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چكيده
Artemisia(درمنه دشتيزارهايازت در بوتهتثبيت منظور تعيين اثر احداث فارو بر ترسيب كربن و به sieberi( مناطق تحت ،

استان در نواحي رويشي سرخه، ايوانكي و آهوانن كه فاروئينك بر روي آنها انجام نشده استعمليات فارو و مناطق مجاور آ
برداري از پوشش نمونه. گرديداز خاك، پوشش گياهي و الشبرگ انجام برداريدر هر يك از تيمارها نمونه. شناسايي شدسمنان

ه و هر پايه ثبت شدو پوشش تاجي، تراكم، ابعاد در هر پالت، درصد . شدسيستماتيك انجام - گياهي به روش تصادفي
پايه درمنه كه از 20ازبرداري تعيين بيوماس هوايي و زيرزميني، نمونهبراي. گرديدانجام برداري كامل از الشبرگ سطحي نمونه

100عمق تابرداري از اندام زيرزميني و خاك نمونه. انجام شدتيپ مورد مطالعه باشد، معرفنظر خصوصيات ظاهري 
در . گرديدطور جداگانه ثبت ه وزن خشك اندام هوايي، اندام زيرزميني و وزن كل هر پايه بدر آزمايشگاه . متري انجام شدنتيسا

هاي مختلف در بخشبر ترسيب كربن و ازت براي مقايسه اثر فارو . ، درصد كربن آلي و ازت محاسبه شدخاك و گياههر نمونه
احداث فارو در ناحيه ايوانكي منجر به كهنتايج نشان داد.استفاده شدSPSSافزاراستيودنت مستقل با نرماكوسيستم از آزمون تي

ثيري أاحداث فارو ت،اما در نواحي سرخه و آهوان.گرديددرصد در ذخاير كربن و ازت كل اكوسيستم 37و 32ترتيب افزايش به
.باشدوضعيت پوشش گياهي و خاك مي،هژآن مربوط به موقعيت مكاني پروكه داليل خاير كربن و ازت اكوسيستم نداشت بر ذ

به همين دليل قبل از هر گونه .داشتكربن و ازت اكوسيستم زارهاي مورد مطالعه نتايج متفاوتي بر ذخايرعمليات فارو در درمنه
، گرفتاز اين دست در اولويت قرار خواهد هايي پروژهاجرايبراييابي اصولي مشابه، مكاناقدام جهت احداث فارو در مناطق 

ولي ،خواهد داشتتوجهي در افزايش توان ترسيب كربن در اكوسيستمها مناسب اثر قابلچنين اقداماتي در مناطقانجامزيرا
.داشتاكوسيستم نخواهد و ازت كربنذخاير ميزان افزايشاثري در ، رغم صرف هزينهبهكارشناسي نشدههاياحداث پروژه

.بيوماس اندام زيرزميني،بيوماس اندام هوايي،زاردرمنه،احداث فارو،تثبيت ازت،ترسيب كربن:كليديهايواژه

مقدمه
توجهي از سطح اراضي هاي مرتعي بخش قابلعرصه
& Derner(استدربرگرفتهجهان را  Schuman, 2007.(

هرچند كاربري اين اراضي در بسياري از مناطق جهان در
تع امرايارزشهاي غيرعلوفهباشد، اما وهله اول چرا مي

ترسيب كربن در واحد سطح اين اراضي، قابليتنظير 
ن علوم  زيست امتخصصمورد توجهاز پيشامروزه بيش

.  محيطي قرار گرفته است
درصد از سطح كل 54به نزديكدر ايران نيز مراتع 

كه ؛)1382،آذرنيوند(اندكشور را به خود اختصاص داده
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بخش وسيعي از اين اراضي در محدوده مناطق خشك 
دليل محدوديتهاي محيطي در چنين شرايطي، به. داردقرار 

رش كم و غيريكنواخت، پوشش نظير دماي زياد و با
طور نسبي هتنك بوده، توليدات گياهي بعموماًگياهي 

محدود شده و ذخاير كربن آلي و ازت خاكها در اين 
اما بايد توجه داشت كه اگرچه . يابدميمناطق كاهش

مقدار ترسيب كربن در واحد سطح چنين مراتعي كم 
قابليتاست، اما با توجه به وسعت زياد آنها، اين مناطق 

 ,Batjes(زيادي براي ترسيب كربن خواهند داشت 

1999 .(
ثير عوامل أكربن ترسيب شده در اكوسيستمها تحت ت

 Post(گيرندي مرتع قرار ميشناختي و عمليات اصالحبوم

& Kwon, 2000.(
در مناطق خشك، مديريت منابع آب حاصل از 

يستمهاي ذخيره بارشهاي كم و ناگهاني، از طريق س
تواند امكان توسعه و بهبود ينگ مينزوالت نظير فاروئ

كمي و كيفي پوشش گياهي و خاك و در نهايت توان 
در . ء دهداكوسيستم در جذب و ذخيره كربن را ارتقا

عنوان ابزاري و بعد از آن كنتور فارو به1980اواخر سال 
ثر در كمك به احياء پوشش گياهي در اراضي باير و در ؤم

).Anon, 1965(رفته است معرض فرسايش بكار مي
امروزه اثرات مثبت احداث فارو بر افزايش درصد 

اي در مناطق خشك پوشش تاجي توليد و تراكم گونه
Li(استثابت شده  et al., 2008( . ايجاد فارو در چنين

مناطقي با افزايش قابليت نفوذ آب در خاك و افزايش آب 
قابل دسترس گياهان موجب افزايش توليدات گياهي و 

 Jahantigh(حفاظت خاك و كاهش فرسايش خواهد شد

& Pessarakli, 2009 .(هاي داراي احداث فارو در زمين
ش پوشش گياهي و توليد و بافت سنگين منجر به افزاي
در). 1386،حبيب زاده(حفاظت خاك خواهد شد

خاكهاي شور و سديمي مناطق خشك، كنتور فارو ضمن 
افزايش نفوذپذيري خاك، موجب آبشويي سديم تبادلي و 

دواني و افزايش ساير كاتيونهاي محلول از محدوده ريشه
).Macdonald & Melville, 1999(رشد خواهد شد

كه احداث فارو انددريافتهن نيز اديگر از محققبرخي 
شود، اگرچه منجر به كاهش رواناب و حفاظت خاك مي

ثير آن بر افزايش مواد آلي و اصالح ساختار خاك به أاما ت
Gebreegziabher(شد خواهد انجامكندي  et al., 2009.(

ترين ممهاز (Artemisia sieberi)گونه درمنه دشتي 
و رودشمار ميهايران بمناطق استپي ر دگياهان بومي

اي را در سطح ترين جامعه گياهي بوتهزارها وسيعدرمنه
گيرند، اما تاكنون توجهي به توان اين كشور دربرمي

هاي وسيع در امر ترسيب كربن نشده است و عرصه
هاي پژوهشگران در مورد نقش مديريت در ترسيب يافته

همچنان محدود باقي مانده كربن و تثبيت ازت در مراتع 
Reeder(است et al., 1998 ؛Schuman et al., 2002 .(

توجه آنكه بسياري از مطالعات بر روي قابلنكته 
ترسيب كربن، همراه با مطالعه همزمان بر روي يند افر

چون فاكتور ازت داراي اهميت ،باشدعامل ازت مي
Reeder(ترسيب كربن استيند افرخاص در  et al., 

1998.(
از جهت ديگر با توجه به اهميت ترسيب كربن در 

ثير اقدامات اصالحي و أتاحتمالدليل سطح جهاني و به
احيايي ازجمله احداث فارو بر ارتقاء توان بيولوژيك 
اكوسيستمها و ترسيب كربن، ضروريست اثر احداث فارو 

زارها مورد بر توان ترسيب كربن و تثبيت ازت در درمنه
هاي چنين تحقيقاتي را در ي قرار گيرد، تا بتوان يافتهارزياب

جهت اتخاذ تصميمات اصولي و  پايدار مديريتي در مراتع 
. گرفتبكاركشور 

حداث فارو بر ميزان ارو در اين تحقيق اثر ازاين
سمنان مورد استانزارهايدرمنهترسيب كربن و ازت در 

. گرفتبررسي قرار 

مواد و روشها
اطق مورد مطالعهمعرفي من

مناطق مورد مطالعه در استان سمنان شامل 
، در انتخاب مناطق. باشدو سمنان ميشهرستانهاي ايوانكي

حضور گونه درمنه دشتي و حداقل حداكثر مالك اصلي 



استان سمنان) Artemisia sieberi(ارهاي زمطالعه اثر احداث فارو بر ميزان ترسيب كربن و تثبيت ازت در درمنه300

اثرحذف براياين عمل . بودهاي همراه حضور گونه
هاي گياهي و ارزيابي توان انحصاري درمنه ساير گونه
در تمامي نواحي . انجام شدو ازتترسيب كربندشتي در 

مربوط به تركيب گياهيدرصد از 95مطالعاتي بيش از 
ها درصد مربوط به ساير گونه5درمنه دشتي و كمتر از 

.انجام شد1387برداريها  در تابستان سال كليه نمونه. بود
منطقه ايوانكي 

ي به اهكتار در ناحيه2برداري به وسعت منطقه نمونه
شهر ايوانكي، به شرقيشمالدر هكتار 50وسعت 

دقيقه عرض شمالي 23درجه و 35مختصات جغرافيايي 
شيب . باشددقيقه طول شرقي مي11درجه و 52و 

و ارتفاع منطقه در جهت جنوبودرصد 5منطقه متوسط 
الزم به ذكر است سن اجرا عمليات .باشدميمتر 1100

.باشدسال مي10ه احداث فارو در اين ناحي
منطقه سرخه

هكتار شامل دشت 50منطقه مورد مطالعه به وسعت 
كيلومتري غرب شهر سرخه با 10آبرفتي واقع در 

دقيقه عرض شمالي و 27درجه و 35مختصات جغرافيايي
شيب عمومي . باشددقيقه طول شرقي مي7درجه و 53

از و ارتفاع جنوبيجهت بادرصد 2منطقه مورد مطالعه 

عمليات احداث يسن اجرا. باشدمتر مي1050سطح دريا 
.باشدسال مي12فارو در اين ناحيه 
منطقه آهوان

20اي واقع در اين منطقه شامل دشت كوهپايه
شرق شهر سمنان به مختصات كيلومتري شمال

درجه 53دقيقه عرض شمالي و 36درجه و 35جغرافيايي
يب عمومي منطقه ش. باشددقيقه طول شرقي مي33و 
و ارتفاع از سطح در جهت غربيدرصد 11طور متوسط هب

عمليات احداث فارو ياجراسن .باشدميمتر 1550دريا 
.باشدسال مي10در اين ناحيه 

الزم به ذكر است كه شدت چراي دام در هر سه ناحيه 
مورد مطالعاتي در حد سبك بوده و چراي دام منحصر به 

. باشدن ميفصل پاييز و زمستا
بيشترين ايست، رژيم بارش استان سمنان مديترانه

48فصل زمستان با مربوط به ترتيبدرصد بارش به
درصد 3درصد و تابستان 16درصد، پاييز 33درصد، بهار 

بارش ساليانه در هر ناحيه در دما و متوسط . باشدمي
سطح طوركلي هفت ماه از سال درهب.آمده است1جدول

ن سمنان خشكي حاكميت داشته و كمتر از پنج ماه استا
سازمان (استمرطوب يط آب و هوايي  نيمهاداراي شر

).1385،هواشناسي كشور

)1385،سازمان هواشناسي كشور(ميانگين بارش و دما در مناطق مورد مطالعه در استان سمنان-1جدول

سمنانسرخهايوانكيمنطقه

mm(3/1462/1450/176(متوسط بارش ساليانه

C(4/19184/14(متوسط دماي ساالنه

تحقيقروش 
بر ميزان ذخاير كربن و احداث فارو منظور تعيين اثر به

زارهاي مناطق مورد در هر هكتار از درمنهازت اكوسيستم 
با پيمايش دقيق صحرايي، در نواحي رويشي ،مطالعه

و ت فاروعمليامناطق تحت ،سرخه، ايوانكي و آهوان
بود كه فاروئينك بر روي آنها انجام نشده آنمجاور مناطق

در هر يك از و ؛شناسايي شد)عنوان تيمار شاهدبه(

شدبرداري نمونهبراياقدام به تعيين مناطق معرف تيمارها 
پوشش گياهي و ،برداري نظير به نظير از خاكو نمونه

.الشبرگ انجام گرديد
- گياهي به روش تصادفيبرداري از پوشش نمونه

سيستماتيك و با توجه به وسعت هر منطقه و يكنواختي 
،متر مربعي1×1پالت 40تا 30عوامل محيطي در قالب

ابعاد . متر انجام شد200ترانسكت به طول 4تا 3در طول
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از روش حداقل در هر سه منطقهنيزبرداريپالتهاي نمونه
يكسان تي تقريباًكه با توجه به يكنواخسطح تعيين شد

سطح تاج پوشش ،خصوصيات پوشش گياهي نظير تراكم
هاي همراه در تمامي تيپهاي گياهي و حداقل حضور گونه

در همه مناطق برداريسطح پالتهاي نمونهو ،انتخاب شده
.شدتعيينمترمربع 1مورد مطالعه

خصوصيات درصد پوشش تاجي، تراكم،در هر پالت
شدثبت ) با شكل هندسي مخروط(نه هر پايه درمابعادو
. برداري كامل از الشبرگ سطحي گرديداقدام به نمونهو
،منظور تعيين بيوماس اندام هوايي و زيرزمينيبه

20برداري كامل از بيوماس اندام هوايي و زيرزمينينمونه
كه از نظر بنيه و ساير خصوصيات ظاهري نظير درمنهپايه 
.انجام شدياهي مورد مطالعه باشد، تاج نماينده تيپ گابعاد

نياز بهلزوم مذكورهاي گياهيدليل انتخاب تعداد پايه
هاي سني و ابعاد پايهنوع وجود تبه وجه تكرار كافي با ت

.باشددرمنه مي
برداري از اندام هوايي، پوشش تاجي هر منظور نمونهبه

پايه تا سطح زمين بطور كامل قطع و در پاكتهاي جداگانه 
برداري از اندام زيرزميني هر پايه با نمونه. قرار داده شد

100عمق تاها توجه به عمق خاك و توسعه عمودي ريشه
هاي متري از سطح خاك انجام شد و تمامي ريشهسانتي

آوري و در پاكتهاي طور كامل جمعهموجود در هر عمق ب
100دليل انتخاب عمق .شدجداگانه به آزمايشگاه منتقل 

متري براي مطالعات ترسيب كربن در نواحي مورد انتيس
ها تا اين عمق و نيز عدم توسعه عمودي ريشه،مطالعه

كميت كربن خصوصوجود اطالعات موثق و مستند در 
زارهاي ايران و نياز به بررسي كامل آلي خاك در درمنه

گياهدوانيدر تمام عمق ريشهواقعي ترسيب كربنقابليت
.باشدمي

ي مطالعه خصوصيات فيزيكي و شيميايي خاك در برا
پروفيل در پاي 7نواحي مورد مطالعه اقدام به حفر 

و به همين تعداد پروفيل در فضاي بين هاي درمنهبوته
و ميانگين خصوصيات گرديددر هر تيمارها بوته

مالك مقايساتپروفيل موجود14در گيري شدهاندازه
براساس لري در هر پروفيبردانمونه. قرار گرفتبعدي

متري سانتي100عمق دواني، تات ريشهعمق خاك و وسع
هاي خاك به آزمايشگاه خاكشناسي انجام شده و نمونه

.منتقل گرديد
و اندام اندام هواييوزن جهت تعيين رابطه ميان 

متغيره زيرزميني در هر يك از مناطق، از رگرسيون تك
عتماد و ميزان دقت پس از بررسي سطح ا. استفاده شد

مالك برآورد يادشدههايمعادلهآمده، روابط بدست
بيوماس اندام هوايي و زيرزميني در نظر گرفته شد و در 

هاي درمنه در واحد سطح، وزن ادامه با احتساب تراكم پايه
اندام هوايي، اندام زيرزميني و بيوماس كل در هكتار  

.)1388،جنيدي(تخمين زده شد
ابتدا و الشبرگهاي گياهينمونه،شگاهدر آزماي
درجه 75هاي تر در آون در دمايمونهآنگاه ن،شستشو شد

. طور كامل خشك گرديدهساعت ب48به مدت دگراسانتي
سپس وزن خشك هر نمونه بطور جداگانه ثبت و در ادامه 

اندام زيرزميني و وزن كل هر پايه ،وزن كل اندام هوايي
پس از اين مرحله . سبه و ثبت گرديدطور جداگانه محاهب

.شدهاي گياهي و الشبرگ اقدام به آسياب نمودن نمونه
به ، درصد كربن آلي در هر گرم نمونهدر هر نمونه

درجه 475در دماي روش احتراق در كوره الكتريكي
Bridsey(ساعت24گراد به مدت سانتي et al., 2000 (و

ادامه با محاسبه و در. محاسبه شدازت به روش كجلدال
، ديل كربن آلي و ازت در بيوماس كلضرايب تباعمال

وزن كربن و ازت ترسيب شده در هر پايه و در نهايت هر 
.شدمحاسبه مورد مطالعهزارهاي نواحي هكتار از درمنه

هاهاي مربوط به هر پروفيل خاك، ابتدا نمونهنمونهدر
و سنگريزه درصد سنگالك شده ومتريميلي2لك ابا 

گيري كربن آلي از روش اندازهمنظوربه. مشخص گرديد
. استفاده شدو نيتروژن از روش كجلدالوالكي و بلك

تعيين وزن مخصوص ظاهري از روش كلوخه براي
در ادامه با ضرب كربن آلي و ازت خاك در .شداستفاده 

، وزن كل كربن و ازت هر عمقوزن مخصوص ظاهري
.شددر واحد سطح مرتع محاسبه شده در خاكذخيره

پس از مطالعات صحرايي و آزمايشگاهي با توجه به 
ها و بررسي آنها از نظر داشتن شرايط الزم جهت نوع داده
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عمليات ايآماري، براي مقايسه اثر اجرهايتحليلانجام 
فارو در بخشهاي مختلف اكوسيستم شامل بيوماس، خاك، 

زارها از آزمون الشبرگ و كل اكوسيستم در درمنه
EXCELوSPSSافزارهاي نرمبا استيودنت مستقل تي

.استفاده شد

نتايج
ناحيه آهوان

نتايج آزمون تي در دو تيمار تحت فارو و شاهد بيانگر 
اندام كربن و ازت بيوماس ذخاير ثير فاروينگ بر أعدم ت

و نيز خصوصيات الشبرگبيوماس اندام زيرزميني، هوايي، 
در اين نظير تراكم و درصد تاج پوششپوشش گياهي 

).2جدول (استناحيه 
كل كربن گر آن است كه نخاك نيز نتايج نشابخش در 

متري در تيمار تحت سانتي0-100ترسيب شده در عمق 
3/37ميزان تن در هكتار و در تيمار شاهد به3/40فارو 

كل ازت همچنين .ندارنديدارتفاوت معني،تن در هكتار
در تيمار تحت فارو و شاهد تفاوت خاكشده در تثبيت
.دهندنشان نميدرصد پنجدر سطح ي رادارمعني

كل كربن آلي ترسيب شده در اكوسيستم در نهايت 
شامل بخشهاي خاك، بيوماس گياهي و الشبرگ در تيمار 

تن در هكتار 9/43تحت فارو ناحيه آهوان در مجموع با 
درصد با تيمار شاهد پنجدار در سطح فاقد اختالف معني

. باشدتن در هكتار مي1/41به ميزان 
كل ازت ترسيب شده در اكوسيستم در تيمار تحت 

تن در هكتار اختالف 8/6در مجموع با نيز فارو ايوانكي 
نشان تن در هكتار 5/6ميزان بهشاهدبا  تيمار يدارمعني
.نداد

ناحيه ايوانكي
و اندام هواييازت و كربناحداث فارو بر ذخاير 

در سطح (ثيري ايجاد نكردأدر ناحيه ايوانكي تالشبرگ 
).درصدپنج

بيوماس متوسط كل كربن ترسيب شده در بخش اما 
كيلوگرم در 6/2274زيرزميني در تيمار تحت فارو اندام

كيلوگرم در هكتار برآورد 7/1726هكتار و در تيمار شاهد 
نشان درصد پنجطح در سي راداركه اختالف معنيشد
بيوماسشده در بخش تثبيتهمچنين كل ازت .دهندمي

ترتيب بهمقاديرو شاهد با در تيمار تحت فارو،زيرزميني
يداركيلوگرم در هكتار داراي اختالف معني7/35و9/44

.باشنددرصد ميپنجدر سطح 
6/3966متوسط كل كربن بيوماس در تيمار تحت فارو 

كيلوگرم در 7/3397ار و در تيمار شاهد كيلوگرم در هكت
دار در اختالف معنينشانگر وجودهكتار برآورد گرديد كه 

همچنين متوسط كل ازت .دباشدرصد ميپنجسطح 
بيوماس در تيمار تحت فارو و شاهد شده ترسيب

كيلوگرم در هكتار داراي 7/73و 7/83ترتيب با به
.باشنددرصد ميپنجدر سطح يداراختالف معني

ثير أنتايج آزمون تي در رويشگاه ايوانكي بيانگر ت
و ازتذخيره كربن آليافزايشفاروينگ برمحسوس

كربن ترسيب شده در عمق . )3و 2جدول(استخاك 
تن در هكتار و 3/32متري در تيمار تحت فارو سانتي100

تن در هكتار داراي تفاوت 8/23در تيمار شاهد به ميزان 
همچنين ذخيره .هستنددرصد پنجدر سطح يمعني دار

متري در تيمار تحت سانتي0-100در عمق خاك ازت 
تن در 21/3باتن در هكتار و در تيمار شاهد 5/4بافارو

نشان درصد پنجدر سطح ي رادارمعنياوت فتهكتار 
.دهندمي

ميزان كل كربن آلي ترسيب شده در در مجموع 
تن 26/36ارو ناحيه ايوانكي با اكوسيستم در تيمار تحت ف

درصد با پنجدر سطح يداردر هكتار داراي اختالف معني
همچنين . باشدتن در هكتار مي2/27ميزان تيمار شاهد به

شده در اكوسيستم در تيمار تحت فارو در تثبيتكل ازت 
با  يدارتن در هكتار داراي اختالف معني58/4مجموع با 

به عبارتي .باشدميتن در هكتار 28/3ميزانتيمار شاهد به
زارهاي ناحيه ايوانكي منجر به احداث فارو در درمنه

38و 33ميزان افزايش ذخاير كربن و ازت اكوسيستم به
.درصد شده است

ثيري أاحداث فارو در اين ناحيه تكه الزم به ذكر است 
اما درصد ،اي نسبت به شاهد نداشته استبر تراكم گونه
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.درصد افزايش نشان داده است2ميزان پوشش بهتاج 
ناحيه سرخه

ثير أاحداث فارو در ناحيه سرخه ت2مطابق جدول 
محسوسي بر ذخيره كربن و ازت در بخش اندام هوايي 

اي اندام زيرزميني، بيوماس كل، الشبرگ و نيز تراكم گونه
نتايج در رويشگاه . و درصد پوشش تاجي نداشته است

ثير فاروينگ بر ذخيره كربن آلي و أعدم تسرخه بيانگر 
).2جدول (باشدازت خاك مي

در نهايت كل كربن آلي ترسيب شده در اكوسيستم 
شامل بخشهاي خاك، بيوماس گياهي و الشبرگ در تيمار 

تن در هكتار فاقد تفاوت 1/24تحت فارو ناحيه سرخه با 
0/21ميزان درصد با  تيمار شاهد به5در سطح يدارمعني

همچنين ذخيره ازت اكوسيستم در . باشدتن در هكتار مي
تن در هكتار تفاوتي با تيمار شاهد 3/3تيمار فارو با 

.تن در هكتار ندارد8/3ميزان به

در دو تيمار تحت فارو و شاهد در مناطق هاي مختلف اكوسيستم شده در بخشذخيرهآلي كربن مقاديرمقايسه -2جدول
درجه انحراف معيارميانگينتيمارناحيهمنبع تغييرات

نتيجه tمقدار آزادي
آزمون

بيوماس اندام هوايي
)كيلوگرم در هكتار(

5/242168/23538341/0nsفاروآهوان 7/226533/209شاهد

ns- 0/169279/2373849/1فاروايوانكي 0/167131/219شاهد

0/69265/8538740/0nsفاروسرخه 5/60535/79شاهد

بيوماس اندام 
زيرزميني

)كيلوگرم در هكتار(

0/145219/159فاروآهوان
38252/0ns 9/145649/153شاهد

6/227475/228فاروايوانكي
38319/0* 7/172619/191شاهد

7/49675/143فاروسرخه
38102/2ns 4/42817/121شاهد

بيوماس كل
)كيلوگرم در هكتار(

5/387391/38938317/0nsفاروآهوان
6/372207/464شاهد

6/396644/487فاروايوانكي
38715/0-* 7/339767/567شاهد

6/118811/2فاروسرخه
38356/1ns 9/103301/2شاهد

خاك
)تن در هكتار(

3/403/4112003/0nsاروفآهوان
4/373/27شاهد

*-3/3256/212551/2فاروايوانكي 8/2304/2شاهد
3/403/41فاروسرخه

12003/0-ns 4/373/27شاهد

الشبرگ
)كيلوگرم در هكتار(

ns-1/1215/038210/0فاروآهوان
9/1113/0شاهد

22/811/0اروفايوانكي
38304/0-

ns
6/813/0شاهد

1/810/0فاروسرخه
38201/0-ns 3/890/0شاهد

كل اكوسيستم
)تن در هكتار(

ns-9/4356/412551/0فاروآهوان 1/4122/4شاهد

*-2/3630/312103/0فاروايوانكي 0/2701/2شاهد

1/2486/2فاروسرخه
12521/1ns 0/2114/3شاهد

دارعدم وجود اختالف معنيns:درصد       5دار در سطح اختالف معني:  *
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در دو تيمار تحت فارو و شاهد در مناطق هاي مختلف اكوسيستممقايسه مقادير ازت ذخيره شده در بخش-3جدول

انحراف معيارميانگينتيمارناحيهييراتمنبع تغ
درجه 
آزادي

نتيجه آزمونtمقدار 

بيوماس اندام هوايي 
)كيلوگرم در هكتار(

آهوان

ايوانكي

سرخه

5/6039/7فارو
38796/3-ns

6/567/6شاهد
8/3838/4فارو

38391/1-ns 0/3888/3شاهد
3/17627/0فارو

3843/2 -ns 4/1502/2شاهد

بيوماس اندام 
زيرزميني

)كيلوگرم در هكتار(

آهوان

ايوانكي

سرخه

2/3416/3فارو
38252/0ns 9/3156/2شاهد

9/4428/4فارو
38355/0*

7/3588/3شاهد
10/1026/1فارو

38312/2ns 90/896/0شاهد

بيوماس كل
)گرم در هكتاركيلو(

آهوان

ايوانكي

سرخه

9/8737/11فارو
38321/0ns 9/8272/13شاهد

7/8333/10فارو
38478/0*

7/7315/12شاهد
4/2730/3فارو

38274/1ns 3/2480/2شاهد

خاك
)تن در هكتار(

آهوان

ايوانكي

سرخه

5/6226/0فارو
38536/0ns 7/6364/0شاهد

5/441/0فارو
38071/1*

21/320/0شاهد
2/324/0فارو

38367/1-ns 7/330/0شاهد

الشبرگ
)كيلوگرم در هكتار(

آهوان

ايوانكي

سرخه

16/0018/0فارو
38211/0ns 17/0020/0شاهد

25/0031/0فارو
38344/0ns 23/0022/0شاهد

20/0027/0فارو
38392/0ns 19/0024/0شاهد

كل اكوسيستم
)تن در هكتار(

آهوان

ايوانكي

سرخه

8/679/0فارو
1255/0 -ns 5/681/0شاهد

58/431/0فارو
1229/0*

28/329/0شاهد
3/326/0فارو

1251/0ns 8/342/0شاهد

دارعدم وجود اختالف معني:nsدرصد       5دار در سطح اختالف معني: *
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بحث 
گانه مورد مطالعه در اين تحقيق، از ميان نواحي سه

احداث فارو تنها در ناحيه ايوانكي اثر قابل توجه بر كميت 
شته كربن ترسيب شده و ازت تثبيت شده در اكوسيستم دا

.است
طوركلي در ناحيه ايوانكي، احداث فارو منجر به هب

درصد در ذخاير كربن و ازت 37و 32ترتيب افزايش به
دليل افزايش ذخاير كربن و . كل اكوسيستم شده است

توان در ارتباط با افزايش ازت در ناحيه ايوانكي را مي
درصد در اين ناحيه 31ميزان بيوماس اندام زيرزميني به

ترتيب خود منجر به افزايشي بهمسئلهانست كه اين د
درصد در كميت كربن و ازت ذخيره شده 39و 34معادل 

اين در حاليست كه احداث فارو . در خاك گرديده است
بر ذخاير كربن و ازت محسوسيثيرأدر اين ناحيه ت

تواند از اين موضوع مي. بيوماس اندام هوايي نداشته است
قش قابل توجه ريشه در فرايند ترسيب يك طرف بيانگر ن

ديگر مبين سويكربن در چنين اكوسيستمهايي بوده و از 
ثير قابل توجه احداث فارو بر افزايش كمي بيوماس اندام أت

برخي تحقيقات نشان داده . زارها باشدزيرزميني در درمنه
كه احداث فارو در مناطق خشك منجر به افزايش درصد 

اي شده استتراكم گونهپوشش تاجي توليد و 
)Jahantigh & Pessarakli, 2009 .(

افزايش بيوماس اندام زيرزميني در ايوانكي بر اثر 
دليل افزايش رطوبت و نفوذپذيري تواند بهاحداث فارو مي

Gebreegziabher(خاك et al., 2009( شستشوي امالح ،
و نمكها از بخشهاي سطحي و انتقال آن به بخشهاي دور 

دواني بر اثر افزايش ميزان رطوبت در عمق ريشهاز 
ن ابرخي محقق). 1388جنيدي، (دسترس خاك باشد

Dicsonنظير et al., (1940) درصد 79افزايشي به ميزان
.انددر بيوماس ريشه در اثر احداث فارو را گزارش نموده

در ناحيه سرخه در مجموع تفاوتي از نظر كربن و ازت 
. و نيز كل اكوسيستم مشاهده نشدترسيب شده در خاك 

ثير نامحسوس احداث فارو أدليل تتواند بهاين موضوع مي
اي گونهبر كميت بيوماس و الشبرگ در اين ناحيه باشد، به

كه در مجموع در ناحيه سرخه احداث فارو اثر محسوسي 
بر ذخيره كربن و ازت بخش بيوماس اندام زيرزميني و نيز 

.بيوماس كل نداشته است
در ناحيه آهوان نيز در مجموع تفاوتي از نظر كربن 
ترسيب شده و ازت تثبيت شده در اكوسيستم بين دو 

نتايج تحقيقات . ناحيه تحت فارو و شاهد مشاهده نشد
ثير فارو بر خصوصيات أن نيز بيانگر عدم تابرخي محقق

. باشدفيزيكي و شيميايي خاك نسبت به منطقه شاهد مي
ثير فارو أيز در برخي مناطق نشانگر عدم تها نبرخي يافته

حبيبي و (باشدبر افزايش توان ذخيره رطوبت در خاك مي
).Rich, 2005و 1359،مقدم
و ازتثير مثبت احداث فارو بر ترسيب كربنأت

ثير در نواحي آهوان و أمنحصرا در ناحيه ايوانكي و عدم ت
ه دليل بافت مناسبتر خاك در ناحيتواند بهسرخه مي

در ناحيه . ايوانكي براي انجام پروژه احداث فارو باشد
سبك، به همراه مقادير قابل نسبتاًدليل خاك هآهوان ب

،جنيدي(توجه گراول و در نتيجه نفوذپذيري مناسب 
ثيري بر افزايش نفوذ آب حاصل از أ، احداث فارو ت)1388

بارش و در ادامه افزايش كميت بيوماس گياهي نداشته 
ثير احداث فارو بر أن موضوع منجر به عدم تاي. است

در . افزايش كميت كربن و ازت اكوسيستم شده است
) 1387(ارتباط با اين موضوع، آذرنيوند و زارع چاهوكي

اظهار داشتند كه احداث فارو در اراضي شني و خاكهاي 
. داراي نفوذپذيري طبيعي كافي، نتيجه بخش نخواهد بود

اند كه بهترين واكنش ز بيان كردهن نيابرخي ديگر از محقق
دهد ريز رخ ميبه احداث فارو در خاكهاي با بافت نسبتاً

)Branson et al., 1966همچنين به ). 1386،حبيب زادهو
دليل بارندگي رسد احداث فارو در ناحيه آهوان بهنظر مي

بيشتر، پوشش گياهي مناسبتر و در نهايت استعداد طبيعي 
توجهي در افزايش توان ترسيب كربن لثير قابأزمين، ت

در اين ارتباط مقدم. توسط پوشش گياهي نداشته است
اظهار داشت كه احداث فارو در مراتع با پوشش ) 1379(

بندي فقير تا خيلي فقير قابل گياهي خيلي كم و طبقه
. اجراست
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رسد احداث فارو در ناحيه سرخه به نظر ميبنابراين 
و ) درصد2-1(تحت احداث فارودليل شيب كم منطقهبه

، تفاوتي را در )متر14(نيز فاصله زياد فاروها از يكديگر
افزايش كمي بيوماس و در نتيجه افزايش كربن ترسيب 

آذرنيوند و زارع چاهوكي. شده در اكوسيستم نداشته است
بهترين شيب براي انجام عمليات فارو را شيب ) 1387(

دارند همچنين اظهار ميآنها.كننددرصد پيشنهاد مي12-8
كه احداث فاروهاي كوچك با فواصل كم از يكديگر، 

تري بر افزايش پوشش گياهي نسبت به ثير محسوسأت
فاروهايي با ابعاد بزرگ و فواصل زياد از يكديگر خواهند 

Anderson. داشت et al., (2008) با بررسي اثر اقدامات
يب كربن آلي در مدت اصالحي و مديريتي بر ترسطوالني

ميزان كه خشك وايومينگ بيان كردند خاكهاي مناطق نيمه
نخورده و تخريب كربن ترسيب شده در خاكهاي دست

داري بيش از غلظت كربن آلي در طور معنيهنشده ب
Aradottir. باشدخاكهاي تحت عمليات اصالحي مي et al., 

عمده طور نيز ابراز داشتند كه عمليات احيايي به(2000)
باشد كه خود بر روي افزايش پوشش گياهي متمركز مي

موجب افزايش تجمع كربن در بيوماس هوايي و زيرزميني 
گردد و مقادير ترسيب كربن بين و خاك اين اراضي مي

هاي مختلف به عوامل متعددي ازجمله مقدار سايت
محل انجام عمليات احيايي، سن عمليات احياء بارندگي، 

. گي داردو روش آن بست
زارهاي عنوان نتيجه كلي، عمليات فارو در درمنهبه

مورد مطالعه نتايج متفاوتي بر ذخاير كربن و ازت 
كه اين تغييرات در بعد مكاني داراي شتدااكوسيستم 

رسد به همين دليل به نظر مي. باشندتفاوت با يكديگر مي
، قبل از هر گونه اقدام جهت احداث فارو در مناطق مشابه

هايي از اين دست در پروژهييابي اصولي جهت اجرامكان
اعمال چنين اقداماتي در مناطقزيرا، گيرداولويت قرار 

ثير مثبت بر افزايش توان بيولوژيك أمناسب داراي ت
اكوسيستم در جذب و ذخيره كربن و ازت داشته و در 

هاي رغم صرف هزينهبه،نامناسب و غيرضروريمناطق
ميزان كربن ذخيره شده در اكوسيستم ي درشزياد، افزاي

. ايجاد نخواهد كرد
در نهايت بايد به اين نكته توجه نمود كه اظهارنظر 

هاي اصالحي نظير ذخيره هژقطعي در ارتباط با اثر پرو
نزوالت بر افزايش توان ترسيب كربن و تثبيت ازت در 

هاي طبيعي، با توجه به تنوع اين نواحي نياز به عرصه
همچنين با توجه به . ي داردترالعات بيشتر و جامعمط

هاي گياهي در مقابل تغييرات واكنشهاي متفاوت گونه
ايجاد شده در اكوسيستم ناشي از اقدامات اصالحي 

)Mortenson et al., 2004( مطالعه گسترده اثر چنين ،
شرايط محيطي درهاي مختلف مرتعي و اقداماتي بر گونه

.نظر دور نگاه داشتمختلف را نبايد از

سپاسگزاري
الزم است از همكاري و مشاوره آقايان دكتر حسن 

تشكر و قدرداني مهندس احمد صادقي پور مداح عارفي و 
.گردد

مورد استفادهمنابع
بررســي خصوصــيات گياهشناســي و    . 1382، .آذرنيونــد، ح

اكولوژيك دو گونه درمنه دشتي و كوهي در دامنه جنـوبي  

داري، دانشـكده منـابع طبيعـي    اله دكتـري مرتـع  رس.البرز

.صفحه188دانشگاه تهران، 
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Abstract
To determine the effects of furrow practices on carbon sequestration and nitrogen fixation in Artemisa 
sieber shrublands, the areas under furrow and surrounding areas without furrow practices were identified 
in vegetative regions of Eyvan-key, Sorkheh and Ahovan growth areas of Semnan province. Random –
systematic sampling was used in 30-40 plots of 1 square meter, along 3-4 transects of 100 m length. In 
each plot, canopy cover percentage, density, length, width and height, litter, above ground and 
underground biomass were measured. Soil sampling was carried out to a depth of 0-100 cm (average 
depth of root development). In laboratory for each plant, organic carbon, nitrogen, dry weight of above 
ground and underground and total weight were measured. Soil characteristics including bulk density, 
organic carbon and nitrogen were also measured. The effect of furrow on C and N storages in different 
parts of the ecosystem was compared by independent t-Student's test. Results showed that in Eyvanekey 
region furrow increased carbon and nitrogen storage of ecosystem (32% and 37%, respectively). But in 
Sorkheh and Ahovan, it had no effect on carbon and nitrogen storage of ecosystem because of the project 
location, vegetation and soil condition. According to the different effects of furrow practices on C and N 
storages of Artemisia sieberi shrublands in different areas, normative location should take priority for 
projects like this. Doing such projects in the appropriate areas has significant effect on increasing carbon 
sequestration potential in ecosystems.

Key words: carbon sequestration, nitrogen fixation, furrowing, Artemisia sieberi shrubland, aboveground 
biomass, underground biomass


