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چکیده
نیزمشیگرماجهیکربن و در نتبیبر روند ترستواندمییلیبه هر دلیو مرتعیجنگليهااکوسیستمدر یاهیگوماسیکاهش ب

شهرستان بهبهان يدام در مراتع چاه ماريمتفاوت چراهايشدتکربن تحت سازيذخیرهیابیمطالعه با هدف ارزاین باشد. رگذاریتأث
یفتن تماممتوسط و کم با در نظر گرد،یشدي. سه منطقه با شدت چرادیانجام گردA. sieberiگونه تیدر استان خوزستان با غالب

به روش یاهیاز پوشش گبردارينمونهانتخاب شدند. کسانیمیخاك و اقل،یجهت و ارتفاع)، بارندگب،ی(شیتوپوگرافيهاویژگی
منظور . بهانجام شددر منطقه معرف يمتر100طول سه ترانسکت رو دمربعیمترکیپالت 60در قالب کیستماتسی–یتصادف
با اهیو کربن گدیگردینیرزمیو زییاندام هواتودهیکامل از زبردارينمونهاقدام به ینیرزمیو زییهواتودهیکربن ززانیمیبررس

.SPSS vافزار	نرمکمکبههادادهلیوتحلهیشد. تجزنییاستفاده از روش احتراق تع قیاز طرییچراهايشدتدرهادادهمقایسه، 16
ییچراهايشدتنینشان داد که بجیشدند. نتاسهیبا آزمون دانکن مقایصفات مورد بررسنیانگیو مکطرفهیانسیوارهیآزمون تجز

به 3/5704و از افتهیآن کاهش زانیمادیزيکم به منطقه با شدت چراياز منطقه با شدت چرااهیگیکربن آلزانیمختلف م
وجود يدارمعنیاختالف ینیرزمیو زییهوايهااندامکربن در رهیمختلف از نظر ذخيمارهایتنیبنیاست. همچندهیرس1/3470

. بود5/2180ینیرزمیزتودهیو در ز9/4360کم يدر شدت چراییهواتودهیکربن در زرهیداشت و ذخ

خوزستان.  ،یاهیگتودهیمرتع، زستمیاکوس،یجهانشیکربن، گرمادیاکسيدهاي کلیدي:واژه

مقدمه
یطیمحستیمعضالت زنتریاز مهمیکیگرمایش جهانی 

از محققان را به خود جلب ياریبوده که توجه بسریدر قرن اخ
موجودات اتیبر حیکرده است. گرم شدن هوا اثرات مخرب

و لیوقوع س،یعیطبيهااکوسیستمبیداشته و سبب تخر

شودمییکیو اکولوژیمیبرهم خوردن تعادل اقلو یخشکسال
)Abdi et al., جادیعوامل در انیرگذارتریاز تأثیکی).2008

کربن دیاکسيهستند و داي	گلخانهيگازها،یجهانشیگرما
دیاکسيمنظور کاهش د. بهباشدمیگازها نیانتریاز مهمیکی

،اي	گلخانهيگازهايتعادل در محتواجادیو ايکربن اتمسفر



1228شماره 25فصلنامه تحقیقات مرتع و بیابان ایران جلد 

شودبیترسمتعددهاي	جذب و در شکلدیکربن اتمسفر با
)Amir Aslani, 2004.(

موجودکربنتخلیهودادنرسوبمعنايبهکربنترسیب
اضافیکربناکسیدديجذببهدیگرعبارتبهواستجودر
وگیاهیبقایايگیاهان،زمینیزیروهواییيهااندامتوسطجو

اطالقزمینشدنگرمپدیدهسوءآثارکاهشبرايها	جلبک
تحتکهییهاخاكوگیاهیزیتودهدرکربنترسیب. شودمی
ترینعملیاقتصاديلحاظبهوترینسادههستندزیتودهاین

باشدمیاتمسفريکربناکسیدديکاهشبرايممکنراهکار
)Forozeh et al., بهمسئلهاینکیوتوکنفرانسدر). 2008

کردندملزمراکشورهاآن،پروتکلدرومطرحجديصورت
وطبیعیيهاجنگلویژهبهگیاهیپوششازاستفادهباتا

حالدر). UNDP,2000(بپردازندکربنذخیرهبهمصنوعی
یکحدودکشاورزيهايزمینبیشترکربنمحتوايحاضر

,Zobel(استمراتعوهاجنگلازکمترسوم زیرا،)1992
بیشترمراتعوهاجنگلبامقایسهدرکشاورزيهايسیستم
,.(دارندقراریکسالهزراعیمحصوالتتسلطتحت 2007

Baker et al .(مراتعنقشبهاخیرهايسالدردلیلهمینبه
کربنترسیبوجوکربناکسیدديکاهشبرايبستريمنزلهبه

بررسیبهمتعدديتحقیقاتوشودمیدادهاهمیتپیشازبیش
وFroozeh. اندپرداختهمراتعکربنترسیبمتفاوتهايجنبه

Mirzaali)2006 (میزانبرمرتعقرقعملیاتتأثیربررسیبا
منطقهدرخاكوغالبيهابوتههواییزیتودهکربنترسیب
عملیاتکهیافتنددستنتیجهاینبهگلستاناستاندرگمیشان

ترسیبافزایشباعثيدارمعنیطوربهمرتعحفاظتوقرق
وForozeh. شودمیمنطقهغالبايبوتهيهاگونهکربن

ايبوتهيهاگونهترسیبتوانبررسیدر) 2008(همکاران
Helianthemumغالب lippii،lessertiiDendrostelleraو

A. sieberiترسیبدرگونهسهاینتواناییکهدادندنشان
ضریبباالتریندارايA. sieberiگونهومتفاوتکربن

در) 2009(همکارانوAzamivandهمچنین. گیاهیست
Artemisiaگونهکربنترسیببردامچراياثرتحقیقی

sieberi نتیجهاینبهوکردهبررسیسمناناستانمراتعدررا
زیتودهبريدارمعنیکاهشموجبدامچرايکهیافتنددست

. شدالشبرگوهواییاندامدرکربنذخیرهوگونهآن
Alizadehدرشدهترسیبکربنمیزاننیز) 2009(همکارانو

حالتدوراArtemisia sieberiگیاهمختلفهايقسمت
کهدادندنشانودادندقراربررسیموردچراوقرقمدیریت
وزیرزمینیاندامهوایی،يهااندامبیندرکربنترسیب

باعثقرقودارديدارمعنیتفاوتمنطقهدودرالشبرگ
الشبرگوزیرزمینیهوایی،زیتودهدرکربنذخیرهافزایش

کاهش) 2009(همکارانوNaghipour Borj. استشده
کاهشنهایتدروگیاهیزیتودهمیزانگیاهی،پوششدرصد
اثراتازراگیاهیزیتودهوخاكدرکربنترسیبمیزان

دوترسیبقابلیتساوهمراتعدر. دانستندچراشدتافزایش
Stipaو.A. sieberiگونه barbataمتفاوتيهامدیریتدر

میزانبیشترینکه دادنشانمطالعهایننتایج. شدبررسی
.Sگونهبهمربوطکربنترسیب barbataشدهچرامنطقهدر

Alizadeh(باشدمی et al., 2010 .(Tamartashهمکارانو
میزانکهدادندنشانمیانکالهايجلگهمراتعدر) 2012(

شدنچوبیدرصدوپوششتاجسطحافزایشباکربنترسیب
اینبه) 2013(همکارانوBooker.یابدمیافزایشگیاهان
دنبالبهبایدهامدیریتوهاسیاستکهدارنداذعانمسئله

حفظنتیجهدروآنهاخاكومراتعازمدتطوالنیحفاظت
ومحیطیزیستمنافعازجملهتريوسیعمنافعبهتاباشدکربن

عدم) 2015(همکارانوDean. شویمنائلاجتماعی
ترسیبافزایشنتیجهدرویافتهتخریبمراتعدرگذاريدام

. دانندمیهواییوآبتغییراتکاهشسويبهراهیراکربن
Hosseiniaghdamمراتعدرايمطالعهدر) 2016(همکارانو

مجموعدرشدهترسیبآلیکربنمیزانکشور،خشکنیمه
شدتوکمچرايشدتبامنطقهدرراگیاهیپوششوخاك
. زدندتخمینهکتاربرتن7/4و5/7ترتیببهزیادچراي

وجهانیسطحدرکربنترسیباهمیتبهتوجهباکلیطوربه
توجهیقابلنقشمدیریتیعواملکهنکتهاینگرفتننظردر
مرتعیيهااکوسیستمکربنترسیبتوانکاهشوافزایشدر

,William(دارند متفاوتيهامدیریتاثراستالزم،)2002
سوياز. گیردقرارارزیابیموردمراتعدرکربنذخیرهمیزانبر

مناطقکربن،ترسیببرايمناسبهايگزینهازیکیدیگر
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کهشدهموجبموضوعاینوهستندخشکنیمهوخشک
رامناطقاینUNDPوFAOمانندالمللیبینهايسازمان

نمایندانتخابکربنترسیبهايبرنامهاجرايبراي
)Veramesh et al., 2005.(

هاي اجرا شده یکی از طرحماريچاهداريمرتعطرح
Artemisiaگونهکه از باشدمیدر شهرستان بهبهان  sieberi

.استکردهاستفادهاصالحیعملیاتعنوانبهکشتبراي
این گونه در گذشته در ترکیب طبیعی منطقه وجود داشته ولی 

عنوان گونه از بین رفته و دوباره توسط اداره منابع طبیعی به
تحقیق به بررسی اثراین اصالحی در منطقه کشت شده است. 

.Aگونهکربنترسیبمیزانبرچراییمختلفهايشدت

sieberiکشتاصالحیيهاگونهمهمترینازیکیعنوانبه
ت.اسپرداختهدر این منطقه شده

هامواد و روش
در فاصله يچاه ماريدارطرح مرتع: منطقه مورد مطالعه

غرب شهرستان بهبهان قرار گرفته است (شکل يلومتریک15
و جزء شودمیرا شامل يهکتار1350طرح مساحت نی). ا1

طول نیاستان خوزستان است. منطقه طرح بیمراتع قشالق
30°34´تا30°37´شمالیعرضو50°5´تا50°10´یشرق
انجام شده مراتع محدوده طرح حاسباتماساسبر. داردقرار

صد روز کیيرا برایواحد دام386ازیقادر است علوفه مورد ن
بوده و ي. منطقه طرح به صورت تپه ماهوردینمانیمأتدر سال 

370متر و حداقل ارتفاع 490ایحداکثر ارتفاع از سطح در
درصد و جهت 20تا 10نیمنطقه طرح بیعمومبیمرتع و ش

27/331ساالنه منطقه یاست. متوسط بارندگیقآن شر
بیترتحداکثر و حداقل درجه حرارت منطقه بهاست.متر	یلیم
است.وسیدرجه سلس- 2و 5/50

بهان، استان خوزستان و کشور ایرانشهرستان بهچاه ماري درموقعیت منطقه -1کل ش

منظور تعیین اثر شدت چراي دام بر میزان به: روش کار
ذخیره کربن بعد از بازدید صحرایی سه منطقه مرجع (با چراي 
کم کنترل شده تحت نظارت اداره منابع طبیعی شهرستان 

شدت چراي متوسط) و بخشی که بهبهان)، منطقه کلید (با 

عنوان منطقه بحرانی مورد چراي شدید قرار دارد به
)Naghipour Borj ،با شرط همسان 2009و همکاران (

ي توپوگرافی (شیب، جهت و ارتفاع)، هاویژگیبودن تمامی 
انتخاب A. sieberiگونهخاك و اقلیم در مناطق اصالحی با 



1230شماره 25فصلنامه تحقیقات مرتع و بیابان ایران جلد 

و در منطقه بردارينمونهي هاسایتگردید. در هریک از 
معرف با استفاده از روش تصادفی ـ سیستماتیک، سه 

مترمربعی (به 1×1پالت 20متري و تعداد 100ترانسکت 
,Mesdaghi(روش حداقل سطح) در هر ترانسکت )2010

Tamartash(ندبرداشت شد et al., ترانسکت). طول2012
بهتوجهابوگیاهیپوششالگوي پراکنشونوعحسببر

Joneidiخشک (منطقه نیمهاقلیم et al., . گردیدتعیین)2016
داخل هر پالت میزان زیتوده هوایی، زیتوده زیرزمینی و 

گیري شد. براي ) اندازهA. sieberiترسیب کربن گونه غالب (
و استفاده شدقطع و توزیناز روش برآورد زیتوده هوایی، 

براي برآورد زیتوده زیرزمینی با حفر پروفیل تا عمق نفوذ 
ابتدا منظور،نیبدها برداشت شد. ریشه، نمونه زیتوده ریشه

و جداکردن آنها کیتفکویاهیي گهانمونهاقدام به برداشت 
شگاهیشده به آزمابرداشتيهانمونهبعداز خاك شده و 

،یخشکبیضرمحاسبهبراين،ی. پس از توزدیمنتقل گرد
شده و قبل از خشکهیساطیدر هواي آزاد و در محهانمونه

درجه 70دماي در آون درمربوطه،هايشیانجام آزما
نیبا توزسپسساعت قرار گرفتند.24گراد به مدت یسانت

براي . دیگردمحاسبهکیدرصد ماده خشک براي هرهانمونه
ي هوایی و زیرزمینی به کربن هااندامتعیین ضریب تبدیل کربن 

آلی از روش احتراق در کوره الکتریکی استفاده گردید 
)Tamartash et al., ). در ادامه با ضرب ضریب تبدیل 2012

دست آمده از روش احتراق در کوره الکتریکی در کربن آلی به
زیتوده گیاهی، وزن کل کربن ترسیب شده در هر پالت و در 

.یت مطالعاتی محاسبه شدنهایت در هر هکتار سا
منظور بررسی و مقایسه به:آماريهايوتحلیلتجزیه

پسزیرزمینی و هواییيهاانداممیزان ترسیب کربن در بین 
با استفاده از آزمون هادادهنرمال بودن ازاطمیناناز

برايطرفه و آنالیز واریانس یکازاسمیرنف،-کولموگروف
آزمون دانکن استفاده گردید. ها ازبندي مقدار میانگینکالسه

استفاده شدSPPS v.16افزار نرمازاین بررسی در 

نتایج
قیتحقنیاجینتا: یاهیگتودهیشدت چرا بر زریتأث)الف

در ینیرزمیو اندام زییاندام هواتودهینشان داد که متوسط ز
اختالف يمتوسط و کم دارااد،یزيشدت چراماریت

دام يشدت چراشیدرصد است و افزا1در سطح دارمعنی
اندام تودهیو زییاندام هواتودهیزدارمعنیمنجر به کاهش 

).1(جدول دیگردینیرزمیز

شهرستان بهبهاننتایج تجزیه واریانس و آزمون دانکن اثرات شدت چرایی بر زیتوده گیاهی در مراتع چاه ماري -1جدول 
میانگین و انحراف معیارمیانگین مربعاتگیريخصوصیات مورد اندازه

زیتوده اندام هوایی
شدت چراي زیادشدت چراي متوسطشدت چراي کمهادرون گروههابین گروه

**8E815/2ns5/2863308a6/53±7047b6/145±5427c3/156±3986
01/59588980ns98/2730738a8/26±8/3523b8/72±8/2713c2/78±1/1993**زیتوده اندام زیرزمینی

دارمعنیغیر و درصد1در سطح دارمعنیترتیب به:nsو ** 
.استدارمعنیکه داراي حرف مشترك نیستند از لحاظ آماري هاییگیندر هر ردیف تفاوت  میان

متوسط :شدهبیکربن ترسزانیشدت چرا بر مریتأثب)
کم، يدر شدت چراینیرزمیو زییکربن در اندام هوارهیذخ

درصد 1در سطح دارمعنیاختالف يداراادیمتوسط و ز
چه در ادیکم به زيکربن از شدت چرارهیاست و روند ذخ
کاهش ینیرزمیو چه در بخش اندام زییبخش اندام هوا

کم، يدر شدت چرااهیکربن کل گرهیذخنی. همچنافتی
1/3470و 6/4506، 3/5704بیترتبهادیو زتوسطم
در دارمعنیاختالف يبر هکتار برآورد شد که دارالوگرمیک

).2درصد است (جدول 1سطح 
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شهرستان بهبهانيکربن در مراتع چاه ماررهیبر ذخییو آزمون دانکن اثرات شدت چراانسیوارهیتجزجینتا-2جدول 
خصوصیات

گیريمورد اندازه
میانگین و انحراف معیارمیانگین مربعات

شدت چراي زیادشدت چراي متوسطشدت چراي کمهادرون گروههابین گروه
78/70368827ns12/715827a9/166±9/4360b100±6/3585c9/90±2954**ذخیره کربن اندام هوایی

14897245ns74/682684a5/83±5/2180b3/50±8/1792c47/45±1477**ذخیره کربن اندام زیرزمینی
8E500/1ns91/1458498a92±3/5704b4/91±6/4506c7/88±1/3470**ذخیره کربن کل گیاه

دارمعنیغیر و  درصد1در سطح دارمعنیبیترتبه:ns** و 

است.دارمعنیياز لحاظ آمارستندیحرف مشترك نيکه داراهایی	نیانگیتفاوت  مفیهر رددر

حثب
مختلف چراي هايشدتکه دادنتایج این مطالعه نشان 

ترسیب کربن تأثیر چشمگیري داشته و با قابلیتدام بر 
وهواییافزایش شدت چراي دام ذخایر کربن زیتوده اندام 

نتایج مطالعه کاهش یافته است.زیرزمینیاندامزیتوده
Joneidi) در بررسی اثر شدت چراي دام 2016و همکاران (

بر ترسیب و ذخیره کربن در مراتع حفاظت شده بیجار نیز 
که شدت چراي دام اثرات متفاوتی بر دارد از آن حکایت 

هاي مختلف اکوسیستم کمیت کربن ترسیب شده در بخش
داشته است و با افزایش شدت چراي دام، ذخائر کربن 
زیتوده اندام هوایی، زیتوده اندام زیرزمینی و الشبرگ کاهش 

Joneidiیافته است. همچنین  Jafari)2009 در بررسی (
Artemisiaهاي گونه در میزان ترسیب کربن در رویشگاه

sieberiچرا بر ترسیب کربن استان سمنان نشان داد که اثر
برداي داشته و با افزایش شدت چرا بستگی به شدت بهره

که نتایج این یابدمیتوان ترسیب کربن اکوسیستم کاهش 
پژوهشگران با نتایج این پژوهش مشابهت دارد.
ترین بخش از در واقع اندام هوایی مهمترین و حساس

قرار طور مستقیم تحت تأثیر چرا یک اکوسیستم است که به
Yousefian(گیردمی et al., چرايتحتمراتعدرو)2011

دامتوسطگیاهیپوششبرداشتدلیلبهسنگینومتوسط
پوششدرصدوهواییاندامزیتودهکاهشنتیجهدرو

هواییاندامبخشدرکربنترسیبمیزانکاهشگیاهی،
همکارانوFrankکه در مطالعه استشدهمشاهده

)1995(،Javadi) 2005و همکاران،(Jalilvandو

) و 2012و همکاران (Tamartash،)2007(همکاران
BasiriوIrvani)2009 (.نیز به آن اشاره شده است

) نیز 2009(همکارانوAzarnivandجه مطالعه ینت
که چرا در بخش اندام زیرزمینی داشت از آن حکایت 

ذخائر کربن و ازت شده است. در دارمعنیموجب کاهش 
شودمیها و ساقه گیاه قطع در اثر چرا تعدادي از برگواقع 

هاي از دست رفته با مصرف و گیاه در جهت ترمیم بافت
هاي نو به وجود اي، ساقهمقدار زیادي از مواد ذخیره

هاي گیاه ازجمله اندام در نتیجه رشد سایر قسمت،آوردمی
Joneidi(یابدیمزیرزمینی کاهش  et al., . عالوه بر )2016

آن، به دلیل تردد زیاد دام و پودر شدن خاك سطحی، کاهش 
نفوذ در خاك، افزایش رواناب و کند شدن توسعه ریشه در 
خاك در طول زمان موجب کاهش زیتوده ریشه و در نهایت 

,.et al(گرددزیرزمینی میيهااندامکاهش میزان ترسیب 

2004Gabriels( .
درکربننتایج این تحقیق نشان داد که میزان ذخیرههمچنین

است که این یافته با زیرزمینیزیتودهازبیشهواییزیتوده
Yong)، 2007و همکاران (Gaoنتایج مطالعات  zhong

Seyyedو Jafarian) و 2007( Alikhani)2013 که نشان (
دادند میزان ترسیب کربن در زیتوده هوایی بیشتر از زیتوده 

از حکایت برخی نتایج سویی زیرزمینی است مطابقت دارد. از 
افزایش ذخائر کربن در زیتوده زیرزمینی نسبت به زیتوده هوایی 

مثال عنوان بهدارد که با نتایج این تحقیق همخوانی ندارد. 
Joneidi در مطالعه خود به این نتیجه 2016(و همکاران (

دست یافتند که ذخائر کربن زیتوده اندام هوایی کمتر از اندام 
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تر و درصد کم آبهااندامزیرزمینی است و معتقدند هر چه 
چوبی شدن بیشتر باشد داراي ضریب تبدیل باالتر و میزان 

و همکاران Naghipour Borjترسیب بیشتري خواهند بود. 
خشک یز در مطالعه خود در پوشش گیاهی مراتع نیمه) ن2009(

سیساب بجنورد به این نتیجه رسیدند که ذخیره کربن در زیتوده 
Mortazaviو Bordbarزیرزمینی بیش از اندام هوایی است.

Jahromi)2006 ،(Dianati tilaki) و 2009و همکاران (
Javadi) ربن ) نیز با بررسی میزان ترسیب ک2005و همکاران

ها ي گیاهی بر نقش بیشتر ریشههاگونهي مختلف هااندامدر 
جذب و ترسیب کربن تأکید فرایند نسبت به اندام هوایی در 

ها در نتایج مطالعات احتماال ناشی از تفاوت کردند. این اختالف
اقلیم مناطق مورد مطالعه، خصوصیات خاك، شرایط محیطی، 

مختلف چرایی است ي هامدیریتترکیب جامعه گیاهی و 
)Schuman et al., مثال سیستم فشرده عنوان به). 2002

اي گراسلند و افزایش زیتوده اندام زیرزمینی در مقایسه با ریشه
افزایش کمیت کربن دالیل یکی از تواندمیزیتوده اندام هوایی 

Joneidi(زیتوده اندام زیرزمینی نسبت به اندام هوایی باشد  et

al., دهد که با طور کلی نتایج این تحقیق نشان میهب). 2016
اعمال مدیریت صحیح و با شدت چرایی مناسب در جهت 
افزایش پوشش گیاهی مراتع عالوه بر کاهش و کنترل فرسایش 

کربن گردید. افزایش ذخیره سازيذخیرهتوان باعث افزایش می
کربن نیز باعث افزایش ماده آلی خاك شده که عالوه بر افزایش 

بندي خاك و در نتیجه کاهش کیفیت خاك، بر بهبود دانه
گذار خواهد بود.فرسایش تأثیر

منابع مورد استفاده
 Abdi, N., Maadah Arefi, H. and Zahedi Amiri, G. H.,

2008. Estimation of Carbon Sequestration in
Astragalus Rangelands of Markazi Province (Case
study: Malmir Rangeland in Shzand Region). Iranian
Journal of Range and Desert Research, 15(2): 269-282.

 Alizadeh, M., Mahdavi, M. and Jouri, M. H. 2010.
Capability investigation of carbon sequestration in
two species (Artemisia sieberi Besser and Stipa
barbata Desf) under different treatments of
vegetation. Journal of World Academy of Science,
Engineering and Technology, 4: 248-251.

 Alizadeh, M., Mahdavi, M. and Mahdavi, K. H. 2009.

The effects of exclosure management and grazing on
carbon sequestration in sagebrush steppe rangeland
(case study: Rudshur Saveh). Journal of plant
Ecophysiology, 1: 89-99.

 Amir Aslani, F., 2004. Carbon sequestration in desert
lands. Journal of Forests and Range, 62: 71-77.

 Azamivand, H., Joneidy  jafari,  H., Zarechahooki,
M.A., Jafari, M. and Nikoo, S.H., 2009.
Investigation of Livestock grazing on carbon
sequestration and nitrogen reserve in rangeland with
Artemisia sieberi in Semnan province. Iranian
Society of Range Management, 3:590-610.

 Baker, J. M., Ochsner, T. E., Venterea, R. T., and
Griffis T. J., 2007. Tillage and soil carbon
sequestration- What do we really know? Agriculture,
Ecosystems and Environment, 118:1-5.

 Basiri, M. and Irvani, M., 2009. Plant cover  changes
after 19 years experimental in central Zagros.
Iranian Journal of Society of Range Management, 3:
155-170.

 Booker, K., Huntsinger, L., Bartolome, J,. Sayre, N.,
and Stewart, W., 2013. What can ecological science
tell us about opportunities for carbon sequestration
on arid rangelands in the United States? Journal of
Global Environmental Change, 23 (1): 240–251.

 Bordbar, K. and Mortazavi Jahromi, S. 2006. Study of
forest carbon storage capacity of Eucalyptus and
Acacia province Fars. Iranian Journal of Pajouhesh
& Sazandegi, 7: 95-103.

 Dean, C. H.,  Kirkpatrick, J., Harper, R. and Eldridge,
D., 2015.  Optimising carbon sequestration in arid
and semiarid rangelands. Journal of Ecological
Engineering,74,: 148–163.

 Dianati Tilaki, G. H., Naghipour Borj, A. A.,
Tavakkoli, H., Heidarian Aghakhani, M. and Saeed
Afkhamoshoara, M. R., 2009 . Effect of exclosure
on soil and plant carbon sequestration in semi-arid
rangeland of North Khorasan, Iranian Journal of
Society of Range Management, 3: 668-679.

 Farank, A. B., Tanaka, D. L., Hofmann, L. and
Follett, R. F., 1995. Soil carbon and nitrogen of
Northern Great  Plains grasslands as influenced by
long-term grazing. Journal of Range Management,
48:470-474.

 Froozeh, M. R. and Mirzaali, E., 2006. The effects of
enclosure on carbon sequestration in the dominant
species and soil surface in saline range lands (A case
study of Gomishan rangelands). The 8th
International Conference on Development of Dry
lands, Beijing, China, 35-36 p .

 Forozeh, M. R., Heshmati, G. H. and Mesbah, S. H.,
2008. Comparing carbon sequestration potential of
three shrub species in arid rangeland of Iran (Case



...بیترسقابلیتشدت چرا بر ریتأث233

study: Fasa Garibaygan plain). Iranian Journal of
Environmental Studies, 46: 65-72.

 Gabriels, D., Schiettecatte, W., Verbist, K. and
Cornelis, W., 2004. Water harvesting in southeast
Tunisia and soil water storage in the semiarid zone
of the Loess Plateou of China. 3: 19-24. In: Thomas
S (Eds.) 2nd International Workshop of combating
desertification : sustainable management of marginal
dry lands. UNESCO – MAB dry lands Series,
Shiraz, Iran.

 Gao, Y. H., Lue, P., Wu, N., Chen, H. and Wang, G.
X., 2007 . Grazing intensity impacts on carbon
Sequestration in an Alpine Meadow on the Eastern
Tibetan Plateau. Journal of Agriculture and
Biological Scieccs, 3(6): 642-647.

 Hosseiniaghdam, E.,  Bahrami, B., Ghorbani, A. and
Mohseni, A., 2016. Response of soil organic Matter
to changes in the differing intensities of grazing in
semi-arid rangelands in Iran. Journal of American
Society of Agricultural and Biological Engineers.

 Jafarian, Z. and Seyyed Alikhani, L., 2013. Carbon
sequestration in dry farmed wheat in Kiasar Region,
Journal of Agricultural science, 23(1): 31-41.

 Jalilvand, H. R., Tamartash, R. and Heydarpor, H.,
2007. Grazing Impact on vegetation and some soil
chemical properties in Kojur Rangelands, Noushahr
Iranian Journal of Rangeland, 1: 53-66.

 Javadi, S. A., Jafari, M., Azarnivand, H. and Alavi, S.
J., 2005. An Investigation of the Grazing Intensity
Effects on Variations of Soil Organic Matter and
Nitrogen in Lar. Iranian Journal of Natural
Resources, 58 (9): 711- 718.

 Joneidi, H., Amani, S. and Karami, P., 2016. The
impact of grazing on sequestration and storage of
carbon in Bijar protected rangelands.Iranian Journal
of Society of Range Management, 10 (1): 53-67.

 Khanlari, A., Tamartash, R. and Tatian, M., 2013.
Investigation of carbon sequestration potential of
ungrazed rangelands in Winter Rangelands of
Sorkhkola, Sari. Journal of Human and
Environment, 26:27-35.

 Lashnizand, M., Sepahmansur, R., Taghavi Goudarzi,
S. and Zolfaghari, P., 2013. Evaluation of thee
ffectiveness of biomechanical practices of watershed
management on carbon sequestration for climate
change mitigation, case study: Kouhdasht aquifer
management and Romeshkan flood spreading.
Journal of Watershed Engineering and Management,
5(1): 9-16.

 Joneidi Jafari, H., 2009. Investigate effect of
ecological factors and management on carbon

sequestration in Artemisia siberi habitats (Case
study: Semnan province rangelands). Ph.D. Thesis,
Rangeland Management, College of natural
resources, University of Tehran, Tehran, 126p.

 Mesdaghi, M., 2010 .Range Management in Iran.
University Imam Reza, Mashhad, 333p.

 Naghipour Borj, A. A., Dianati Tilaki, Gh. A.,
Tavakoli, H. and  Haidarian Aghakhani, M., 2009.
Grazing intensity impact on soil carbon
sequestration and plant biomass in semi-arid
rangelands (Case study: Sisab rangelands of
Bojnord). Iranian Journal of Range and Desert
Research , 16(3): 375-385.

 Schuman, G. E., Janzen, H. and Herrick, J. E. 2002.
Soil carbon information and potential carbon
sequestration by rangelands, Journal of
Environmental Pollution, 116: 391-396.

 Shahrokh, S., Souri, M., Moetamedi, J. and Eftekhari,
A., 2017. Effects of contour furrow on soil and
biomass carbon sequestration (Case study: Khalifan
rangelands, Mahabad). Iranian Journal of Range and
Desert Research, 24 (1): 98- 109.

 Tamartash, R., Tatian, M. and Yousefian, M., 2012.
The effects of different plant species in carbon
sequestration in plain rangelands of Miankale.
Journal of Environmental Studies, 62: 45-54.

 UNDP., 2000. Carbon sequestration in the desertifield
rangelands of Hossein Adab, through community
based management, Program Coordination, 1-7.

 Yousefian, M., Mahdavi, K. H., Mahdavi, M. and
Tamartash, R., 2011. Evaluation of Artemisia
aucheri potential to absorb greenhouse gases of CO2
(Case study: Chiro Rangeland in (Semnan province).
Second Regional Conference on sustainable
development of natural resources in the southern
Caspian sea. Shushtar . 7p.

 Veramesh, S., Hoseini, M., Abdi, N., and Akbarnia,
M., 2010. Increment of soil carbon sequestration due
to forestation and its relation with some physical and
chemical factors of soil. Iranian Journal of Forest, 2
(1): 91-102.

 William, E., 2002. Carbon dioxide fluxes in a semi-arid
environment with high carbonate soils. Journal of
Agricultural and Forest Methodology, 116: 91-102.

 Yong Zhong. S. U., 2007. Soil Carbon and nitrogen
sequestration following the conversion of cropland
to alfalfa land in northwest china. Journal of Soil
and Tillage Research, 92:181-189.

 Zobel, R. W., 1992. Soil environmental constraints to
root growth. Advances in Soil Science Book
Series.19:27-51.



Iranian Journal of Range and Desert Research, Vol. 25 No. (1) 234

Effects of grazing intensity on carbon sequestration potential in Artemisia sieberi
(Case study: Chah Mary ranges in Behbahan)

S. Dehdari1*, M. Movaghari Rodposhti2, Z. Khorsandi Koohanestani3 and A. Ehsani4

1*-Corresponding author, Assistant Professor, Faculty of Natural Resources, Behbahan Khatam Alanbia University of Technology,
Iran, Email: dehdari@bkatu.ac.ir.
2- Assistant Professor, Faculty of Natural Resources, Ramin Agriculture and Natural Resources University, Ahwaz, Iran
3- Assistant Professor, Faculty of Natural Resources, Behbahan Khatam Alanbia University of Technology, Iran
4- Associate Professor, Range Research Division, Research Institute of Forests and Rangelands, Agricultural Research, Education
and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran

Accepted: 5/17/2017Received: 12/27/2017

Abstract
The reduced biomass in forests and rangelands ecosystems for any reason can affect the

process of carbon sequestration and as a result of global warming. This study was conducted to
assess carbon storage under different grazing intensities in rangeland of Chah Mary dominated
with Artemisia siberi in Khuzestan province. Three sites under heavy, moderate and low grazing
intensities were selected based on similar topographic features (slope, aspect and elevation),
rainfall, soil and climate. Plant sampling was done in key areas by random-systematic method
along three transects of 100m and 60 plots of 1m2. Then, aerial and underground biomass
parameters were evaluated in each plot and carbon was determined by ash method. The data
were analyzed by SPSS v.16 software. According to the results, carbon sequestration decreased
from 5704/3 in the low-grazing region to 3470/1 in the high-grazing region. Also, under low-
grazing intensity, the carbon stored in aerial biomass and underground biomass was 4360/9 and
2180/5, respectively.

Keywords: Carbon dioxide, global warming, rangeland ecosystem, plant biomass, Khuzestan.


