
DOI :(10.22092/ijrdr.2017.114053(شناسه دیجیتال پژوهشی تحقیقات مرتع و بیابان ایران-علمیهفصلنام

)1396(699-707، صفحه 4، شماره 24جلد 

هاي قیچهاي مختلف و خاك زیر اشکوب گونهترسیب کربن در اندامقابلیتبررسی 
(Zygophyllum atriplicoides)گروجو(Gymnocarpus decander)

آباد هرمزگانمراتع صالح: مطالعه موردي

*2و حسین صادقی1نژاد رائینیمینا قاسمی

ایران،کارشناسی ارشد مدیریت مناطق بیابانی، دانشکده کشاورزي، دانشگاه شیرازيدانشجو-1
ایران، دانشگاه شیرازدانشکده کشاورزي،،زیستمهندسی منابع طبیعی و محیطبخش،دانشیارنویسنده مسئول،-*2

sadeghih@shirazu.ac.ir: پست الکترونیک

25/8/94: تاریخ پذیرش7/11/93: تاریخ دریافت

چکیده
و خاك زیر اشکوب دو گونه ) ریشه، ساقه و برگ(هاي گیاهی در اندامترسیب کربنقابلیتثیر أتمنظور بررسی پژوهش بهاین 

Zygophyllum(قیچ  atriplicoides (گروج و)Gymnocarpus decander ( در دو عمق)در ) متري خاكسانتی30تا 15و 15تا 0
. شدطراحی و اجرا 1391کیلومتري شمال بندرعباس در سال 206آباد و کیلومتري شهرستان حاجی41فاصله آباد منطقه صالح

هاي برداشت شده پس از تعیین میانگین وزن خشک گونه. هاي گیاهی به تفکیک برگ، ساقه و ریشه انجام گردیدبرداري از اندامنمونه
مطالعه به صورت دو آزمایش این . ینی و کربن آلی خاك مورد ارزیابی قرار گرفتاز منطقه، مقدار کربن آلی در قسمت هوایی و زم

هاي مختلف و عمق) آزمایش اول(هاي گیاه فاکتور اول نوع گیاه و فاکتور دوم اندام. فاکتوریل بر پایه طرح کامال تصادفی انجام شد
متري سانتی15تا 0آباد بیشترین مقدار ترسیب کربن در عمقحنتایج این آزمایش بیان کرد که در منطقه صال.بود) آزمایش دوم(خاك 

دار بود، در معنی% 1و 5نوع گیاه و اندام گیاهی بر مقدار کربن ذخیره شده در بافت گیاه در سطوح احتمال ثیر أت. خاك بدست آمد
داري از نظر هاي مختلف گیاه نیز تفاوت معنیاندامبین . کربن ذخیره شده نداشتداري بر معنیثیر أتکنش این دو عامل حالی که برهم

هاي ساقه و ترتیب در اندامبیشترین و کمترین مقدار کربن ذخیره شده در بافت گیاهی بهکه طوريبه. کربن ذخیره شده مشاهده گردید
74/40ر گیاه گروج این مقدارکه دبود، در حالی) کیلوگرم09/45(مقدار کربن ذخیره شده در بافت گیاه قیچ . ریشه مشاهده شد

توان نتیجه گرفت که گیاه قیچ طور کلی میهبنابراین ب. باشددرصد نسبت به گیاه قیچ کمتر می7/10کیلوگرم بدست آمد که این میزان 
.    باشدهاي گیاهی میداراي توانایی بیشتري در ترسیب کربن در اندام

.هاي گیاهی، مراتع خشک، اندامخاكهاي ترسیب کربن، ویژگی: هاي کلیديواژه

مقدمه
اکسیدکربن اتمسفري و ایجاد تعادل در منظور کاهش ديبه

هاي اي، کربن باید جذب و در فرممحتواي گازهاي گلخانه

ترسیب کربن اتمسفري یکی از مهمترین .گوناگون ترسیب شود
. رودشمار میویژه مراتع بههاي طبیعی بهکارکردهاي اکوسیستم

اي است که عنوان بخشی از چرخه کربن، واژههترسیب کربن ب
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گوناگون مانند هاي شکلبه (براي تشریح تبادل کربن 
کره خشکی و رسوبات میان جو، زیست) اکسیدکربندي

صورت تبادلی اندك بین منابع رود که بهکار میشناسی بهزمین
شدن کره زمین یکی از مشکالت قرن گرم. افتدفوق اتفاق می

فرضیه گرم شدن جهانی بر روي .باشدو یک میبیست 
که طورياکسیدکربن اتمسفر استوار است، بهافزایش غلظت دي

4تا2میانگین درجه حرارت بینCO2با دو برابر شدن میزان
Quay(فزایش خواهد یافتاگرادسانتیدرجه et al., 2003.(

Snorrason ترسیب درسهم خاك) 2002(همکاران و
اینبه. درصد گزارش کردند87کربن در مراتع را بیش از 

. داردقراردر خاكشدهترسیبکربناعظمقسمتکهدلیل
و گرددمیهدررفت کربنموجبخاكفرسایشفرایند

گیاهی و باال بردن توان تولیدي حفظ پوشش ماننداقداماتی 
کربنترسیبمدیریتجهتدرمثبتیقطعاً گام،خاك

در بررسی )2010(و همکارانAlizadeh.بودخواهد
اثرات مدیریت قرق و چرا در میزان ترسیب کربن در گونه 

مراتع استپی رودشور ساوه به این نتیجه درمنه دشتی در
ونه درمنه دشتی در دست یافتند که میزان ترسیب کربن گ

داري منطقه چرا شده در مقایسه با منطقه قرق تفاوت معنی
هاي هواییهمچنین ترسیب کربن در بین اندام، داشته است

و الشبرگ ) ریشه(اندام زیرزمینی،)برگ، سرشاخه، ساقه(
.در دو منطقه با یکدیگر متفاوت بوده است

Varameshعمق تأثیر نیز با بررسی )2010(و همکاران
خاك بر مقدار ترسیب کربن به این نتیجه رسیدند که بین مقدار 

خشک و عمق ترسیب کربن در خاك در نواحی خشک و نیمه
این نتیجه با . خاك رابطه غیرمستقیم وجود دارد

نیز مطابقت دارد و )2002(و همکارانSchumanهايیافته
و تبدیل به توان روند تدریجی تجزیه الشبرگ دلیل آن را می

.گردد دانستهاي سطحی خاك آغاز میهوموس که از الیه
Forouzeh)2010 (هاي توان ترسیب کربن گونهبا ارزیابی

اي در مراتع خشک گربایگان فسا گزارش کرد که میزان بوته
Helianthemum lippii(آفتابیهاي گلترسیب کربن در گونه

L.(،گینهسیاه)Dendrosteller alessertii(و درمنه دشتی
)Artemisia sieberi ( گونه . داري داشتاختالف معنیبا هم

. در منطقه داشترا درمنه دشتی بیشترین توان ترسیب کربن 
برگ، شاخه، (هاي چهارگانه همچنین ترسیب کربن در بین اندام

داري تفاوت آماري معنیگونه مورد مطالعه،سه) ساقه و ریشه
هاي گیاهان بیشترین توان در ترسیب کربن و ساقهرا نشان داد 

.ها کمترین توانمندي را داشتندو برگ

Woomerبا مطالعاتی که در کشور )2004(و همکاران
گیاهوسنگال بر روي میزان کربن ذخیره شده در خاك

Dactyloctenium aegyptiumبه این نتیجه رسیدند ،انجام دادند
متر از سانتی20از کربن آلی خاك در عمق % 60که در حدود 

) 2009(و همکاران Naghipour.سطح خاك ذخیره شده است
منظور بررسی ترسیب کربن خاك و اي که بهدر مطالعه

کاشت منطقه سیساب توده گیاهی در مراتع طبیعی و دستزیست
درصد از کل 90کردند که بیش از بجنورد انجام دادند، گزارش 

.دهدترسیب کربن را کربن آلی خاك تشکیل می
هاي مراتع ایران که شامل وسعت قابل با توجه به ویژگی

مالحظه، قرار گرفتن بخش اعظم آن در ناحیه خشک و 
هاي اي پایا و مقاوم به تنشهاي بوتهخشک، وجود گونهنیمه

ها در این گونهبیشتردن محیطی و مهمتر از همه انحصاري بو
ها را از نظر میزان ترسیب کربن ایران است، لزوم بررسی آن

راتع اگر استفاده از شرایط طبیعی حاکم بر م. کنددوچندان می
هاي ها را یکی از راهکارخشک و مدیریت آنخشک و نیمه

ترسیب کربن در مناطق مذکور قابلیتافزایش برايمناسب 
اینگونه بیشترهایی که در و مهار سیالبمدیریت بشمار آوریم،
ست و اغلب باعث تخریب پوشش گیاهی شده و امناطق جاري

هاي دنبال دارد، یکی از گزینهطبعا فرسایش خاك را نیز به
.مدیریت مراتع در جهت افزایش ترسیب کربن استبرايمناسب 
پژوهش با هدف برآورد و مقایسه مقدار کربن ترسیب این 

هاي شاخه، ریشه و برگ دو گونه ك پیرامون و اندامشده در خا
گیاهی قیچ و گروج و همچنین بررسی رابطه میان کربن ترسیب 

.هاي خاك طراحی و اجرا شدشده با برخی ویژگی

هامواد و روش
هاي مورد مطالعهمعرفی منطقه و گونه

کیلومتري شهرستان 41آباد در فاصله منطقه صالح



4701شماره 24فصلنامه تحقیقات مرتع و بیابان ایران جلد 

کیلومتري شمال بندرعباس و در بین 206آباد و حاجی
28◦35′هاي و عرض52◦48′تا 55◦44′هاي جغرافیایی طول
مراتع قشالقی استان ءاست و جزشده واقع 28◦38′تا 

حداکثر .هکتار است2254باشد که مساحت آن هرمزگان می
متر و حداقل ارتفاع مناطق 1918ارتفاع مناطق کوهستانی 

طور به.باشدمتر از سطح دریا می1464دشتی و تپه ماهور
. کلی منطقه داراي یک شیب کلی شمالی و جنوبی است

هاي خشک و مرطوب سال در منحنی پراکنش بارندگی و ماه
میانگین ماهانه .نشان داده شده است) 1شکل (آمبروترمیک 

2آباد در سال مورد آزمایش در شکل بارندگی منطقه صالح
هش ابتدا اقدام به شناسایی در این پژو.مشخص گردید

قیچ و گروج .هاي قیچ و گروج گردیدمناطقی با غالبیت گونه
. باشندهاي بسیار مهم مراتع استان هرمزگان میهر دو از گونه

توان به تغذیه حیوانات از دالیل اهمیت این دو گونه گیاهی می
عنوان علوفه، حفاظت خاك، پرورش زنبور عسل و اهلی به

عنوان سوخت برخی مواقع استفاده افراد بومی بههمچنین در
Mohamadi(زیستی از این گیاهان اشاره کرد  et al., 2013;

El-Bana et al., 2010.(

آبادمنحنی آمبروترمیک منطقه صالح-1شکل 

)1391(آباد در سال مورد آزمایشمیانگین ماهانه بارندگی منطقه صالح-2شکل 

برداريروش نمونه
گیاه  برداري ازنمونه

هاي گیاهی به تفکیک برگ، ساقه و برداري از اندامنمونه

متر 5×5گروج ها براي گونهپالتابعاد. ریشه انجام گردید
اندازه . متر در نظر گرفته شد10×10و براي گونه قیچ 

ها به دلیل بزرگتر بودن تاج پوششی یک گیاه متفاوت پالت
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و همچنین افزایش منطقه ریزش الشبرگ در اطراف گیاه 
در انتخاب مناطق مورد مطالعه، مالك اصلی . باشدمی

گروج و حداقل حضور هاي قیچ وحداکثر حضور گونه
سایر ثیر أتمنظور حذف این عمل به.هاي همراه بودگونه
ویژه در بخش خاك و هاي گیاهی در ترسیب کربن بهگونه

هاي مورد نظر در ارزیابی توان واقعی و انحصاري گونه
.ترسیب کربن انجام شد

پایه به تفکیک برگ و 30هاي هواییدر پالت اندام
هاي پالستیکی براي توزین در پاکتساقه با اره قطع و

هاي براي اندام. آوري و به آزمایشگاه ارسال شدجمع
هاي نمونه از پایه5زوم کمترین تلفاتزیرزمینی به دلیل ل

برداري از ریشه به طریق نمونه. گیاهی انتخاب و قطع شدند
هاي با حفاري ریشه انجام گردید که در این روش ریشه

30(متر تا عمق نفوذ ریشه میلی2ضخامت بیشتر از 
برداشت و براي توزین به آزمایشگاه آنالیز مواد ) متريسانتی

Forouzeh(ارسال شد  et al., برداري در فصل نمونه). 2008
که این گیاهان داراي تاج پوشش شاداب و رویش بهار،

. شاخ و برگ جدید بودند، انجام شد

خاكبرداري ازنمونه
60پروفیل 10ها، تعداد زدن الشبرگبعد از کنار 

حفر گردید و در این ) پروفیل5در هر توده (متري سانتی
15- 30و0-15ها به مقدار کافی خاك از دو عمق پروفیل
ماده آلی . و به آزمایشگاه منتقل شدآوريمتري جمعسانتی

ترین فاکتور در تعیین عنوان مهمترین و کلیديخاك نیز به
زي خاك و ترسیب کربن در خاكسطح حاصلخی

Varamesh(گیري گردیداندازه et al., 2010(.

روش آزمایشگاهی
ها در درجه ، نمونههاي گیاهیتر اندامبعد از توزین وزن

ساعت در آون 24گراد به مدت درجه سانتی70حرارت 
نیز توزین گردیدهاخشک شدند و وزن خشک نمونه

)Varamesh et al., هاي خشک شده توسط نمونه.)2010
اي نمونهیکبرقی بصورت پودر درآمده و از هرآسیاب

.گیري کربن آلی تهیه گردیداندازهبرايآزمایشگاهی 
هاي گیري برخی ویژگیمنظور اندازهخاك نیز بههاينمونه
و شیمیایی خاك ازجمله وزن مخصوص ظاهري، ی فیزیک

ت تبادل کاتیونی، قابلیت هدایت الکتریکی، اسیدیته، ظرفی
کربنات کلسیم، نیتروژن، فسفر و پتاسیم در هواي آزاد 

ها، ها و جداکردن ریشهکلوخهدن کرخشک و بعد از خرد 
2ها، آسیاب شده و از الک سایر ناخالصیسنگ و

. متري عبور داده شدمیلی
هاي برداشت شده پس از تعیین میانگین وزن خشک گونه

لی در قسمت هوایی و زمینی و کربن آلی از منطقه، مقدار کربن آ
صد کربن گیري دربراي اندازه.خاك مورد ارزیابی قرار گرفت

هاي برگ، شاخه، ریشه در آون در آلی در گیاه تمامی نمونه
براي تعیین . ساعت خشک شدند24درجه به مدت 105دماي 

. کربن آلی از روش احتراق در کوره الکتریکی استفاده شد
ی که کامال خشک شدند توسط آسیاب برقی آسیاب هاینمونه

نمونه با وزن مشخصی 4ها تعداد شده و از مجموع این نمونه
ها در ها با ترازوي دیجیتال، نمونهبعد از توزین نمونه. تهیه شد

درجه 600ساعت در دماي 4مدت کوره قرار داده شده و به
شده در هاي سوخته سپس نمونه. گراد سوزانده شدندسانتی

با تعیین وزن خاکستر، وزن اولیه و نسبت . دسیکاتور وزن شدند
ها به کربن آلی به مواد آلی میزان کربن آلی در هریک از اندام

صورت جداگانه با استفاده از رابطه زیر محاسبه شدند 
)Forouzeh et al., 2008.(

OC=0.5 OM

. کربن آلی استOCماده آلی و OMکه در این فرمول 
گیري درصد کربن آلی در خاك از روش والکی براي اندازه

.بلک استفاده گردید
مطالعه به صورت دو آزمایش فاکتوریل بر پایه طرح این 

اول نوع گیاه و فاکتور دوم فاکتور.کامال تصادفی انجام شد
هاي مختلف خاك و عمق) آزمایش اول(هاي گیاه اندام

و مقایسه میانگین بر اساس تجزیه واریانس . بود)آزمایش دوم(
SASافزار با استفاده از نرمLSDآزمون ver. و برآورد 9.1

.MINITABverافزار ضرایب همبستگی با استفاده از نرم 16

.انجام شد
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نتایج
در دو گونهکربنترسیبقابلیتمقایسه 

نتایج برآورد مقدار ترسیب کربن در هر هکتار خاك دو 
مورد مطالعه نشان داد، مقدار ترسیب کربن قیچو گروجتوده 

تن در هکتار که از کل میزان 3/99گروجدر خاك توده 
تن در 2/75در خاك توده گروج انجام شدهترسیب کربن 

تن در هکتار در عمق دوم 1/24هکتار در عمق اول و 
تن در هکتار بود که 8/86ذخیره شده است و در توده قیچ

تن در هکتار در 2/64انجام شدهربن از کل میزان ترسیب ک
- 30تن در هکتار در عمق 6/22متري و سانتی15عمق 

).1جدول (است انجام شدهمتري سانتی15

گیري شده خاك در دو گونه مورد اندازهمقایسه دو عمق
مطالعه

داراي درصد رس و 15تا 0عمق که نتایج نشان داد
.بیشتري نیز بودندسیلت بیشتر و در نتیجه مقدار ترسیب

هاي گروج و قیچبرداري خاك در تودهمقدار ترسیب کربن در دو عمق نمونه-1جدول 
)هکتار/ تن (ترسیب کربن )درصد(کربن آلی )سانتیمتر(عمق  توده
2/75 13/0 15-0 گروج
1/24 04/0 30-15 گروج
2/64 12/0 15-0 قیچ
6/22 05/0 30-15 چقی

ها و بافت خاك در دو عمق خاك پیرامون دو گیاه مورد مطالعهنتایج مقایسه میانگین اثرات اصلی ویژگی-2جدول 
هدایت 
الکتریکی

اسیدیته 
گل اشباع

درصد اشباع 
خاك

درصد 
رطوبت

درصد 
نیتروژن

درصد کربن 
آلی

درصد 
رس

درصد 
سیلت

درصد شن

گیاه
b72/0a88/7a08/24a83/0a041/0a37/0a9/10a7/22b4/66قیچ

a91/0a82/7b5/21b73/0b037/0b30/0b5/6b1/19a5/75گروج
عمق خاك

0-15a86/0a86/7a33/23b72/0a040/0a36/0a2/10a6/23b3/66
15-30b77/0a83/7a25/22a83/0b037/0b30/0b2/7b1/18a5/70

.دار ندارنداختالف معنی%1در سطح LSDهاي داراي حروف یکسان در هر ستون بر اساس آزمون میانگین

داري تحت تأثیر نوع طور معنیدرصد کربن آلی خاك به
قرار گرفت، ولی % 5گیاه و عمق خاك در سطح احتمال 

). 3جدول (داري بر این صفت نداشت کنش آنها تأثیر معنیبرهم
خاك زیر پاي گیاه قیچ از نظر درصد کربن آلی در سطح 

درصد3/23باالتري بود، به این معنی که این خاك به مقدار 
داراي کربن آلی بیشتري نسبت به خاك زیر پاي گیاه گروج 

20به مقدار 15تا 0درصد کربن آلی در عمق ). 2جدول (بود 
متر سانتی30تا 15درصد بیشتر از درصد کربن آلی در عمق 

در هر دو گیاه قیچ و گروج درصد کربن آلی در ). 2جدول (بود 
. متر بودسانتی30تا 15متر بیشتر از عمق سانتی15تا 0عمق 

ترتیب به این تفاوت بین دو عمق در دو گیاه قیچ و گروج به
).3جدول (درصد بود 3/22و 7/14مقادیر 
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هاي خاك براي دو گیاه مورد مطالعه در دو عمق مختلف خاكکنش ویژگینتایج مقایسه میانگین برهم-3جدول 
گیاه مورد 

مطالعه
عمق مختلف 

خاك
هدایت 
الکتریکی

اسیدیته 
گل اشباع

درصد اشباع 
خاك

درصد 
رطوبت

درصد 
نیتروژن

درصد 
کربن آلی

درصد 
رس

درصد 
سیلت

درصد 
شن

قیچ
0-15c73/0a87/7a33/24b78/0a043/0a39/07/12 aa2/25c1/62
15-30c72/0a88/7ab83/23a88/0b038/0b34/01/9 bb1/20b8/70

گروج
0-15a99/0a8/7b33/22c67/0c037/0bc33/06/7 cb9/21b5/70
15-30b83/0a84/7c66/20b79/0c037/0d27/04/5 dc2/16a4/78

هاي داراي حروف یکسان در هر ستون بر اساس آزمون میانگین:  LSD .دار ندارنداختالف معنی%1در سطح 

مورد مطالعهترسیب در سه اندامقابلیتمقایسه 
هاي مختلف گیاه بین اندامکه مطالعه نشان داد این نتایج 

داري از نظر کربن ذخیره شده مشاهده نیز تفاوت معنی
بیشترین و کمترین مقدار کربن ذخیره شده در بافت . شودمی
ساقه نسبت . و ریشه مشاهده شدهاي ساقهترتیب در اندامبه

درصد کربن 2/11و2/6ترتیب به مقدار به ریشه و برگ به

ساقه و ریشه .هاي خود ذخیره داشتبیشتري در بافت
ترتیب در هر دو گیاه داراي بیشترین و کمترین مقدار کربن به

نوع گیاه و اندام گیاهی ثیر أت).5جدول (ذخیره شده بودند 
5خیره شده در بافت گیاه در سطوح احتمال بر مقدار کربن ذ

ثیر أتکنش این دو عامل دار بود، در حالی که برهممعنی%1و 
).4جدول (داري بر کربن ذخیره شده نداشت معنی

کنش آنها بر کربن ذخیره شدهنتایج تجزیه واریانس اثر گیاه، اندام و برهم-4جدول 
میانگین مربعات کربن ذخیره شدهدرجه آزاديتغییرمنبع 

98/19*1گیاه
67/38**2اندام

2ns53/1اندام× گیاه 
1813/4خطا

91/4ضریب تغییرات
ns:درصد1و 5دار در سطوح معنی:**و * دار؛ غیر معنی

مختلف دو گیاه مورد مطالعههايدر اندام) کیلوگرم(نتایج مقایسه میانگین کربن ذخیره شده -5جدول 

اندام گیاهی
گیاه

میانگین
گروجقیچ

c21/40c48/38b34/39برگ
a71/44ab74/42a72/43ساقه
ab37/43a-c02/41ab19/41ریشه

A09/45B74/40میانگین
.دار ندارنداختالف معنی% 1در سطح LSDهاي داراي حروف یکسان بر اساس آزمون میانگین
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بحث
داراي درصد رس و سیلت 15تا 0نتایج نشان داد عمق 

بافت .بیشتر و در نتیجه مقدار ترسیب بیشتري نیز بودند
ویژه درصد رس خاك از مهمترین عوامل تأثیرگذار هخاك ب

هاي با رس بیشتر بر ترسیب کربن خاك است، که خاك
Varamesh(دارندتوانایی ترسیب بیشتري را  et al.,

مطالعه نیز مشخص شد که خاك این این موضوع در .)2010
حاوي قیچ به دلیل داشتن درصد رس بیشتر ترسیب کربن 

) 1999(و همکارانBruce. بیشتري هم از خود نشان داد
رس - نیز نشان دادند که ترسیب خاك با درصد سیلت 

.همبستگی دارد
نوع ثیر أتدار تحت معنیطوردرصد کربن آلی خاك به

قرار گرفت، ولی % 5ال گیاه و عمق خاك در سطح احتم
کربن .داري بر این صفت نداشتمعنیثیر أتها کنش آنبرهم

آلی خاك از خواص تبادل کاتیونی، بافت و تراکم خاك 
)2010(و همکارانVarameshپذیرد که با نتایج میثیر أت

در بررسی عوامل )2008(و همکارانAbdi. مطابقت دارد
مؤثر بر ترسیب کربن آلی خاك در منطقه حفاظت شده هفتاد

که ترسیب کربن آلی ندقله اراك به این نتیجه دست یافت
، درصد رطوبت اشباع ECخاك با درصد لوم خاك، مقدار 

خاك، بیوماس هوایی، بیوماس زیرزمینی و مقدار الشبرگ 
درصد سنگ و سنگریزه دار داشت و با رابطه مثبت و معنی

. دار داشتخاك رابطه منفی معنی
Gaoعمق ثیر أتنیز با بررسی )2007(و همکاران

خاك بر مقدار ترسیب کربن به این نتیجه رسیدند که بین 
خشک و نیمهمقدار ترسیب کربن در خاك در نواحی خشک

این نتیجه با . مستقیم وجود داردو عمق خاك رابطه غیر
نیز مطابقت دارد و )2002(و همکارانSchumanهاي یافته

توان روند تدریجی تجزیه الشبرگ و تبدیل به دلیل آن را می
.گردد دانستهاي سطحی خاك آغاز میهوموس که از الیه

Powers وSchlesinger)2002 ( با تحقیقاتی که در
کاستاریکا انجام دادند، مشاهده کردند که غلظت کربن آلی 

ویژه رس ههاي مختلف خاك با بافت خاك بخاك در عمق
.خاك در ارتباط بسیار نزدیک است

هاي مختلف گیاه بین اندامکه مطالعه نشان داد این نتایج 
داري از نظر کربن ذخیره شده مشاهده نیز تفاوت معنی

بیشترین و کمترین مقدار کربن ذخیره شده در بافت . شودمی
نتایج این .ریشه مشاهده شدهاي ساقه و ترتیب در اندامبه

مطابقت )2010(و همکارانVarameshآزمایش با نتایج 
این پژوهشگران نتیجه گرفتند که با افزایش عمق وزن . دارد

مخصوص ظاهري و اسیدیته خاك افزایش یافتند؛ در حالی 
. که درصد نیترژون، مقدار ماده آلی و کرین آلی کمتر شد

Gaoاندامهایی که کردندان بی) 2007(و همکاران
از توانایی بیشتري در ترسیب کربن ، داراي بافت چوبیاند

برخوردار بوده و هرچه نسبت اندامهاي چوبی در گیاه بیشتر 
Forouzeh. توان آن در ترسیب کربن افزایش مییابد، باشد

با مقایسه توان ترسیب کربن بین سه گونه گل) 2010(
مرتعی در منطقه دشت تیگینه و درمنه دشآفتابی، سیاه

طور گربایگان فسا نتیجه گرفت که ترسیب کربن به
این پژوهشگران نشان .داري بین سه گونه تفاوت داشتمعنی

ه بیشترین ترسیب کربن در ساقه دادند که در هر سه گون
کمترین ترسیب کربن در دو گیاه گل آفتابی و . دست آمدب

پژوهش این هاي افتهدست آمد، که با یبسیاه گینه در برگ 
.مطابقت دارد

نوع گیاه و اندام گیاهی بر مقدار کربن ثیر أتطور کلی هب
بین که نحويبه. دار بودذخیره شده در بافت گیاه معنی

داري از نظر کربن هاي مختلف گیاه نیز تفاوت معنیاندام
بیشترین و کمترین مقدار کربن . شدذخیره شده مشاهده 

هاي ساقه و برگ هر ترتیب در اندامبافت بهذخیره شده در 
گیاه قیچ داراي کربن ذخیره شده .دو گیاه مشاهده شد

بیشتري در بافت خود بود، که این مقدار نسبت به گیاه گروج 
.درصد بیشتر بود7/10
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Abstract
The present study was conducted to evaluate the potential of carbon sequestration in plant

organs (root, stem and leaf) of Zygophyllum atriplicoides and Gymnocarpus decander and soil
at two depths (0-15 and 15-30cm). The experiment was conducted in the Saleh-Abad region,
41km north of Haji-Abad, Bandar-Abbas Hormozgan, Iran, during 2012. Sampling of plant
organs was performed by separating the leaf, stem and root. After determining the average dry
weight of the study species, the content of organic carbon was calculated for both plant and soil.
This study was carried out in two separate factorial experiments arranged using a randomized
complete design. The first factor was the type of plant species in both experiments. The second
factor was the plant organs in experiment I and different soil depths in experiment II. The
results showed that the highest carbon sequestration was obtained at 0-15 cm soil depth. The
effects of plant species and plant organs on the content of carbon stored in plant tissues was
significant (P ≤0.05) and (P ≤0.01), respectively, while the interaction of those two factors had
no significant effect on stored carbon. A significant difference was found between plant organs
in terms of stored carbon. In both plants, the highest and lowest content of stored carbon was
observed in stem and root, respectively. According to the results, the carbon content stored in Z.
atriplicoides (45.09 Kg) was 10.7% more than that of G. decander (40.74 Kg). Overall, the
results of this study indicated that the highest carbon sequestration was obtained with Z.
atriplicoides in the Saleh-Abad region.
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