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sieberi)  وشا و(Dorema ammoniacum) جنوبیباز شهرستان سرایان، خراساندر مراتع منطقه دره 
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 چکیده
مازاد جو مطرح است، تعيين ذخيره  کربن روش ذخيره نیترارزان و نیترسادهبه عنوان  از آنجا که امروزه توسعه پوشش گياهی،    

هدف  ،مراتع خواهد داشت. در این راستا و تعيين ارزش خدمات اکوسيستمی پوشش گياهی یزیربرنامه در، نقش مهمی هاگونهکربن 
(، تعيين ارزش اقتصادی D. ammoniacum( و وشا )Ar. sieberiدرمنه دشتی ) گونهتحقيق برآورد ميزان ذخيره کربن دو این از 

بن در کر رهيذخو خاک در ميزان  ینيرزمیزاز اندام هوایی، اندام  یکدن سهم هر کرحاصل از ذخيره کربن این دو گونه و مشخص 
خاک و پوشش گياهی از طریق استقرار  یبردارنمونه. برای این منظور با باشدیم یجنوبخراسان انیسراشهرستان  بازدرهمراتع منطقه 

و وشا انتخاب و خصوصيات رویشی و اندام  یدشت پایه از دو گونه درمنه 10سيستماتيک، تعداد -ترانسکت و پالت به روش تصادفی
 به یاهيگ اندام هر کربنبيترس لیتبد بیضر ها به آزمایشگاه منتقل وگيری شد. نمونهطور کامل نمونهبه یکهر  هوایی و زیرزمينی

با  ،شد. در ادامه یريگاندازه بلکوالکی روش با خاک آلی کربن همچنين درصد جداگانه توسط روش احتراق تعيين گردید. صورت
دالر برای هر تن ذخيره کربن، ارزش اقتصادی آن  3/25دن ارزش پولی کرکربن و لحاظ  گذاریِ مخارج انتشاراستفاده از روش ارزش

 در و 9/248 و 9/40 ترتيببه وشا مربوط به گونه زیرزمينی و هوایی اندام در کربنرهيذخکل  مقدار که داد نشان تعيين گردید. نتایج
تاج  زیر خاک ذخيره کربن مقدار همچنين. استتن  238 و 9/1170 ترتيببه یدشتدرمنه  مربوط به گونه زیرزمينی و هوایی اندام

 29/6باز )شاهد=  در مترمربع برآورد گردید که نسبت به فضای کيلوگرم 38/12 و 13/23 ترتيبو وشا به یدشت درمنه گونه پوشش
 و یدشت و زیرزمينی درمنه ییهوااندام برای کربن ریالی ذخيره . ارزش(p≤01/0را نشان داد ) یداریمعندر مترمربع( اختالف  کيلوگرم

تاج پوشش درمنه دشتی و  خاک زیر کربنميليارد ریال و همچنين ارزش اقتصادی ذخيره  7/1، 02/0و  6/1، 8ترتيب برابر به وشا
گونه  کربنرهيذخ. با توجه به ظرفيت باالی شد( محاسبه هکتار 8732ميليارد ریال برای کل مرتع )با مساحت  14و  1/26وشا برابر 

 احياء مراتع مذکور و مراتع مشابه استفاده شود.  برایاز این گونه  شودیم، پيشنهاد یدشت درمنه

 

 سرایان. بازدرهدشتی، وشا، مراتع  درمنه، کربنرهيذخ: ارزش اقتصادی، ی کلیدیهاواژه

 

 مقدمه
تغيير اقليم به عقيده بسياری از محققان ناشی از افزایش 

 نیترعمدهکه کربن از  باشدیمی در اتمسفر اانهگلخگازهای 
(. Amir Aslani, 2003) شودیمای محسوب گازهای گلخانه
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 گرمایش و اکسيدکربندی افزایش زمينه در هانگرانی افزایش
 ورود با مقابله هایراه به ایویژه توجه است شده سبب جهانی

 و خاک گياهی، پوشش .شود جو به ایگلخانه گاز این
. روندمیشمار به کربن هایچاهک مهمترین از هااقيانوس

 انتشار هوا در نشود، ذخيره شکل بدین کربن اگر عبارتی،به
و  ایگلخانه گازهای افزایش انتشار سبب این و یابدمی
کشورهای  .شودیم جهانی گرمایش افزایش آن دنبالبه

مناسب دنبال آن سایر کشورها در پی یافتن روشی صنعتی و به
یتکنولوژاکسيدکربن موجود در جو به وسيله برای کاهش دی

و در پی افزایش ذخيره کربن در  ستیزطيمحی سازگار با ها
هستند  هاانوسياقی گياهی، خاک و آب هابافت

(2016 et al.,Magnússon ترسيب .) و گياه توسط کربن 
 اقتصادی لحاظ به و نیترساده ایبوته هایگونه ویژهبه

. ذخيره رودیم شماربه کربن ترسيب برای روش نیترارزان
اکسيدکربن جو جذب گياه کربن فرایندی است که طی آن دی

های گياهی )چوب، ریشه، برگ( و خاک به بافت و درشده 
 et al.,Abdi  ;2008یابد )تجمع می دراتيکربوهصورت 

2012 et al.,Tamartash  بر حسب گونه کربنبيترس(. توان
ی مختلف گياهی، مکان و شيوه مدیریت متفاوت هاپيتها و 

(. در تحقيقی Mortenson & Schuman, 2002است )
: شامل خاک در کربنبيترساصلی  گزارش شد فرایندهای

 به هوموسی مواد شدن تبدیل آلی، مواد شدن هوموسی
 و گياهان عميق دوانیریشه معدنی خاک، -آلی ترکيبات

(.  et al.,Bruce 1999باشد )می (شدنیآهک) کلسيفيکاسيون
 کربنبيترس اکوسيستمها برای مهمترین از یکی عنوان به مراتع

 واحد در آنها کربنبيترس مقـدار اگرچـه. ميروند شماربه
 ایـن آنها، زیاد وسعت به توجه با ولی است، ناچيز سطح

 در. هستند کربنبيترس برای زیادی قابليت دارای اراضـی
 کربن تن ميليارد 500 حدود ساالنه مراتع جهانی مقياس
ميکنند. با توجه به اینکه قسمت زیادی از مراتع ایران  ترسيب

قرار دارد، برای احياء و  خشکمهيندر مناطق خشک و 
ی سازگار است که هاگونهاصالح این مراتع، نياز به کشت 

بتواند با شرایط محيطی سازش و عوامل نامساعد اقليمی و 
 et al.,Mahdavi ی حاکم بر این مناطق را تحمل کنند )خاک

(. در نواحی خشک به دليل کمبود رطوبت و نواحی 2007
ماندابی و باتالقی به دليل کمبود مفرط اکسيژن دارای حداقل 

 Ardöمهم هستند ) کربنبيترسسرعت تجزیه بوده و از نظر 

2003 et al.,& Olsson, 2003; Grünzweig چند (. هر 
 این اما است، کم خشک مناطق خاکهای به آلی ودی کربنور

 و ترسيب در باال قابليت دارای است ممکن مناطق
 خاک به ورودی آلی کربن شرطی که باشند؛ به ذخيرهکربن

کربن  محتوای هدررفت و تجزیه و افزایش صحيح مدیریت با
عمران سازمان ملل  برنامه(. Batjes, 1998خاک کاهش یابد )

 به ایران، مراتع در کربن ترسيب قابليت که ن کردمتحد بيا
طور به و گرفته قرار احياء مورد مراتع این که شرطی

کربن  تن ميليارد یک مدیریت شوند، در حدود یاستهیشا
ميباشد. افزایش ميزان ذخيره کربن برابر با افزایش بيوماس 
گياهی، افزایش توليد، بهبود حاصلخيزی خاک، افزایش 

هداری آب در خاک و جلوگيری از فرسایش آبی و ظرفيت نگ
بادی است. به همين سبب ذخيره کربن عالوه بر ارزش 
حفاظتی به دليل افزایش توليد بيوماس از نظر اقتصادی دارای 

به عنوان منفعت و سود اضافی حاصل  تواندیمارزش بوده و 
و عمليات احياء اراضی تخریب شده مطرح گردد  هاتيفعالاز 

(i, 2005Abdبيوماس، اساس .) کربن اقتصادی ارزش برآورد 
 بيوماس بخش دو در بيوماس برآورد و یريگاندازه است.
 منبع یک ها،بيوماس ریشه شود.انجام می زیرزمينی و هوایی

درصد کل بيوماس را  40-10 ، زیراشودیم تلقی کربن مهم
 ,MacDicken، اما برآورد آن پرهزینه است )دهدیمتشکيل 

(. در همين راستا، در ادامه به مطالعاتی که در زمينه 1997
ترسيب کربن و ارزش اقتصادی ذخيره کربن انجام شده است، 

 گونه سه کربن ترسيب . در تحقيقی توانشودیمپرداخته 
 خشک مراتع در درشتی درمنه و گينه سياه آفتابی، گل بوتهای

 آماری نتایجشدند.  مقایسه هم با فسا( گربایگان )دشت ایران
گونه  سه در کربن ترسيب ميزان که داد نشان بررسی این

 درمنه گونه و ( p≤01/0)داشت  دارمعنی مذکور اختالف
داشت  منطقه را در کربن ترسيب ميزان بيشترین دشتی

(2008 et al.,Forouzeh  در .)بررسی با ی، محققانامطالعه 
 بر مؤثر ملعوا و کربن ترسيب درزارها گون قابليت و نقش
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 این تمامی در که دادند نشان مختلف مرتعی منطقه سه در آن
آلی  کربن را کل کربن ترسيب درصد از 90حدود  مناطق،

 ذخيره داد که نشان تحقيق این ميدهد. نتایج تشکيل خاک
 ترسيب و بوده هااز ریشه بيش هوایی اندام بيوماس در کربن
 بيوماس هوایی، يوماسب گون، هایبوته حجم و ارتفاع با کربن

 خاک آلی کربن و الشبرگ مقدار کل، بيوماس زیرزمينی،
(. همچنين Abdi, 2005داری داشته است )معنی و مثبت رابطه
 یهاگونه مختلف انواع تأثير بررسی ی، محققان بهامطالعهدر 

 ميزان که دریافتند و کرده اشاره کربن ترسيب ميزان بر چوبی
است  تأثيرگذار خاک کربن ذخيره بر نيتروژن مانند عناصری

(Mortenson & Schuman, 2002 در .)ی، محققان امطالعه
بيان کردند که اجرای عمليات بيومکانيکی در حوضه آبخيز 

ی سازرهيذخکارده با حفاظت خاک و تقویت پوشش گياهی، 
بهبود پيدا کرده است  افتهیشیفرساو ترسيب کربن در اراضی 

(Naseri, 2020 .) 
عنوان یکی از انواع کارکردهای تنظيمی ترسيب کربن به

. از آنجا که عمده محصوالت شودیماکوسيستم نيز محسوب 
توليدی منابع طبيعی و محيطزیست غير بازاری است، ارزش 
بازاری این منابع بسيار کمتر از ارزش واقعی آنها برای جامعه 

در نظر  تياهماست. به این ترتيب، تخریب این منابع نيز کم 
گذاری و طراحی شود. در این چارچوب، ارزشگرفته می

سازوکارهایی برای دریافت ارزش کاالها و خدمات غير 
تواند به افزایش ارزش منابع طبيعی کمک نماید. بازاری می

به کاهش تخریب  تواندیمافزایش ارزش منابع طبيعی نيز خود 
زاری مفيد واقع گردد تواند ابی میگذارارزشاین منابع بينجامد. 

گيران بيشتر ی مدیریتی وارد شود. تصميمهایريگميتصمو در 
به اعداد و ارقام بسيار دقيقی از ارزش منابع نياز ندارند و 

(. در Kengen, 1997) کندیمی تقریبی از آنها کفایت هاارزش
همين راستا، در تحقيقی، پژوهشگران، ارزش اقتصادی کربن 

ک توسط گونه وتيورگراس را در مراتع ترسيب شده در خا
تپه استان گلستان مورد بررسی قرار داده و گزارش کردند مراوه

که منطقه تحت کشت وتيورگراس در مقایسه با منطقه شاهد 
 Ahmadiتن بيشتر ذخيره کربن داشته است ) 54/0حدود 

2014 et al.,Beni  .)Yeganeh ( با مطالعه 2015و همکاران )

های ش اقتصادی کارکرد تنظيم گازها در اکوسيستمبرآورد ارز
 هر در متوسط طوربهنشان دادند که  مرتعی حوزه آبخيز تهم

 اکسيدکربندی تن 9/1 ساالنه مرتع مورد مطالعه، از هکتار
 ریال ميليون 4/2325 با آن برابر ایسایه ارزش جذب شده که

ام شد در تحقيقی که در گراسلندهای چين انج. گردیدبرآورد 
 گراسلندهاکاهش ذخيره کربن در نتيجه کاهش تنوع زیستی در 

ی ذخایر کربن امطالعه(. در  et al.,Wang 2020گزارش شد )
فاوت برای شش گونه درختی بررسی شد، نتایج نشان داد ت

 وجود داردالشبرگ  کربن موجود در یهاگونه نيب یکم
(Rytter & Rytter, 2020).  

مطالعه در مورد توانایی ذخيره کربن  اگرچه تاکنون چندین
ی مرتعی انجام شده است، اما ارزیابی این توان هاگونهبرخی 

ی اقتصادی آن گذارارزشدر نقاط مختلف کشور و همچنين 
روی پژوهشگران و اطالعات مناسبی پيش تواندیم

رو، کارشناسان اجرایی مدیریت منابع طبيعی قرار دهد. ازاین
 رآورد مقدار ذخيره کربن دو گونه درمنههدف این تحقيق ب

Dorema  وشا و (sieberi Artemisia) دشتی

)ammoniacum ی هوایی، زیرزمينی و هااندام( و تعيين سهم
در واحد سطح و همچنين تعيين  شدهرهيذخخاک در کربن 

شهرستان  بازدرهارزش اقتصادی ذخيره کربن در مراتع منطقه 
 .اشدبیمسرایان خراسان جنوبی 

 

 مواد و روش ها

 منطقه مورد مطالعه
منطقه مورد مطالعه در شمال سرایان استان خراسان 
جنوبی قرار دارد که از ارتفاعات مشرف به روستای نوده 

شهرستان  بازدرهو به ارتفاعات مشرف به روستای  شده آغاز
هکتار  8732. مساحت منطقه مورد مطالعه شودیمقائن ختم 

شرقی  58° 39' 54"در موقعيت جغرافيایی است. این منطقه 
شمالی قرار دارد. ارتفاع متوسط منطقه  33° 52' 44"و  

ترتيب از سطح دریا و ميانگين دما و بارندگی به متر 1752
C°12 وmm 110 ی گياهی منطقه هاگونه. ازجمله باشدیم

، Scariola orientalisی هاگونهبه  توانیممورد مطالعه 
cruciatusAstragalus   وAlhagi camelorum   اشاره
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 منابع و هوا و آب منطقه، ارتفاعات به جهت توجه کرد. با
 .دارد وجود این منطقه در متنوعی گياهی پوششنسبتاً  آبی،

 سهم سرایان، پایلوت در موجود گياهان مجموعه از
 16 و جنس 10 تعداد با Asteraceae خانواده یهاگونه
 گونه، 8 و جنس 4 تعداد با ionaceaePapil خانواده گونه،

 خانواده گونه، 4 و جنس 2 تعداد با Poaceae خانواده
Liliaceae یهاخانواده جزء گونه 2و  جنس 4 تعداد با 

 Company of Visanهستند ) منطقه سطح در غالب گياهی

consulting engineering, 2013 موقعيت  1(. شکل شماره
ن جنوبی و هرستان، استان خراسامنطقه مورد مطالعه را در ش

نمایی از گونه درمنه  2. شکل شماره دهدیمکشور نشان 
دشتی )تصویر سمت راست( و گونه وشا )تصویر سمت چپ( 

 دهد.را نشان می

 

 
 موقعیت منطقه مور مطالعه در شهرستان، استان خراسان جنوبی و کشور -1شکل 

n the city, South Khorasan province and the countryocation of the studied area iL -Figure 1 
 

 
 نمایی از گونه درمنه دشتی )تصویر سمت راست( و گونه وشا )تصویر سمت چپ( –2شکل 

(left image) ammoniacum Dorema(right image) and  Artemisia sieberiA view of  -Figure 2 
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 تحقیقروش 
ارزیابی پوشش و م شد. انجا 1395تحقيق در بهار این 

 یبردارنمونه ذخيره کربن در پيکره دو گونه و در خاک در قالب
نواحی  . همچنينگردیدسيستماتيک انجام -به شکل تصادفی

ای مقایسه ذخيره بر به عنوان شاهد عاری از دو گونه مذکور
ترانسکت  5ترتيب تعداد بدین. در نظر گرفته شد بن خاکرک

ود بر جهت شيب )با توجه به متری در جهت و عم 300
و شده مستقر  دو گونهدر رویشگاه وضعيت توپوگرافی منطقه( 

مترمربعی )اندازه پالت با ضرب تاج 4پالت  6تعداد بعد 
به  دست آمد(موجود در عدد دو به گونه نیبزرگترپوشش 

در  ،قرار داده شد در طول هر ترانسکت صورت تصادفی
 پالت شامل گونه درمنه 10) یبردارنمونهپالت  30مجموع 

)در سنين  وشاپالت شامل گونه  10، )در سنين مختلف( دشتی
مستقر به عنوان شاهد(  هابوتهپالت ناحيه بين  10و  مختلف(

ارزیابی خصوصيات پوشش و خاک بر  شد. به همين ترتيب
 .گردیدر انجام قمست یهاپالتمبنای 

، شدهدادهر قرا یهاپالتبررسی پوشش با توجه به  برای
 وشا های درمنه دشتی وپایه از هر یک از گونه 10تعداد 

کل  با قطع و برش نسبت به برداشت بعدانتخاب گردید و 
با همچنين در هر پالت، . شدها اقدام اندام هوایی پایه زیتوده

طور عمق نفوذ ریشه، اندام زیرزمينی به حفر پروفيل به اندازه
وزن خشک و  توزین برای ود گردیکامل از خاک استخراج 

 ,Alizadeh) به آزمایشگاه انتقال داده شد گيری کربناندازه

2010  et al.,2009; Bordbar, 2004; Varamesh  .) 
 یپروفيل در هر پالت مستقر خاک، از بردارینمونه برای

، درمنه و وشاکه شامل گونه  شد متر حفرسانتی 30 عمق به
 (.  t al.,eWoomer 2004) منطقه شاهد بود

 ،آزمایشگاه آوری شده بههای جمعنمونهپس از انتقال 
سانتی درجه 105 دمای در ساعت 24 مدت به هانمونه ابتدا
 روش به آلی کربن درصد بعد و گردید خشک آون در گراد

 1 رابطهطریق  از .شد تعيين الکتریکی کوره در احتراق
 ضریب 2 ابطهر بوسيله و شد یريگاندازه آلی ماده درصد
 ,Abdiگردید ) تعيين مطالعه مورد هایگونه ترسيب تبدیل

2005; Bordbar, 2004). 

 X(%) -OM=100                      :1رابطه

A=؛ ظرف وزنB=خاکستر؛  و ظرف وزنC=نمونه وزن 
 گياه شده خشک

 OC=0.58OM   :                   2 رابطه

(%):OM  ؛آلی ماده CO :)%( آلی کربن  
و  شدتعيين  (OC) آلی کربن درصد ،2رابطه  به توجه با

 شدهذخيره آلی کربن نمونه، خشک کل وزن دربا ضرب آن 
  .گردید برآورد گياه از بخش آن در

نسبت به و  خشک آزاد هوای در خاک هاینمونه ،ادامه در
روش کلوخه از استفاده با خاک ظاهری مخصوص وزنتعيين 

 از خاک آلی کربن درصد تعيين برایدر نهایت  .شددام اق ای
 اکسيداسيون مبنای بر روش این .شد استفاده بلک والکی روش

 اسيدی کامالً محيط در پتاسيم بيکرومات کمک به کربن آلی
 واحد وزن در آلی کربن درصد مقدار داشتن با .شودمی انجام

 طریق از خاص، عمق یک در ظاهری مخصوص وزن و خاک

 Jafari) آیدمی دستبه واحد سطح در آلی کربن مقدار 3 رابطه

, 1993Haghighi, 2003; Zarin Kafsh .)  
SC= e×Bd×%OC×100 -             3رابطه     

 در هکتار در تن حسب بر کربن مقدار SC:آن  در که

 وزن Bd:خاک به درصد،  آلی : کربنOC%خاص،  عمق

مترمکعب و انتیس بر گرم حسب بر خاک ظاهری مخصوص
:e است حسب متر بر خاک عمق. 

ذخيره  کارکرد اقتصادی یگذارارزشبرای در این تحقيق 
 و کربن بر ماليات سياست از های مورد مطالعه،کربن توسط گونه

 شده استفاده کربن یاهیسا ارزش عنوان به کربن انتشار مخارج
دالر  3/25برابر ، کربنذخيره ارزش پولی  ،است. بر این اساس

در نظر گرفته شده  2020-2011های تن برای سال ای هربر
بدین (. et al.,Yeganeh  ;1999 et al.,Strange 2015 ) است

در زیر  شدهمحاسبهترتيب با توجه به مقدار کل کربن ذخيره 
دو گونه )شاهد(  فاقدو نيز نواحی  وشاپوشش گونه درمنه و 

جهانی کربن، قيمت  اسبر اس سانتيمتر و نيز 30برای عمق 
 گاه تعيين شد.ارزش ریالی این ذخيره

مستقل برای   tآزمون ها،و ارزیابی داده تحليل برای
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استفاده ی دو گونه های هوایی و زمينی گياهانداممقایسه 
ذخيره قایسه مبرای آزمون تجزیه واریانس  گردید. همچنين

ن روش دانکو ها و فضای باز تحت پوشش گونهخاک  کربن
ها با داده تحليلتمام  استفاده شد.نتایج بندی گروه براینيز 

 .انجام شد  SPSS 22 افزارنرماستفاده از 

 

 نتايج
نتایج حاصل از برآورد درصد پوشش، تراکم و وزن اندام

 تر و خشک های هوایی و زمینی در حالت

تر اندام هوایی و  برآورد درصد پوشش، تراکم، وزن
هوایی و زیرزمينی ين وزن خشک اندام زیرزمينی و همچن

 .D) وشاو  )A.sieberi)دو گونه درمنه دشتی 

ammoniacum طبقنشان داده شده است.  1( در جدول 
 و پوشش درصد تراکم، ،1شده از جدول حاصل نتایج
 درمنه گونه زمينی و هوایی هایاندام و تر خشک وزن

ه با گونه و غلب است بيشتر وشا گونه از منطقه در دشتی
 باشد.دشتی در منطقه می درمنه

 
 دشتی درمنه گونه دو زیرزمینی و اندام هوایی خشک وزن و زیرزمینی و هوایی اندام وزن تر تراکم، پوشش، درصد برآورد -1 جدول

(A.sieberi( وشا و (D. ammoniacum) 

Table 1- Estimation of cove percentage, density, wet weight of aerial and underground organs and dry weight of 
aerial and underground organs of A. sieberi and D. ammoniacum 

 گونه گياهی

species Plant 

درصد 

 پوشش

cove 

percentage 

تراکم )پایه در 

 مترمربع(

Density (base 

per square 

meter) 

هوایی  تر اندام وزن

 )گرم(

 weight of Fresh

aerial organ (gr) 

تر اندام زیرزمينی  وزن

 )گرم(

weight of  Fresh

underground organ 

(gr) 

- خشک اندام وزن

 هوایی )گرم(

dry weight of 

(gr) aerial organ 

- خشک اندام وزن

 زیرزمينی )گرم(

dry weight of 

 underground organ

 (gr) 
 درمنه

Artemisia 

sieberi 
a7.2±58.4 a5.51.0±5 a287.72±71.5 b60.21±03.0 a183.41±37.3 b38.13±59.7 

 وشا 
Dorema 

ammoniacum 
b1.0±65.6 b0.0±32.1 b103.25±39.4 a381.53±2.5 b37.11±6.8 a182.39±5.8 

 
.D ) وشا ( وA. sieberi)دشتی  درمنه گونه دو زیرزمینی و هوایی هایاندام در ذخیره کربن مقدار مقایسه نتایج -2 جدول

ammoniacum) 

The results of the comparison of the amount of carbon storage in the aerial and underground organs of  -Table 2
D. ammoniacumand  A. sieberi 

 گونه گياهی

Plant species 
 اندام گياه

Plant organ 

 

 
 درجه آزادی

 df 
 tمقدار 

t value 

 دارییسطح معن

Sig. 

  دشتی درمنه

sieberiA.  

 اندام هوایی

Aerial organ  9 2.71 **
0.02 

 اندام زیرزمينی

Underground organ 

  وشا

D. ammoniacum 

 اندام هوایی

Aerial organ  9 3.81 **
0.004 

 اندام زیرزمينی

Underground organ 
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 اوش و (A.sieberi) دشتی نتایج ذخیره کربن دو گونه درمنه
(D. ammoniacum) 

و همچنين سطح معناداری   tنتایج درجه آزادی، مقدار
های هوایی و زیرزمينی دو گونه مقدار ذخيره کربن در اندام

در  (D. ammoniacum)( و وشا A. sieberiدشتی )درمنه 
نشان داده شده است. با توجه به نتایج، بين مقدار  2جدول 

 5ينی دو گونه در سطح کربن اندام هوایی و زیرزمذخيره 
 داری وجود دارد. یدرصد اختالف معن

کربن در بوته، مترمربع، هکتار و کل مراتع ذخيرهمقدار 
 .Aدشتی )درمنه هوایی و زیرزمينی دو گونه باز در اندامدره

sieberi) وشا و (D. ammoniacum)  نشان  3در جدول
 داده شده است.

 
 هوایی و زیرزمینی دو گونه درمنه دشتیباز در انداموته، مترمربع، هکتار و کل مراتع درهکربن در بمقدار ذخیره -3جدول 

(A. sieberi(  وشاو (D. ammoniacum) 

in  rangelands Darehbaz in The amount of carbon storage per plant, square meter, hectare and the total -able 3T

D. ammoniacumand  A. sieberiorgans of plains  the aerial and underground 

 گونه گياهی

Plant species 
 اندام گياه

Plant organ 
 بوته )گرم(

(gr)Bush  
 در مترمربع )گرم(

square meter (gr)Per  
 در هکتار )گرم(

er hectare (gr)P 

 در کل مرتع )گرم(

per total rangelands 

(gr) 

 دشتی درمنه

A. sieberi 

 10224298800 1170900±245880 9.32±117.21 06.5±78.22 دام هواییان

 2078216000 238000±52360 8.9±23.6 87.7± .15 اندام زیرزمينی

 وشا

D. ammoniacum 

 35713800 40900±1268 09.4±4.1 6.3±12.3 اندام هوایی

 2173398800 248900±57247 89.5±24.44 6.5±76.17 اندام زیرزمينی

 1395گرفته از نتایج تحقيق در سال * بر

 
شده  ذخيره مقدار کربن ،3بر اساس نتایج جدول 

ذخيرهی از مقدار دشت های هوایی گونه درمنهتوسط اندام
این نتيجه  ،باشدزمينی بيشتر میزیرهای شده توسط اندام

شده ذخيرهمتفاوت بوده و ميزان کربن  وشا گونه برای
های هوایی نی نسبت به اندامهای زیرزميتوسط اندام

 .بوده استبيشتر 
 
 در خاک ذخیره کربننتایج 

مربعات، آزادی، مجموع واریانس، درجه نتایج تجزیه
کربن در ذخيرهو همچنين سطح معناداری مقدار  fمقدار 

و  (A. sieberiدشتی )درمنه پوشش دو گونه تاج خاک زیر
 شود.می مالحظه 4در جدول  (D. ammoniacum) وشا

های خاک به روش تجزیه نتایج حاصل از آناليز داده
کربن در خاک  دهد که بين مقدار ذخيرهواریانس نشان می

زیر تاج پوشش و فضای باز دو گونه مورد نظر اختالف 
کربن  درصد وجود دارد. مقدار ذخيره 1داری در سطح معنی

ش پوش تاج در مترمربع، هکتار و کل مرتع در خاک زیر
و  (D. ammoniacum)( و وشا A. sieberiدشتی )درمنه 

مشاهده   5همچنين فضای باز مرتع مورد مطالعه در جدول 
 شود.می



 بررسی و تعیین ارزش اقتصادی ذخیره ... 320

 وشاو  )A. sieberi) دشتی پوشش دو گونه درمنهتاج کربن در خاک زیر واریانس مقدار ذخیره نتایج تجزیه -4جدول 
 (ammoniacum D.) هاگونهباز بین  و خاک فضای 

The results of analysis of variance the amount of carbon storage in the soil under the canopy of two  -Table 4
 soil between the species open space inand  D. ammoniacumand  A. sieberi ofspecies  

 تجزیه واریانس
 analysis of variance 

 درجه آزادی

df 
 ع مربعاتمجمو

Sum of squares 
 Fمقدار  

 سطح معناداری

Sig. 
 تيمار

treatment 
2 0.213 44.89 **0.001 

 تکرار

replication 
12 0.005 - - 

 کل

total 
14 - - - 

 
D .) وشاو  )A. sieberi)دشتی  پوشش درمنهتاج کربن مترمربع، هکتار و کل مرتع در خاک زیر مقدار ذخیره -5جدول 

cumammonia)  دهی(دوره رشد فعال و ابتدای گلپایان و همچنین فضای باز )در 

in the soil under the  rangeland totalThe amount of carbon storage in square meter, hectare and the  -Table 5
the active growth period  and also in the open space (at the end of D. ammoniacumand  A. siebericover of the 

and the beginning of flowering) 
 خاک

soil 
 در مترمربع )کيلوگرم(

Per square meter (kg) 
 در هکتار )کيلوگرم(

Per hectare (kg) 
 در کل مرتع )کيلوگرم(

Per total rangeland (kg) 
 زیر تاج پوشش درمنه دشتی

Under the canopy of A. sieberi 

623.7±13. 

 
3826.5±125.4 

 33325678.3 

 وشازیر تاج پوشش 

Under the canopy of D. ammoniacum 

12.3±38.1 

 
2042.7±511.8 

 17836856.4 

 فضای باز )شاهد(

Control (open space) 

6.2±29.2 

 
57239.8±20020 

 
499817933.6 

 

 
کربن بين زیر تاج پوشش ذخيرهمقایسه ميانگين مقدار 

فضای باز همچنين و  وشا شو زیر تاج پوشدشتی  درمنه
 دادنشان  دانکن ایدامنه چند آزموناستفاده از ها با بين گونه

که تراکم  شده خاک نيز متفاوت استذخيره مقدار کربن که
کربن خاک زیر پوشش گونه درمنه به شکل محسوسی 

 .باالتر است
 
ذخیاره  نتایج حاصل از برآورد ارزش اقتصادی سااننه   
 .D) وشاااو  )A. sieberi)دشااتی باارای درمنااه   بنکاار

ammoniacum) دشتی ) پوشش درمنهتاج  و خاک زیرA. (

sieberi  وشاو (D. ammoniacum) و همچنین فضای باز 
ذخيره نتایج حاصل از برآورد ارزش اقتصادی  6 ولجد

 .D) وشاو ( A. sieberiدشتی )درمنه های توسط گونه کربن

ammoniacum)  7همچنين در جدول  .دهدنشان میرا 
 پوشش درمنهتاج  زیر خاکِ ارزش اقتصادی ذخيره کربن

و فضای  (D. ammoniacum) وشاو  )A. sieberiدشتی )
 دهد. را نشان میدر مرتع مورد مطالعه )منطقه شاهد( باز 
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 (D. ammoniacum) وشا و (A. sieberi) دشتیدرمنه  برای کربن ذخیره ساننه اقتصادی ارزش برآورد از حاصل نتایج -6جدول 

D. and  A. sieberiThe results of estimating the annual economic value of carbon storage for  -Table 6
ammoniacum 

 گونه گياهی

Plant species 
 اندام گياه

Plant organ 

 کل کربن جذب شده )تن(

Total carbon absorbed 

(tons) 

 ربن جذب شده )دالر(ارزش ک

Value of absorbed carbon 

(dollars) 

 ارزش کربن جذب شده )ریال(

Absorbed carbon value 

(Rials) 

 درمنه دشتی

 sieberiA.  

 اندام هوایی

Aerial organ 
10224.2988 258674.8 8036766103.3 

 اندام زیرزمينی

Underground 

organ 
2078.216 5258.9 1633572750.5 

  وشا

D. 

ammoniacum 

 اندام هوایی

Aerial organ 
35.7138 903.6 28072678.9 

 اندام زیرزمينی

Underground 

organ 
2173.3988 549.87 17839078.1 

 

.D ) وشاو  )A. sieberi) دشتی پوشش درمنهتاج  خاک زیر برای کربن ذخیره اقتصادی ارزش برآورد از حاصل نتایج -7 جدول

ammoniacum) و همچنین فضای باز 

The results of the estimation of the economic value of carbon storage for the soil under the canopy of the  -Table 7
and open space D. ammoniacumand  A. sieberi 

 خاک

soil 
 کل کربن جذب شده )تن(

Total carbon absorbed 

(tons) 

 )دالر( ارزش کربن جذب شده

Value of absorbed carbon 

(dollars) 

 ارزش کربن جذب شده )ریال(

Absorbed carbon value 

(Rials) 
 زیر تاج پوشش درمنه دشتی

A. sieberiUnder the canopy of  

33325.678 843139.7 26195505891 

 وشازیر تاج پوشش 

  D. ammoniacumUnder the canopy of  

17836.856 5451272. 14020583960 

 فضای باز

Open space 

499817.933 12645393.7 392879736865 

 ریال  31069 =یک دالر  :*

 

  بحث
نتایج بررسی ميزان ذخيره کربن خاک در زیر پوشش دو 

این که نحویبه ،گونه درمنه و وشا با یکدیگر متفاوت بود
مقادیر نسبت به فضای باز فاقد دو گونه )شاهد( به شکل 

که مقدار کربن خاک طوریبه تفاوت داشت، یامالحظهقابل 
ترتيب زیر تاج پوشش گونه درمنه، وشا و منطقه شاهد به

کيلوگرم در متر  23/6و  38/12، 13/23، 13/23 برابر
گياهی نشان  یهااندام کربن مربع بدست آمد. همچنين ذخيره

ينی هوایی و زیرزم یهااندامازای یک هکتار از داد که به

و به شدهرهيذختن کربن  238/0و  179/1ترتيب درمنه به
هوایی و زیرزمينی وشا به یهااندامازای یک هکتار از 

است که به  شدهرهيذختن کربن  249/0و  041/0ترتيب 
 یهااندامسهم  ،دیگرعبارت. بهاستریال  786046ارزش 

وشا  گونهگياهی در ميزان ذخيره کربن متفاوت است. در 
 یهااندامزیرزمينی بيشتر از  یهااندامميزان ذخيره کربن در 

و همکاران  Tamartashکه مشابه نتایج  باشدیمهوایی 
هوایی و  یهااندام کربنرهيذخ( در بررسی ميزان 2012)

 درمنه یابوته گونه، یوحش انار یادرختچه گونهزیرزمينی 
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 منهدر گونه. در باشدیمجو  یعلفـ گونـه و دوستشن
نسبت به  ییهوا شده در اندام رهيذخکربندشتی ميزان 

که با  دهدیمزیرزمينی ميزان بيشتری را نشان  یهااندام
 Forozeh (2006)و  (2008و همکاران ) Abdiمطالعات 

به سهم بيشتر بافت چوبی  توانیمدليل آن را  مطابقت دارد.
 هوایی این گونه نسبت داد. بر اساس پژوهش یهااندام

Forozeh ( 2008و همکاران )که بافت چوبی  ییهااندام
بيشتری دارند از توانایی باالتری در ذخيره و ترسيب کربن 

 یهااندامهمين ترتيب هرچه ميزان برخوردار هستند و به
چوبی در گياه بيشتر باشد توان آن در ذخيره کربن افزایش 

حققان در تحقيقی، م(.  et al.,Ghanbarian 2015) ابدییم
گزارش کردند که ميزان ذخيره کربن در زیتوده هوایی بيش 

 (. et al.,Dehdari 2018از زیتوده زیرزمينی است )
 سطح اینکه از ليدل به منطقه، غالب در هر یاهيگ یهاگونه
 در نقش عمده را شتر برخوردار هستند،يب پوشش تاج
و  ( et al.,Hill 2003) کنندیم فایا شگاهیرو ربنک بيترس

متفاوتی در این  نقش یداراگياهی  یهااندامهر یک از 
 گونهن دو يب در (. et al.,Forouzeh 2008) فرایند هستند
 نیشتريبی امالحظهقابلبه شکل  یدشتدرمنه  مورد مطالعه،
 یهاتفاوت احتماال هک داشترا  یآل ربنک مقدار ذخيره

 رطوبت دنبوکم مانند گونه، نیا فرد به منحصر یکیولوژیزيف
 یهااندام شدن یچوب درصد شیافزا و یديتول یهااندام
 بيترس شیافزا ( موجبForozeh, 2006شه )یر و ساقه

مختلف بر اساس  یهاگونه زیرا ،است شده گونه نیا ربنک
 ربنک بيترس بر ذخيره و یمتفاوت ريتأث خصوصياتی که دارند

ف گونه (. گونه درمنه بر خال et al.,Mahdavi 2007دارند )
ارزش  موضوعوشا دارای پوشش هميشگی بوده که این 

اکولوژیکی )ازجمله تعدیل هوا، زیستگاه حيات وحش و ...( 
یم درمنه دشتی گونه سویی،آن را افزایش خواهد داد. از 

 نيتأم و کخا حفاظت در هک یمؤثر نقش بر عالوه تواند
 از یتصاداق ارزش به یابيدست در ،کندیم فایا دام یبرا علوفه

 باشد برخوردار ییباال تياهم از زين ربنک بيترس قیطر
(2008 et al., Forouzeh ،با توجه به نتایج .)کـی در اگـر 

 بلندمـدت در ابد،ی استقرار یخوب به یاهيگ پوشش منطقـه،

 راتييتغ رایز ،ابدییم شیافزا کخا یآلـ ـربنک مقـدار
et al.,h Varames ) است یجیتدر کخا یآل ربنک ميزان

که با توجه به نوع گونه گياهی، مکان و نحوی، به(2010
 et al.,Schuman ) کندتغيير  تواندیممدیریت منطقه  وهيش

کربن خاک نشان داد به ازای یک  رهيذخ(. نتایج 2002
تن و خاک زیر  77/4هکتار خاک زیر تاج پوشش درمنه 

تن کربن ذخيره شده است که  042/2تاج پوشش وشا 
 1/26و  14 برابرترتيب رزش ریالی آن برای کل مرتع بها

ميليارد ریال برای خاک زیر پوشش وشا، درمنه و فضای باز 
بود. مقدار کربن ذخيره شده در هر هکتار در فضای باز و 

بيشتر از مقدار ذخيره کربن زیر تاج  هابوتهبين  فاصله
بودن دليل این نتيجه را ناچيز  توانیم که باشدیمپوشش 

به  هاالشبرگدرصد پوشش، تحت چرا بودن منطقه و انتقال 
دانست که مربوط های دورتر از زیر تاج پوشش قسمت

( مشابهت 2002) و همکاران  Schumanنتایج با گزارش 
 تواندیم خاک ییايميش و یکیزيف یهایژگیو دارد. همچنين

 بگذارد ريثأت خاک در شده رهيذخ کربن زانيم بر
(on & Schuman, 2002Mortens .)قسمت که ليدل نیا به 

 توانیم نیبنابرا دارد، قرار کخا در شـده ذخيره کربن اعظم
 نیمهمتر کخا ،یمرتع یهاستمياکوس در که نتيجه گرفت

 همکاران، و Abdiبا نتایج  یخوانهم) است یآل کـربن مخزن
 و i;Mahdav 2015و همکاران،  Badehian ؛2008

 ؛2014، همکاران و j;Naghipour Bor 2007 همکـاران،
Snorrason یکی از خدمات  (.2002 همکـاران، و

در  تواندیمکه  باشدیممرتعی ترسيب کربن  یهاستمياکوس
کنار سایر فواید مرتع مانند توليد علوفه، گياهان دارویی و 

باالیی  قابليتمرتعی  یهاستمياکوسصنعتی قرار داده شود. 
 حکایتتحقيق این نتایج  یطورکلبهند. در ترسيب کربن دار

 وشا و )A. sieberi) یدشت درمنه گونه دو که دارداز این 
(D. ammoniacum) زانيم شیافزا بر یمثبت ريتأث 

بر حسب  ربنکذخيره  تيقابل و دندار مراتع در کربنرهيذخ
اما گونه درمنه دشتی با دارا بودن . است متفاوت یاهيگ گونه

ی رطوبتی هاتنشقاومت باالتر نسبت به پوشش دائمی و م
)منطقه  سالهکی علفی و یهاگونه ریسانسبت به گونه وشا و 
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باالتری در جذب و ذخيره کربن برخوردار  قابليتشاهد( از 
 با با توجه به شرایط اقليمی منطقه توانیماست. بدین ترتيب 

ذخيره  یبرااالیی ب تيقابل یدارا هکغالب  یهاگونه شناخت
، یاگلخانهعالوه بر تعدیل اثر  ،هستند ربنک بيترسو 
همچنين  .دکر دایجا کسب درآمدو  ییزااشتغال برای یانهيزم

به فرایند ذخيره کربن از منظر امکان حفاظت و اصالح و 
د. کرتوجه  توانیمنيز  خشکمهيناحيای مراتع خشک و 

 عمليات بيولوژیکی که باعث تقویت و بهبود پوششبنابراین 
ثر ؤدر راستای مدیریت ترسيب کربن م شودیمگياهی منطقه 
ذخيره کربن گونه  یباال تيبا توجه به ظرفخواهد بود. 

گونه با  نیا یکیاکولوژ یسازگار نيو همچن دشتی درمنه
 اءياح برایگونه  نیاز ا شودیم شنهاديمنطقه مورد مطالعه، پ

 . مراتع مذکور و مراتع مشابه استفاده شود
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            Abstract 

Since the development of vegetation is the simplest and cheapest method for excess carbon in 

the atmosphere, determining the carbon reserve of species will play a role in planning and 

determining the value of vegetation ecosystem services. In this regard, the main aim of this 

study was to estimate the amount of carbon sequestration, the economic value of that, and also 

determine the contribution of each part of organs to accumulate carbon dioxide in two plant 

species, including Artemisia sieberi and Dorema ammoniacum in the Darebaz Sarayan 

rangelands, South Khorasan. For this purpose, by sampling the soil and vegetation through the 

establishment of transects and plots in a random-systematic method, the number of 10 bases of 

two species, Artemisia sieberi and Dorema ammoniacum, were selected, and the vegetative 

characteristics and aerial and underground organs of each were completely sampled. The 

samples were transferred to the laboratory, and carbon deposition conversion coefficient of each 

plant organ was determined separately by the combustion method. Also, the organic carbon 

percentage of the soil was measured by the Valky-Black method. In the following, using the 

method of valuing carbon emission costs and considering the monetary value of 25.3 dollars for 

each ton of carbon storage, its economic value was determined. The results showed that the total 

amount of carbon storage in the aerial and underground parts of the D. ammoniacum species is 

40.9 and 248.9, respectively. In aerial and underground parts of the plain desert species, it is 

1170.9 and 238 tons, respectively. Also, the amount of carbon storage in the soil under cover 

of A. sieberi and D. ammoniacum was estimated to be 23.13 and 12.38 kg per square meter, 

respectively, which showed a significant difference compared to the open space (control = 6.29 

kg per square meter) (p≤0.01). The rial value of carbon storage for aerial and underground 

organs in A. sieberi and D. ammoniacum is equal to 8, 1.6, and 0.02, 1.7 billion rials, 

respectively. The economic value of carbon storage under the canopy of A. sieberi and D. 

ammoniacum is 26.1 and 14 billion rials for the entire rangeland (with 8732 hectares). Due to 

the high carbon storage capacity of the A. sieberi species, it is suggested to use this species for 

restoring the mentioned rangeland and similar rangelands. 
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