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 62/4/39تاریخ پذیرش:  64/10/32تاریخ دریافت: 
 

 چکیده 
 ی مراتع کشور هستند.هاچالشی ناخواسته از مهمترین هاگونهتغيير کاربری و رها شدن اراضي، چرای مفرط و ازدیاد و گسترش      

ی مذکور مبارزه شود؛ بنابراین از گونه هاچالشبا ارائه یک راهکار اصالحي واحد با  که استشدهبه همين منظور در این تحقيق تالش 

شد تا ضمن احيا مراتع، موجبات ساله برای کشت در مراتع تخریب شده پوشيده از ورک یا اراضي رهاشده استفاده یونجه دیم چند

جه، چرای احياشده با یون بنابراین سه مرتع. ترسيب کربن هوا به مقدار چشمگير در اکوسيستم احياشده با این گونه را نيز فراهم کند

رداری بونههایي برای نمدر هریک از این مراتع سایت در مالیر در نظر گرفته شد. شده لشگرمتوسط و تخریب شده در منطقه حفاظت

ترتيب به روش سطح حداقل و روش آماری تعيين شدند. زیتوده هوایي، زیرزميني و الشبرگ هر انتخاب شد. اندازه و تعداد پالتها به

ها در گيری کربن ترسيب شده نمونهها نيز به صورت ترکيبي انجام شد و اندازهبرداری از خاک در پالتنمونه ی گردید.آورجمعپالت 

سه  .گردیدگيری متر نيز تهيه شد و کربن آنها اندازهسانتي 0-11و  11-20برداری خاک از دو الیه همچنين نمونه گاه انجام شد.آزمایش

مرتع مورد نظر به روش آناليز واریانس یکطرفه مقایسه شدند و نتایج نشان داد که ميزان ترسيب کربن در اکوسيستم مرتع احياشده با 

برابر مرتع  91/1( و ton/ha 69/63برابر مرتع چرای متوسط ) 61/1سال حدود  4( بعد از گذشت ton/ha 1/22)یونجه دیم چندساله 

 شوددهد که با احيا مراتع تخریب شده، هم اهداف حفاظت اراضي محقق مييمباشد و این نتایج نشان ( ميton/ha 14/61تخریب شده )

 ش خواهد یافت.و هم توانایي اکوسيستم در ترسيب کربن افزای
 

 .: ورک، اصالح مراتع، تغييرکاربری، چراهای کلیدیواژه

 

 مقدمه
ار در ساخت یتغييرات زیاد يانسان هایفعاليتامروزه در اثر 

 (نيتروژن و کربن یهاچرخه)مانند  هاستمياکوسو عملکرد 

آن افزایش  نیمهمترکه  (2003et al Weltzin ,.)آمده  وجودبه
Lal ,) است دکربنياکسیدگاز  ژهیوبه یاگلخانه یگازها

 يست انسان در پیزطيمحای بر مخربيآثار  و (2004
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تخریب  ،زمينگرم شدن هوای کره مانند ؛ استداشته
وب شدن ، ذیيزاابانيب، يستیتنوع ز و طبيعي یهاستمياکوس

Kerr ,و تغيير اقليم ) يسالخشکوقوع سيل و ، يقطب یهاخی

2007 & 2000, UNDP.) د یبا هوا کربندياکسید بنابراین
 یاتمسفر ربنکدياکسیدکه در طي آن  ب شوديجذب و ترس

 نيزما مدت یاهان برايگ توسط دارکربن يآل باتکيتر لکش به

 ترسيب .(al et Anderson., 2008) شوديم ترسيب نيمع
 ندیفرا نیا. شوديمکربن هم در گياهان و هم در خاک انجام 

 هب دکربنياکسیدتبدیل  وعمل فتوسنتز  ياهان طيگدر 
ن کرب یهادراتيهصورت بهکه  شودانجام ميبيوماس گياهي 

کربن توسط  ترسيب نيز خاک در .کنديمتجمع و رسوب 
را در  دکربنياکسید که گرددانجام مي هاسميکروارگانيم

االیش پ .برنديمکار منيزیم به کلسيم و یهاکربناتساختار 
ا ، هزینه سنگيني ر(فيلتر )مانند مصنوعي یهاکربن با روش

 یترین راهکار ممکن براترین و ارزانبنابراین ساده ؛دربردارد
و  ياهيتوده گیستآن در ز ترسيب ،اکسيدکربنیکاهش د

 ترسيبگياهان عالوه بر  .(,William 2002باشد )مي کخا
ه کربن ب یهاخود با فراهم کردن نهاده کردن کربن در بيوماس

 ريتأثنيز  کمقدار ذخيرة کربن خا گياهي، بر یشکل بقایا
از  یکيمراتع  (. et alDe Neergaard., 2002گذارند )مي

 شمارهبربن کب يترس یبرا کيخش یهاستمياکوس نیمهمتر
 آنهاربن کب يمقدار ترساگرچه  ،(2002William ,) رونديم

با توجه به  ولي، (هاجنگل)کمتر از  است اندکدر واحد سطح 
 یبرا یادیز یيتوانا یدارا ين اراضی، اآنها یوسعت باال

درصد  20حدود  و( ,UNDP 2000) ربن هستندکب يترس
خشکي را به خود اختصاص  یهاستمياکوسکربن  ترسيب

 et al2000; Schuman  .,et alLuciuk ;2005 ,.) دهنديم

Schuman, 2007 &Demer  .)یهاستمياکوساین بنابر 
 هريذخ چرخش وو  یاتمسفر دکربنياکسید جذب در مرتعي

 ياصل گاهرهيذخن يسومو  نقش بسيار مهمي دارند کخا در آن
 جهان در (هاجنگلو  هاانوسياق)بعد از  يو معدن يربن آلک

 ربنک بيترس توان .(Lal, 2008) شونديممحسوب 
 ،ياهيگ هگون حسب برمرتعي )در خاک و گياه(  یهاستمياکوس

ط یشرا ،اراضي تیریمد هويش ،قابليت اراضي ،شرایط اقليمي

 کربن در خاک يره قبليو ذخ کخا یکيولوژيو ب یکيزيف
 Demer Schuman, 2002;  &Mortenson) متفاوت است

Hill, 2009 &uman, 2007; Schachczenski hSc &)؛ اما 
 يمبستگه بيشترین نسبت به سایر فاکتورها کخا يربن آلک

 (.2003et al Singh ,.دارد ) ياهيبا پوشش گ را مثبت
و  یاهبوتدرختي،  یهاگونهمينه تأثير مطالعات مختلفي در ز

 و nuZ. کربن در دنيا انجام شده است ترسيبعلفي بر 
 کشت در کخا آلي کربن که گرفتند نتيجه ،(6001همکاران )

 سنتي یهاستميسبه  مرتعي نسبت چندساله یهاگون

 یهايبررس توجهي دارد. قابل افزایش یکشاورز
Mortenson و Schumann  (6006)، اصالح که داد نشان 

نيتروژن،  کنندهتيتثب یهاگونه با یکارانيم طریق از مراتع
 خود به نوبه امر این که شده کخا یحاصلخيز افزایش باعث

 تودهستیز. شد تودهستیزتوسط  کربن ترسيب افزایش سبب
 10 -40ا ریز ؛شوديم يربن تلقکمنبع مهم  یک، هاشهیر

 نيزSu (6009 ) .دهديمل کيرا تش تودهستیزدرصد کل 

 در کل نيتروژن و کربن ترسيب ميزان در یداريمعن افزایش

 چندساله یاعلوفه یونجه شده توسط کشت مراتع اکوسيستم

 Bremerکرد.  مشاهده مجاور کسالهیکشت  با مقایسه در
 یهاپروژه در هالگوم از استفاده که داد نشان نيز (6003)

 ترسيب افزایش باعث مرتع به شده تخریب اراضي تبدیل
 Gaykaniو  Abdi .شوديم هاستمياکوس این در کربن

 ربنکن يانگيمدریافتند که  کان اراغير میوکدر  ،(6011)
و  persicum aloxylonH تودهستیزشده در  ترسيب

canescence Atriplex و  13/121ب يترتبه کاشتدست
 Salsola incanescens يعيطب ياهيگ یهاپيتدر  93/661
گرم بر  21/31و  99/609 بيترتبه Atriplex vruciferaو 

تاغ و  کاشتدست یهاتوده بنابراین است.مترمربع 
ر ادشده از نظی يعيطب یهاپيتسه با یس، در مقاکپلیآتر

 .شونديم يابیموفق ارز تودهستیزربن ک ترسيب
 اصالحي و بيولوژیکي یهااتيعملسایر  ريتأث مورد در

 و Joneidi Jafari .است انجام شده مطالعاتي آبخيزداری نيز
نشان دادند که احداث فارو در ناحيه  ،(6012همکاران )

درصد در ذخایر  29و  26منجر به افزایش ترتيب بهایوانکي 
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أثيری تاما در برخي نواحي  و ازت کل اکوسيستم گردید. کربن
 ت که دالیل آن مربوطشبر ذخایر کربن و ازت اکوسيستم ندا

اک گياهي و خبه موقعيت مکاني پروژه، وضعيت پوشش
 در مناطق مشابه،بنابراین قبل از هر گونه عمليات  ؛باشديم

چنين اصولي و کارشناسي شده برای اجرای  يابیمکان
 (،6012و همکاران ) Lashanizan .ضروریست یيهاپروژه

بن کر ترسيبدر بررسي اثر عمليات آبخيزداری بر ميزان 
که عمليات آبخيزداری انجام شده  یيهاتیسادر  دریافتند

 کهيدرحال ،تن در هکتار است 20کربن  ترسيبميزان  است
تن در هکتار بوده است.  62در اراضي بدون عمليات حدود 

Lashanizan ( 6012و همکاران)، ربن بر اثر کب يزان ترسيم
 را مورد بررسي قرار دادند در اصالح مراتع کیولوژيات بيعمل
ن به کرب ترسيبدر  یداريمعنکه افزایش  ه گرفتندنتيجو 

وجود آمده است که مقدار این افزایش به شرایط منطقه، 
 پوشش گياهي و نوع و حجم عمليات بستگي دارد.

نيز  کربن ترسيببر تأثيرگذار در مورد عوامل مدیریتي 
 ،(6019و همکاران ) Heidari. تحقيقاتي انجام شده است

 رسيبتبر را اراضي از مرتع به زراعت  یتأثير تغيير کاربر
ان در خوزست کبيولوژیکي خا یهاشاخصو برخي  کربن آلي
 یرزدر کشاو ککربن آلي خا ترسيب نشان دادند کهبررسي و 

و  1/13با مقادیر  یمتريسانت 11-20و  0-11 یهاهیالدر 
تن بر  9/63،3/11تن بر هکتار نسبت به مرتع طبيعي ) 2/1

درصد کاهش یافت.  49و  24ترتيب هکتار( به
Schahczenski  وHill (6003 )مثبت بيالن که بيان کردند 

 یهاروش با کربن هدررفت کردن از کم حاصل کربن ترسيب
 یاز سو کربن ترسيب تقویت و یکسو از یورزخاکحداقل 

 Asmusهمين زمينه  در .گردديبرم مدیریتي اقدامات به دیگر
 یک عنوانبه بدون شخم سيستم که داد نشان نيز( 6003)

 شده یاتمسفر کربن ترسيببه  منجر پایدار، و یاقتصاد روش

از  ست.یضرور بلندمدت در کربن ترسيب برای آن ادامه و
 بررسي اثر در ،(6010و همکاران ) Azarnivandدیگر سوی 

کربن گونه درمنه دشتي در مراتع استان  ترسيبچرای دام بر 
 بر یداريمعنکه چرای دام موجب کاهش  سمنان، نشان دادند

 کربن در اندام هوایي ترسيبگونه درمنه دشتي و  تودهستیز

 .شده استالشبرگ  و
که  (استقرار پوشش گياهي)مانند مدیریتي  یهاروش

 و بخشنديمبهبود  خصوصيات خاک مراتع شخم خورده را
انتشار و موده ن ترسيب، کربن بيشتری برنديمباال  توليد اوليه را

این  .(Whalen, 2003) دهنديمکاهش  را دکربنياکسید
احيا مراتع  اصالح و جدید دریک نگرش  توانديم موضوع

 مقابله با برایضمن حفاظت خاک، راهکاری  زیرا ؛باشد
وسعه نهایت دستيابي به ت در بحران تغيير اقليم و آلودگي هوا و

 منظوربه فرسوده اراضي اصالح و احياء. گردديمتلقي  پایدار

 یرو بر عمده طوربه اراضي، بيولوژیک توليد قابليتافزایش 
 موجب افزایش خود که است متمرکز گياهي پوشش افزایش

 این کخا زیرزميني و و هوایي تودهستیز در کربن تجمع

 عمده بخش طبيعي، یهاستمياکوسدر  .گردديم اراضي

 et Abdi) باشديم کخا پایدار )درازمدت( کربن در ترسيب

., 2008alیريکارگبه یراستا در چندساله یهاگونه (. کشت 
 جهت مدیریتي در اقدامات از یکي شخم، بدون کشت سيستم

 است. کربن ترسيب افزایش
بخش زیادی از مراتع کشور یا به شدت تخریب شده البته 

بازده رها کم یزارهامیدو حالتي بحراني دارند یا به صورت 
بهترین گزینه برای احياء این  ،در چنين وضعيتي. اندشده

ربن، تغيير ک ترسيبقابليت مناطق تخریب یافته و نيز افزایش 
 ونجهبا استفاده از ی کاشتدستبه مراتع  آنهااربری و تبدیل ک

edicago sativa L. var Mیونجه ) رقم قره چندساله

Gharahyonjeh )این مقاله بخشي از یک طرح باشديم .
در دانشگاه  ،(6013و همکاران ) Fatahi چندسالهشي پژوه

کنترل و مبارزه با  یهاروشسه اثرات یمقا"مالیر با عنوان 
)ورک( در مراتع  Hulthemia persicaگياه مهاجم و خاردار 

د باشمي "مالیر(-شده لشگردر)مطالعه موردی: منطقه حفاظت
عنوان یکي از در طي آن از کشت یونجه چند ساله به که
کنترل گونه ورک و احياء مراتع تخریب یافته استفاده  یهاراه

 کربن ترسيبقابليت بررسي  پژوهش، این از هدف .شده است

 مقایسه آن با و چندساله یونجه کاشت مراتع احيا شده با در

( مرتع با 6( مرتع تخریب یافته و بحراني، 1اکوسيستم:  دو
 باشد.چرای متوسط مي
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 هاروشمواد و 
 معرفی منطقه مورد مطالعه

لشگردر در  شدهحفاظتمورد مطالعه بخشي از منطقه منطقه 
شرقي مالیر قرار دارد )شکل زاگرس مرکزی است که در جنوب

(. مختصات جغرافيایي و ميانگين برخي فاکتورهای محيطي 1
( آمده است. برای انجام این تحقيق در قسمتي 1منطقه در جدول )

( انتخاب شد C, B, Aشده لشگردر سه مرتع )منطقه حفاظتاز 
برداری نمونه( برای 1C…,  1B…,  1A …(سایت  2یک که از هر

 یهايژگیو ها دارایاین سایت (.1 در نظر گرفته شد )شکل
ژئومورفولوژی، توپوگرافي، اقليمي و دیگر عوامل محيطي 

ين دليل به هم ؛متفاوت بود آنهااما وضعيت مدیریتي  بودندیکسان 
 آنها يشناسخاکاکوسيستم و نيز  های عملکردیبرخي ویژگي

 :ازتندعبارانتخاب شده  یهاتیسامتفاوت است. 

را داشته است اما توسط  Cقبالً وضعيت منطقه  :Aمرتع 
و در حال حاضر به ساله( )سه یونجه دیم کشت شده است

 Medicago) ونجهیقرهپوشيده از گونه  کدستیصورت 

sativa L. var Gharahyonjeh )(.6)شکل باشد مي 
مرتعي با وضعيت اکولوژیکي متوسط با تيپ  :Bمرتع 

 و Lactuca orientalis -Astragalus gossypinusگياهي 
 (.2شدت چرای متوسط است )شکل 

مرتعي با وضعيت اکولوژیکي خيلي فقير است که  :Cمرتع 
ت چرای زیاد و در اثر مدیریت نامناسب گذشته )مانند شد

ر( ذشته دودر گمحدود احتماالً تغيير کاربری برای چند سال 
قرار گرفته  کسالهینامرغوب و  یهاگونهبه شدت مورد هجوم 

 Hulthemia persica از است و تيپ آن به صورت یکنواختي
 (.4)شکل  شودينماست و هيچ گونه مرغوبي در آن مشاهده 

 

 مشخصات عمومی منطقه مورد مطالعه -1جدول 

 طول جغرافيایي
 عرض

 جغرافيایي
 ارتفاع )متر(

دمای 

 (0cساالنه )

بارش 

ساالنه 

(mm) 

رطوبت 

 نسبي )%(

حداقل دما 

(0c) 

حداکثر 

 (0cدما )
 اقليم

 تا 11°41´24"

 "12´12°43 

 تا °24 3´19"

 "11´13 °24 

6924-

6191 
a 6/11 a 212 a 2/44 a 1/60- a 1/21 خشک سردمهين 

 

 یبردارنمونهروش 
با پيمایش صحرایي در منطقه مورد مطالعه، سه سایت مورد    

 ی فاکتورهای گياهي، ترسيبريگاندازهنظر انتخاب شد. برای 
ی خاک از پالت استفاده شد. مساحت پالت بردارنمونهکربن و 

ی هاتیسابه روش حداقل و بر اساس فراواني گونه، برای 
یافته و مرتع چرای متوسط شده، مرتع تخریبمرتع احيا

مترمربع تعيين گردید. تعداد پالت به  6و  1/1، 1ترتيب به

ی شاخص برای هاگونهروش آماری و بر اساس وزن 
ی مرتع احيا شده، مرتع تخریب شده و مرتع چرای هاتیسا

ه ب هاپالتپالت تعيين گردید.  61و  24، 19ترتيب متوسط به
تصادفي در مناطق کليد هر سه سایت -روش سيستماتيک

ی فاکتورهای گياهي )درصد پوشش، ريگاندازهمستقر شدند و 
 انجام شد. هاپالتدر درون  هاگونه تودهستیزتراکم( و 
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 تودهستیز یبردارنمونه
 تودهستیز یبردارنمونه و یريگاندازهو  هاگونه قطع

 انجام )اواخر خرداد( آنها مرحله رشد حداکثری در هاگونه

هوایي از روش قطع و توزین  تودهستیز یريگاندازهبرای  شد.
در هر سه سایت  هاپالتاستفاده شد. برای این منظور در همه 

 از سطح زمين برداشت گردید. هاگونههوایي همه  تودهستیز
زیرزميني نيز از روش  تودهستیز یريگاندازهبرای 

مضاعف استفاده شد. در سایت احيا شده تعداد  یبردارنمونه
 16از  مسن و جوان یهاهیپا از يتنوع ونجه باپایه از ی 16

 دهتوستیزپالت انتخاب و بطور کامل از خاک درآورده شد و 
 هوایي تودهستیز سپس بين شد. یريگاندازه آنهاریشه 

 متغير عنوانهب زیرزميني تودهستیز و مستقل متغير عنوانبه

 یداريمعنآزمون  و شده برقرار رابطه رگرسيوني یک وابسته،
 تودهستیزبر اساس این رابطه رگرسيوني و  گردید. انجام آن

 ید.برآورد گرد آنهازیرزميني  تودهستیز، هاپالتهوایي سایر 
زميني زیر تودهستیزدر مرتع چرای متوسط نيز برای محاسبه 

طور پایه به 1تعداد  یکتيپ، از هر دهندهليتشک یهاگونه
ند یونجه رابطه رگرسيوني کامل از زمين درآورده شد و همان

زیزميني برقرار گردید. در مرتع  تودهستیزبرای برآورد 
پایه از گونه ورک به طور کامل از  9تخریب شده نيز تعداد 

خاک درآورده شد و در اینجا نيز رابطه رگرسيوني برای 
 یاهگونهزیرزميني ورک برقرار گردید.  تودهستیزبرآورد 

ر طومناطق مذکور قرار داشتند بهو علفي هم که در  کسالهی
برداشت گردید.  آنهاهوایي و زیرزميني  تودهستیزکامل 

 نمایی از منطقه مورد مطالعه -1شکل 
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 هوایي تودهستیزگونه )چه برداشت شده هر یهاتودهستیز
کاغذی ریخته  یهاپاکتو چه زیرزميني( به طور جداگانه در 

 خشک آزاد و به دور از تابش مستقيم آفتاب یهوا شد و در

 هر گرم وزن 01/0آزمایشگاه با ترازوی با دقت شدند و در 

 یهانمونهاز  یکهر شد. از یريگاندازه هانمونهاز  ک
در  و تهيه گرمي 10 نمونه یک هوایي و زیرزميني، تودهستیز

 ساعت 1 مدت به کوره الکتریکي دستگاه در 0C200 یدما

 (1رابطه ) از گياهي نمونه هر آلي کربن درصد شد. داده قرار
 نمونه گياهي هر آمده بدست آلي کربن درصد کردن با ضرب و

شد  محاسبه هر نمونه کربن ترسيب ميزان آن، خشک وزن در
(Fatahi et al., 2019.) 

 
 OC= 0.58 OM (:1رابطه )

: مقدار کل ماده OM: مقدار کربن آلي و OCکه در آن: 
 .باشديمآلي 

 

 کخا یبردارنمونه
گردید. برای این  یآورجمع هاپالتاز مرکز  هاخاکنمونه 

در مناطق  هاگونه يدوانشهیرمنظور با توجه به عمق خاک و 
 20پروفيل تا عمق  16و  14، 1ترتيب گانه فوق بهسه

 0 -11حفر گردید و در هر پروفيل از دو عمق  یمتريسانت
 صورتبه کخا یهانمونه. شدنمونه خاک برداشت  11-20و 

( کخا یظاهر مخصوص وزن یريگزهاندابرای کلوخه )
خاک  آلي کربن درصد گردید. خشک آزاد یو در هوا برداشت

در خاک در  شده ترسيبکربن  در آزمایشگاه تعيين شد. وزن
( برآورد گردید )فتاحي و 6طریق رابطه ) واحد سطح نيز از

 (.1231 ،همکاران
 Cs = OC * Bd * ds (:6رابطه )

: OC؛ (2cm/gr)شده  ترسيب : وزن کربنCsکه در آن: 
(؛ 3cm/gr: وزن مخصوص ظاهری خاک )Bdکربن خاک )%(؛ 

ds :( عمق خاکcm) 

 
 

 الشبرگ یبردارنمونه

سهم  ی مرتعي ایرانهاستمياکوس در اگرچه الشبرگ    
کربن دارد اما ميزان الشبرگ در همه  ترسيب اندکي در

و مانند  ی گردیدآورجمعهوایي  تودهستیزهمانند  هاپالت
آن  شدهبيترسدر آزمایشگاه، کربن  هانمونهسایر 
 ی شد.ريگاندازه

 

 (B) منطقه شدت چرای متوسط -3شکل  (A)با کشت یونجه  اشدهیاحمنطقه -2شکل 
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 هادادهآماری  تحلیل
ی شدند. سازخالصهپردازش و  Excel در محيط هاداده     

 ودهتستیزرابطه رگرسيوني بين  SPSS افزارنرمبا استفاده از 
هوایي و زیرزميني برقرار گردید و از آناليز واریانس یکطرفه 

(ANOVA برای مقایسه ترسيب کربن سه منطقه مورد مطالعه )

 تودهستیزهوایي،  تودهستیزی هابخش)در هریک از 
ی ارديمعنزیرزميني، خاک، الشبرگ( استفاده شد و تعيين 

برای  اختالقات سه منطقه با استفاده از آزمون دانکن انجام شد.
هوایي و زیرزميني در  تودهستیزمقایسه ترسيب کربن در 

 جفتي استفاده شد. tاز آزمون  گانهسهریک از مناطق ه
 

 
 

 نتایج
هوایي و  تودهستیزميانگين درصد پوشش گياهي، 

ده، تع احيا شدر هریک از مرا هوایي تودهستیزکربن  ترسيب
 .شده استارائه  6یافته در جدول بیتخرچرای متوسط و 

که هر سه مرتع مورد مطالعه از لحاظ  دهديمنتایج نشان 
آن  کربن ترسيبهوایي و  تودهستیزدرصد پوشش گياهي، 

به  ربوطم آنهادارند. بيشترین مقدار  یداريمعنبا هم اختالف 
فته است یامربوط به مرتع تخریب آنهامرتع احيا شده و کمترین 

زیرزميني و ترسيب کربن آن در مراتع  تودهستیز (.6)جدول 
ارائه شده  2یافته در جدول احيا شده، چرای متوسط و تخریب

 یداريمعناست که بر اساس آن مرتع احياشده به صورت 

کربن  زميني و ترسيبرزی تودهستیزنسبت به دو مرتع دیگر، 
بيشتری دارد. الشبرگ درصد کمي از پوشش مراتع را به خود 

اما با توجه به هدف نهایي که  (6)جدول  استدادهاختصاص 
يب الزم است که ترس، محاسبه ترسيب کربن اکوسيستم است

( نير محاسبه شود. ترسيب 2کربن الشبرگ و خاک )جدول 
 یهاسمتقسيب کربن همه کربن اکوسيستم نيز حاصل جمع تر

نيز مقدار افزایش  4(. در جدول 2اکوسيستم است )جدول 
 مختلف مراتع احيا شده نسبت یهابخشکربن ترسيب شده در 

 به مراتع متوسط و تخریب شده نشان داده شده است.

 

  

 خاک یبردارنمونه -5شکل  Hulthemia persicaو پوشیده از گونه  (C)یافته منطقه تخریب-4شکل 
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 مختلف در مراتع مورد مطالعه یهابخش تودهستیزدرصد پوشش گیاهی، الشبرگ و  -2جدول  

 تعداد پالت منطقه
پوشش 

 گياهي )%(

پوشش 

 الشبرگ )%(

وزن الشبرگ 

(2gr/m) 

هوایي  تودهزیست

(2gr/m) 

زیرزميني  تودهزیست

(2gr/m) 

 تودهزیستکل 

(2gr/m) 

 19  a 92 3 a 11/22 a a 14/219  124/29 a  116/61 a (A) مرتع احيا شده

 61 b 21 1 b 24/11 b  b 16/110 126/91 b 216/19 b (B) مرتع چرای متوسط

 24 c 16 4 b 26/49 b c 02/421 120/62 b 131/62 b (C) مرتع تخریب شده

c b, a,:  دارند. یداريمعنبا هم اختالف  %1اعدادی که حروف متفاوت دارند در سطح در هر ستون 
 

 مختلف مراتع مورد مطالعه یهابخشکربن در  ترسیبمقایسه میانگین -3جدول 

 منطقه
هوایي  تودهزیست

(gr/m2) 

 تودهزیست

 (gr/m2)زیرزميني 
 (gr/m2اکوسيستم ) (gr/m2)اکوسيستم  (gr/m2)اکوسيستم 

 262/13 a 11/46 a 66/91 a 2116/20 a a 23 /4016 (A) مرتع احيا شده

 629/16 b 21/14 b 14/21 b 6142/61 b b 62/2134 (B) مرتع چرای متوسط

 660/22 c 21/03 b 11/11 b 6099/31 c c 11/6294 (C) مرتع تخریب شده

a, b, c:  دارند. یداريمعنبا هم اختالف  %1در هر ستون اعدادی که حروف متفاوت دارند در سطح 
 

 کربن در خاک مراتع مورد مطالعه ترسیبمیانگین مقایسه  -4جدول 

 وضعيت مراتع نسبت به هم
 (2gr/m) مختلف هایبخشترسيب کربن ناشي از عمليات اصالحي در 

 اکوسيستم خاک الشبرگ زیستتوده زیرزميني هوایي تودهزیست

 a 11/11 a 1/12 a 922/01 a a 42/111 11/29 مرتع چرای متوسط مرتع احيا شده نسبت به

 b 12/22 a 11/2 b 1104/23 b b 11/1229 101/12 مرتع تخریب شده مرتع احيا شده نسبت به

 

 بحث
گسترده و چرای مفرط،  یهایکاربربا توجه به تغيير 

 نیتریضرور بيولوژیکي از طریق عمليات احيا مراتع اصالح و
 یزارهامیدیافته و مراتع تخریب تبدیل نياز فعلي مراتع است.

یونجه دیم،  گونهبا  کاشتدست به مراتع رهاشده بازدهکم
رای بقابليت بيشتری و توليد علوفه،  حفاظت خاک برعالوه

 هکه در نتایج آمد طورهمان .کنديمفراهم  نيز کربن ترسيب
سط مرتع متونسبت به  یداريمعنطور است مرتع احيا شده به

دارد.  تودهستیز 42/1و  61/1ترتيب و مرتع تخریب شده به
تن در هکتار  4/12و  6/1همچنين مرتع احياشده مقدار 

نسبت به مرتع متوسط و مرتع تخریب شده کربن بيشتری 
Su (6009 ،)Bremer (6003 ،)که با نتایج ترسيب کرده است 

Abdi  وGaykani (6011 ،)Joneidi Jafari  و همکاران
( 6012و  6012و همکاران ) Lashanizand و (6012)

آن  يهوای تودهستیزکربن به  ترسيب نسبت دارد. مطابقت
( 2و  6جدولهای زیرزميني ) تودهستیزدر مورد  است. 49%
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ع کربن مربوط به مرت ترسيبو  تودهستیزنيز بيشترین 
 Schumann و Mortensonاحياشده است که مشابه نتایج 

(6006 ،)Zun (، 6001همکاران ) وSchachczenski وHill  

ن زیرزميني به کرب تودهستیزضریب تبدیل  است. (6003)
است که نسبت به ضریب تبدیل  %10شده حدود  ترسيب

که ناشي  دهديمافزایش نشان  %2هوایي حدود  تودهستیز
 ریشه یونجه نسبت به ترمتراکماز بافت چوبي بيشتر و 

(، 6019و همکاران ) Heidariهوایي آن است که  یهااندام
Su (6009 و )Bremer (6003 .نيز به نتایج مشابهي رسيدند )

رگ بيشتر، الشب تودهستیزمرتع احياشده به دليل توليد و 
ت به بيشتر نسب کربن ترسيبتبع آن ( و به%3بيشتر )پوشش 

( اما ضریب تبدیل 2و  6های جدولدو مرتع دیگر دارد )
است که مقدار آن  %23شده حدود  ترسيبالشبرگ به کربن 
یرا بخشي ز ؛است ترنیيپا تودهستیزبدیل نسبت به ضریب ت

 ،کرده استع ریزش از کربن الشبرگ در طول زمان که در مرت
 کربندياکسیدشکل با اکسيژن ترکيب شده و بهو احياشده 
 وارد دارکربنلي آو یا به شکل ترکيبات  شوديموارد هوا 

شده  بترسيکربن خاک و نيز کل کربن  ترسيب .گرددميخاک 
( افزایش 4و  2های جدولتم مرتع احياشده با یونجه )اکوسيس

نسبت به دو مرتع دیگر دارد. با توجه به اینکه عمر  یداريمعن
سال بود؛ بنابراین  4در زمان مطالعه  کاشتدستاین مراتع 

گفت که گذشت این مدت زمان باعث شده که مرتع  توانيم
در حال حاضر  شدهبیتخربرابر مرتع  90/1احيا شده حدود 

که در اثر احيا مرتع  دهديمنماید و این نشان  ترسيبکربن 
افته کربن در اکوسيستم افزایش ی ترسيبچه ميزان  شدهبیتخر

 کاهش چرای دام یا عملياتکه  رسديمبه نظر بنابراین است. 

شده  کربن ترسيب داريمعن افزایشباعث  یورزخاکو  شخم
افزایش  آلي، ماده و کخا هدررفت کاهش در نتيجه ،است
به دنبال احياشده  مراتع دررا  بيولوژیک توان و توليد
؛ زیرا یونجه از خانواده لگومينوزه بوده و در دوران استداشته

اضافه  کخا به نيتروژن و آلي مواد یزیاد مقدار حيات خود
مرتع را افزایش  کخا در کربن ترسيب در نتيجه کند،مي

مراتع  اصالح که گرفت نتيجه چنين توانيم در مجموع. دهديم
 کربن افزایش بهمنجر  توانديم گونه این تخریب شده با

گردد. البته یونجه این اراضي توسط اهالي منطقه  اکوسيستم
؛ بنابراین همانطور که رسديمو به مصرف دام  شوديمبرداشت 

Anderson برداشت  اندکرده( نيز اشاره 6001همکاران ) و
 اکوسيستم کربن افت عنوانبه )درو یا چرا( گياهان دهتوستیز

 برداشت یهااندام بخشي از کربن ؛ زیراشوديمگرفته  نظر در

 اتمسفر به دام( و طي تنفس موجودات )انسان در سرانجام شده

 گردديبرم

 

 سپاسگزاری

 یهاروشسه اثرات یمقا" این مقاله از محل طرح پژوهشي

)ورک(  persica .H کنترل و مبارزه با گياه مهاجم و خاردار

در دانشگاه مالیر  "شده لشگردر مالیرمنطقه حفاظت مراتع

اه و محترم دانشگمسئوالن از  لهيوسنیبد استخراج شده است.
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Abstract 

    Land use change, land abandonment, overgrazing, expansion and spread of exotic species are 

of the most important challenges in the rangelands of the country. For this reason, in this research, 

it has been attempted to address the challenges by presenting a single improvement solution. 

Therefore, the perennial rainfedd alfalfa was used for cultivation in degraded rangelands or 

abandoned lands for both goals of rangeland reclamation and carbon sequestration. Three 

rangelands were studied in the protected area of Lashgardar-Malayer reclaimed rangeland via 

alfalfa, medium grazing, and degraded rangelands. In each of these rangelands, sites were selected 

for sampling. The size and number of plots were determined by the minimal area and statistical 

method. In each plot, the aboveground and underground biomass and litter were collected. Soil 

sampling was performed in the plots and the measurement of carbon sequestration was conducted 

in the laboratory. Soil samples were collected from two layers of 0-15 and 15-30 cm and their 

carbon was measured. The three study rangelands were compared using a One-

Way ANOVA analysis, and the results showed that the amount of carbon sequestration in the 

rangeland reclaimed  with perennial rainfed alfalfa (36.8 ton / ha) after 4 years was around 1.25 

fold higher than the medium grazing rangeland (29.27 ton / ha) and 1.71 fold as compared with 

the degraded rangeland (21.54 ton / ha). These results indicate that reclamation of degraded 

rangelands causes to achieve land conservation goals and increase the ability of the ecosystem for 

carbon sequestration. 
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