان ذخیره کربن در عمق 

بنابراین عمق دوم، درصد بیشتری از . دوم بیشتر است

 .ود اختصاص می دهدسهم ذخیره کربن را به خ

 

 

 گیاه 

 خاک % 13

 ریشه

 57 /75   %

 ساقه 

 17 /70 % 

 برگ

 37/77  %
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 کربن ذخیرهسهم عمق اول و دوم خاک منطقه جاشیر در . 1شکل

 

 

 و نتیجه گیری بحث. 4

با توجه به ویژگی های منحصرر بره فررد گونره     

جاشریر، بررسری سرهم ذخیررره کرربن ایرن گونرره، در      

ضرروری بره   زیتوده گیاهی و خاک تحت این زیتروده  

 prangos)جاشرریر بررا نررام علمرری . نظررر مرری رسررد

ferulaceae )   از گیاهان علفی بسیار برا ارزش علوفره

ای، حفاظتی و دارویی است که بیشتر به صورت گونه 

غالب در ترکیب گیاهی مراترع ییالقری مشراهده مری     

در پرژوهش حاضرر، برا    (. Azarnivand, 2010)شود 

دو عمرق، ایرن   بررسی خاک تحت زیتوده جاشریر در  

تفراوت  % 1نتیجه حاص  شد که در سطح معنی داری 

معنی داری بین ذخیره کرربن در دو عمرق اول و دوم   

( 1-51)میررزان ذخیررره کررربن در عمررق . وجررود دارد

-31)ترن در هکترار و در عمرق     92/9یعنی عمق اول 

ترن در هکترار، بررآورد     91/52یعنی عمرق دوم   ( 51

در پژوهشی کره   (2003)و همکاران  Moghimi. شد

جهت بررسی جاشیر به عنوان گونه ای مناسرب بررای   

اصررالح مراتررع کوهسررتانی انجررام دانررد دریافتنررد، در 

نقاطی که گیاه جاشیر وجرود دارد، براال برودن میرزان     

کربن آلی و ازت، باع  مرغوبیت خاک به لحرا  براال   

عامرر  ازت داری نقررش . بررودن مرراده آلرری مرری شررود

 یرره کرربن در اکوسیسرتم مری    کنترلی در فراینرد ذخ 

باال بودن ماده آلی در اراضی (. Jonaidi, 2009)باشد 

جاشیرخیز را میتوان به واسطه علفی بودن ایرن گیراه   

دانست که تمام اندام های هوایی آن در فصر  خرزان   

در سطح زمین می افتد و موجب باال رفتن مراده آلری   

درایرن تحقیرق،   (. Moghimi, 2003)شود  خاک می

ترین میزان ذخیره کربن در خاک سایت جاشریر،  بیش

عمرده مرواد آلری خراک،     . مربو  به عمرق دوم اسرت  

مربو  به تجزیه ریشه ها ی مرده و همچنرین تبردی    

بیشرتر برودن   . بیوماس میکروبی، به مرواد آلری اسرت   

کربن در عمق دوم، بره افرزایش بیومراس ریشره ای و     

الشبرگ ریشه و حرکت ایرن مرواد بره قسرمت هرای      

 ,.Follet et al))ایینی پروفی  خاک مررتبط اسرت   پ

همچنین، بیشتر بودن میزان ذخیره کرربن در  . 2001

عمق دوم منطقه جاشیر می تواند به این علرت باشرد   

که وزن ظاهری عمق دوم خاک منطقه بیشرتر از وزن  

وزن مخصوص ظاهری خراک  . ظاهری عمق اول است

 عمق اول

 33/57% 

 عمق دوم

99/67% 
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ذخیرره  یک مشخصه نسبی است که در برآورد مقردار  

 ,Jafarihaghighi)کربن خراک، نقرش مهمری دارد    

به طوری که جهرت برراورد کرربن در حجرم     (. 2003

مشخصی از خراک، خراکی کره دارای وزن مخصروص     

ظاهری بیشتری است، محتوای کربن آلی بیشرتری را  

در واقررع وزن  Singh et al., 2003).)هررم دارد 

مخصوص ظاهری، شام  وزن ذرات جامرد خراک بره    

امررالح موجررود در خلرر  و فرررج خرراک اسررت   عررالوه

(Jafarihaghighi, 2003 .)   در مطالعاتی کره توسرط

کارشناسرران خرراک شناسرری براسرراس بازدیررد هررای   

صحرایی، برداشت های کارشناسی، اطالعات موجود و 

نمونه برداری از پروفی  خاک منطقره خلیفران انجرام    

شده است، خاک منطقره مرورد مطالعره از مرواد آلری      

. آهک در حد مطلروب برخروردار بروده اسرت    خوب و 

آهک، نقش مثبت و معنی داری با میزان کربن ذخیره 

زیررا  (. Jonaidi, 2009)شده در بیوماس گیاهی دارد 

آهک باع  بهبود سراختمان خراک و پایرداری خراک     

دانه ها و تاثیر مثبت برر روی تغذیره گیراه بره دلیر       

ونرد  در واقرع، دلیر  ر  . وجود کلسیم و منیرزیم اسرت  

افزایشی در کرربن ذخیرره شرده برا افرزایش عمرق را       

میتوان به وجود آهک در منطقره، نسربت داد کره در    

پروفی  خاک، هرچه به طرف پایین ترر رفتره، در اثرر    

کربناتررررره شررررردن میرررررزان آهرررررک بیشرررررتر  

 (.  Jafarihaghighi, 2003)است

نتایج حاصله از محاسبه کربن در گیاه جاشریر،  

نرری داری بررین انرردام هررای نشرران داد کرره تفرراوت مع

میرزان  . مختلف شام  ریشه، ساقه و برگ وجود  دارد

ترن در هکترار، در سراقه     94/1ذخیره کربن در بررگ  

ترن در هکترار    12/5تن در هکترار و در ریشره    99/1

میزان ذخیره کربن در ریشه گیراه جاشریر   . برآورد شد

در ایررن راسررتا،  .  از سرراقه و برررگ بیشررتر اسررت   

Tamrtash با بررسی اثر قر  برر   (2012)کاران و هم

میزان ترسیب کربن درمنه زار هرا در منراطق خشرک    

استان سمنان دریافتند کره میرزان ذخیرره کرربن در     

علت . ریشه بیشتر از اندام های ساقه و برگ بوده است

این امر را میتوان به فزونی بیومراس و درصرد چروبی    

هی بودن ریشه نسبت به اندام های دیگرر درمنره کرو   

و  Ahmadiهمچنین در تحقیق دیگری، .  نسبت داد

با مقایسره ذخیرره کرربن در انردام      (2009)همکاران 

های تاغ در جنروب دریاچره نمرک نشران دادنرد کره       

ذخیره کربن در بین اندام های مختلف گونه سیاه تاغ 

در پژوهشری کره   . دارای تفاوت معنی داری می باشرد 

Jafarian   ررسری ترروان  ، جهررت ب(2012)و همکراران

 ,Artemisia aucheriترسیب کرربن در سره گونره    

Agropyron  elongatum وStipa barbata  در

مراتع نیمه خشک ایران انجرام دانرد، ایرن نتیجره بره      

دست آمد که ریشه گونه درمنه کوهی بیشترین مقدار 

ذخیره کربن را در میان اندام هرا و گونره هرای مرورد     

با توجه بره اینکره ریشره درمنره کروهی      . مطالعه دارد

بافت چوبی دارد، این نتیجه حراکی از آن برود، انردام    

چروبی انرد توانرایی بیشرتری در     هایی که دارای بافت 

ترسیب کربن دارند و هرچه نسبت اندام هرای چروبی   

بیشتر باشند،  توان گونه در ترسیب کربن افزایش می 

برا توجره بره نقرش     (. Foruzeh et al., 2008)یابرد  

ریشه در استقرار و تثبیت گیاه و نقشی که در انتقرال  

در  مواد جذب شده به ساقه و در نهایت بررگ را دارد، 

شرک  ریشره   . همه گیاهان ریشه اهمیت ویژه ای دارد
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به طروری کره   . در گیاه جاشیر، تابعی از رطوبت است

بر اساس و ضعیت رطوبت، به طررف رطوبرت حرکرت    

. جاشیر از رطوبرت سرطحی اسرتفاده نمیکنرد    . میکند

. ریشه جاشیر ضخیم و دارای پوسته ای چروبی اسرت  

نسبت بره  سهم بیشتر ذخیره کربن برگ های جاشیر 

ساقه را میتوان به دلی  تاج پوشش گسترده این گیراه  

به همین دلی  می تواند هوموس مناسب و . نسبت داد

خوبی ایجاد نماید که در ک  باع  حفاظرت و تکامر    

در این راستا (. Mohamandi, 2006)خاک می شود 

می توان گفت، گونه های گیاهی غالب هر منطقره بره   

ح  تاج پوشش بیشرتر، نقرش   دلی  بر خورداری از سط

 کننرد  اصلی را در ترسیب کربن رویشگاه ها ایفرا مری  

(Hill et al., 2003 .)   توان ترسیب کربن برر حسرب

گونه گیاهی، مکران و شریوه مردیریت متفراوت اسرت      

(Mortenson & Schuman, 2002  .) وسعت باالی

مراتع باع  توانایی زیاد آنها در ترسریب کرربن شرده،    

وسط گیاه و به خصوص گونه های بوته ترسیب کربن ت

ای، به لحا  اقتصادی ارزانتررین روش بررای ترسریب    

کربن در اتمسفر بره شرمار میررود کره، ایرن نقرش را       

گیاهان توسط عم  فتوسنتز از طریق اندام های خرود  

در ادامره، میرزان   (. UNDP, 2000)انجام می دهنرد  

ترن در   12/5( ریشه)ذخیره کربن در بیوماس زمینی 

 5/54هکتار و در بیوماس هوایی شام  بررگ و سراقه   

% 1در سرطح معنری داری   . تن در هکتار، محاسبه شد

اختالف معنی داری برین ذخیرره کرربن برین بخرش      

و  Abdiدر ایرن راسرتا   . هوایی و زمینی وجود داشرت 

تحقیقرری کرره جهررت برررآورد   ، در(2007)همکرراران 

ظرفیت ترسیب کربن در گون زارهای استان مرکرزی  

انجام دادند، دریافتند که ترسریب کرربن برا ارتفراع و     

حجررم بوترره هررای گررون، بیومرراس هرروایی، بیومرراس  

زیرزمینی، بیوماس ک ، مقدار الشربرگ و کرربن آلری    

همچنین، نتایج . خاک رابطه مثبت و معنی داری دارد

ان داد کره ذخیرره کرربن در بیومراس     این تحقیق نش

اندام های هوایی بیشتر از ریشه ها بوده که این نتیجه 

با  نتایج پژوهشی که محققان بر روی ذخیره کربن در 

پوشش گیاهی به وسیله اصالح اراضری تخریرب شرده     

همچنرین   ، و((Aradottir et al., 2000 انجام دادند

ن همچنرری. نتیجرره تحقیررق حاضررر همخرروانی دارد  

Jafarian  ضررمن بررسرری ترروان ( 2012)و همکرراران

  ,Artemisia aucheriترسیب کرربن در سره گونره    

Agropyron elongatum  وStipa barbata  در

به این نتیجره دسرت یافتنرد     مراتع نیمه خشک ایران

 ،چه ترسیب کربن در درمنه کوهی بیشرتر برود  که اگر

ولرری از نظررر آمرراری بررا ترسرریب کررربن گونرره علفرری 

گروپایرون تفراوت معنری داری نداشرت کره اهمیرت      آ

رسراند، بره    گونه های علفی در ترسیب کرربن را مری  

ایرن مطلرب   . در مراتع غالرب و زیراد باشرند    ویژه اگر

دهد که مطالعه ترسیب گونه های علفی بره   نشان می

حتی اگرر سرهم بیومراس    . اندازه چوبی مهم می باشد

بره رغرم   . هوایی آن ها از ک  ترسیب کربن کم باشرد 

سهم کم کربن بیوماس از ک  کربن ذخیرره شرده در   

اکوسیستم های خشک، این بخرش بره عنروان منبرع     

اصلی تولید کربن و ازت و تخصیص آن به سایر بخش 

شررود   هررای اکوسیسررتم و خرراک محسرروب مرری    

(Mahmooditalaqani, 2009; Jonaidi, 2009 .)

مقدار میانگین کربن ذخیره شده در کر  انردام هرای    

تن بر هکتار تخمرین زده شرد کره     95/2گیاه جاشیر 

و  Tamartashمقایسه این مقدار با نترایج تحقیقرات   
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که میزان ذخیره کربن گونه درمنره   (2012)همکاران 

ترن برر هکترار برراورد      99/5کوهی در شهر سمنان را 

ایج تحقیقررات کردنررد و همچنررین مقایسرره بررا نترر   

Azarnivand که میزان میانگین ( 2009)ن او همکار

ذخیره کربن درمنه دشرتی را در منراطق پیغمبرران و    

تن بر هکتار اندازه گیرری کردنرد، نشران     32/3قوشه 

دهد که گونه جاشیر تروان ذخیرره کرربن خروبی      می

 .دارد
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Abstract 
 

Carbon storage is a strategy that helps to reduce atmospheric carbon and reform of climate change 

consequences. In the present study, the carbon sequestration potential of the pharmaceutical industry _ 

Jashirmountain pastures Khalyfan Mahabad region, was studied. The study area Jashir site, four transects 100 m 

along each transect 5 randomly spaced 20 m plots, were carried out systematically. Jashir biomasses in all plots 

were measured by Cutting and weighing method. At the beginning and end of each transect, profiles in both 0-

15 and 15-30 were drilled. Samples were sent to the laboratory and carbon storage rates for each of them were 

determined. The results indicate that in soil Jashir of Second depth, there is a greater proportion of carbon 

storage. Significant at the 5% level, there is a meaningful gap between air and ground carbon storage in biomass 

is observed. The contribution of carbon storage industries - pharmaceutical Jashir it is more than biomass. 

 

Keywords:Carbon storage, Jashir, Soil, Biomass, West Azarbayjan. 
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