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چکيد	ه
تریپ�س	پي�از	Thrips tabaci Lindemanیکي	از	مهمترین	عوامل	زنده	ی	خس�ارت	زا	به	گل	و	گياهان	زینتي	ایران	مي	باش�د.	
این	آفت	به	گل	هاي	ش�اخه	بریده	به	ویژه	ميخک،	گالیل،	داودي	و	مریم	خس�ارت	ش�دید	وارد	مي	كن�د.	در	صورت	عدم	مدیریت	
صحي�ح	آفت	و	سمپاش�ي	ه�اي	مکرر،	منجر	ب�ه	افزایش	هزینه	ه�اي	توليد،	آلودگي	محيط	زیس�ت،	مس�موميت	توليدكنندگان	و																								
مص�رف	كنن�دگان	گل	و	گياهان	زینتي	مي	ش�ود.	آزمایش	هاي	متع�دد	براي	مقایس�ه	ی	روش	هاي	مختلف	مبارزه	ب�ا	تریپس	طي												
سال	هاي	1381	و	1382	در	شرایط	گل	خانه	هاي	ميخک	ایستگاه	ملي	تحقيقات	گل	و	گياهان	زینتي	محالت	و	گل	خانه	هاي	بخش	
خصوصي	انجام	ش�د.	در	سال1382	نتایج	نش�ان	داد	روش	مبارزه	تلفيقي	با	90/22	0/0	تلفات	در	جمعيت	تریپس	موثرترین	روش	
نسبت	به	روش	هاي	كارت	زرد	و	آبي،	سم	دلتامترین،	سم	ایميداكلوپرید	و	رهاسازي	سن	به	صورت	مبارزه	ی	بيولوژیک	بوده	است.		
س�پس	در	س�ال	هاي	1384	و	1385	در	شش	گلخانه	از	شهرس�تان	محالت	با	در	نظر	گرفتن	گل	خانه	هاي	شاهد،	سمپاشي	شده	و	
تلفيقي	)سمپاش�ي	و	س�پس	رهاسازي	3	سن	شکارگر	)Orius albidipennis Router(		به	ازاي	هر	گياه(	انجام	شد.آزمایشات	
در	قالب	طرح	بلوک	هاي	كامل	تصادفي	با	3	تيمار	مذكور	و	10	تکرار	)هر	تکرار	شامل	10	ردیف	ميخک(	اجرا	شد.	نتایج	نشان	داد	
تعداد	تریپس	در	گل	خانه	ش�اهد	6/8	تا7/7	عدد	و	در	گل	خانه	سمپاش�ي	ش�ده	1/1تا	3/1	عدد	و	در	گل	خانه	تلفيقي	0/25	تا	0/4	
عدد	تریپس	در	واحد	گل	بوده	است	كه	از	نظر	آماري	در	سطح	1	0/0	با	هم	اختالف	معني	دار	دارند.	بنابراین	مدیریت	صحيح	گل	خانه	
ها	و	كاربرد	روش	مبارزه	تلفيقي	و	ارایه	آموزش	هاي	الزم	به	گل	كاران	براي	توليد	گل	هاي	ميخک	عاري	از	عالئم	خسارت	تریپس	و		

باقي	مانده	ی	سموم	شيميایي	توصيه	مي	شود.	

كلمات	كليد	ي:	ميخک،	تریپس	پياز	Thrips tabaci Lindeman،	مدیریت	تلفيقي	آفات،	گل	خانه	

مقايسه چند روش مبارزه با تريپس پياز
 Lindeman Thrips tabaci روي ميخك در شرايط گلخانه اي 
•	سيد	حسن	ملکشي
عضوهیأتعلميایستگاهملیتحقیقاتگلوگیاهانزینتی)محالت(
•	سيد	حسن	ملکشي
عضوهیأتعلميمؤسسةتحقیقاتگیاهپزشكيکشور
تاریخ د ریافت: آبان ماه 1385     تاریخ پذیرش: خرداد ماه 1387
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چکيد	ه
از	جمله	موثرترین	راهکارهایی	كه		برای	مدیریت	ميزان	كربن	پيش�نهاد	میش�ود،	افزایش	ميزان	تجمع	كربن	به	شيوه	
ترسيب	كربن1	است.	ترسيب	كربن	به	عنوان	بخشی	از	چرخه	كربن،	برای	تشریح	تبادل	كربن	ميان	جو،	اقيانوس،	زیست	
كره	خشکی	و	رسوبات	زمينشناسی	به	كار	رفته	و	به	ذخيره	طوالنی	مدت	كربن	در	اكوسيستمهای	زمينی،	زیرزمينی	و	
اقيانوسها	گفته	میشود	كه	منجر	به	كاهش	یا	تعدیل	دی	اكسيدكربن	اتمسفری	میشود.	در	این	تحقيق	سعی	برآنست	
كه	با	اندازهگيری	ميزان	كربن	آلی	در	خاک،	گياهان	بوتهای	و	علفی	چندساله،	ترسيب	كربن	در	بخشی	از	مراتع	استان	
همدان	مش�خص	گردد	و	به	اهميت	بيومهای	مرتعی	در	كاهش	كربن		مازاد	اتمس�فری	پرداخته	شود.	جهت	تعيين	كربن	
آل�ی	خاک	در	43	نمونه	برداش�ت	ش�ده	از	عمق	0	تا	15	س�انتيمتری	از	روش	والکی	بالک	و	ب�رای	تعيين	كربن	آلی	در	
		Minitab	و	Excel	آماری	افزارهای	نرم	از	استفاده	با	آمده	بدست	های	داده	گردید.	استفاده	سوزاندن	روش	از		گياهان
و	آزم�ونF	تجزیه	و	تحليل	ش�د	و	مي�زان	كربن	آلی	خاک،	كربن	آلی	گياه�ان	و	روابط	آن	ها	با	یکدیگ�ر	و	پارامترهای	
	Astragalus	مطالعاتی،گونه	پ�الت	43	در	بررس�ی	مورد	گونه	9	ميان	از	كه	آنس�ت	بيانگر	نتایج	گردید.	ارائه	محيطی
	Echinophora platiloba	گي�اه	و	هکتار(	در	كيلوگ�رم	)369	كربن	ترس�يب	مي�زان	باالتری�ن	دارای	gosypinus"
)7	كيلوگ�رم	در	هکتار(	از	كمترین	ميزان	ترس�يب	كربن	در	بيوماس	خود	برخ�وردار	بودهاند.	دامنه	تغييرات	كربن	آلی	
خاک	نيز	در	كليه	پالتها	از	71/25	تا	233/41	كيلوگرم	در	هکتار	میباش�د.	با	توجه	به	جدول	همبس�تگی	ویژگیهای	
خ�اک	و	گياه�ان،	میتوان	بيان	كرد	كه	ماده	خش�ک	گياهی	ب�ا	كربن	آلی	خاک،	وزن	مخص�وص	ظاهری	خاک،	رطوبت	
	ثقلی،	ميزان	توليد	گياهی،	درصد	پوش�ش	گياهی	و	درصد	الش�برگ	در	كليه	پالتها	همبستگی	دارد	و	این	ميزان	برابر	
0/52	R=	میباشد.	كربن	آلی	خاک	با	وزن	مخصوص	ظاهری	همبستگی	ضعيفی	داشت.	با	توجه	به	جدول	تجزیه	واریانس	
اختالف	معناداری،	بين	ميزان	كربن	آلی	ترسيب	شده	خاک	در	شيبهای	با	جهت	شمالغربی	–شرقی	و	جنوبی-	غربی		

مشاهده	نشد	اما	در	سطح	پنج	درصد،	بين	ميزان	كربن	آلی	گياهی	در	دو	تيمار	فوق		اختالف	معناداری	دیده	شد.	

كلمات	كليد	ي:	ترسيب	كربن،	چرخه	كربن،	مرتع،	كربن	آلی	خاک،	كربن	آلی	گياه		

بررسی ترسيب كربن در گياهان بوتهای غالب، 
علفی چندساله و خاک در مراتع قرق شده 
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دانشیاردانشكدهمنابعطبیعیدانشگاهتهران
•	نعمت	ا..	خراسانی	
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مقد	مه
روندس��ریعوروبهرش��دصنعتيش��دندرجوامعمختلفوگسترش
بيحدوحصرکارخانجاتوس��یلعظیماتومبیلهابهبازارفروش،بشریت
رابهسمتپیش��رفتيدرخالفجهتچرخههايطبیعيسوقدادهاست.
آلودگيهوادرجوامعصنعتيوش��هريازش��دتبیشتريبرخورداراست
چراکهاینمراکزدربرگیرندهبیشازنیميازجمعیتدنیاهس��تندکهبه
طوردائميدراینمناطقبس��رميبرندوباانواعآلودگيهادس��توپنجه
نرمميکنند.دربرابرموضوعيباایناهمیت،اختیارکردنرفتاريانفعالي
واحساس��يوتنهاگریس��تنبرايبهشتگمش��دهجوامعروستایي،کاري
عبثوبیهودهاس��ت.تاریخحاکيازاثراتش��ومومخربشتابروزافزون
وآهنگلجامگس��یختهتكاملوصنعتيشدنرويکیفیتزندگيجوامع
وس��وقدادنآنهابهناکجاآباداس��ت.دراینمیانایراننیزدورانتحول
بيسابقهايرابسويرشداقتصاديوبلوغصنعتيميگذراندوازمشكالت
اینگونهجوامعبهرهمند!ازنمونههايبارزآنميتوانبهسومینشهرآلوده
جهانیعني،کالنش��هرتهراناش��ارهکرد.دراینمیانبایدبهپرسش��ي
اساس��يپاسخداد:درنهایتچهبایدکرد؟پاسخ،درراهحلهاییاستکه
درس��طوحمنطق��های،ملیوجهانیوبادرنظرگرفتنپتانس��یلموجود،

منجربهتعدیلآلودگیهایاتمسفرگردد.
ترس��یبکرب��ندراکوسیس��تمهایطبیع��یوافزای��شآن،راهحل
نهاییحلمش��كلآلودگیهایاتمس��فریاس��ت.امروزهجنگلها،مراتع،
آبخیزه��اوبیابانهان��هتنهابهعنوانقطباقتصادیوپش��توانهبقایزیر
س��اختهایاجتماعیم��وردتوجهقرارمیگیرند،بلك��هبیشازپیشباید
ب��هنقشاکوسیس��تمهایف��وقدرترس��یبکربناتمس��فریتوجهکرد.
چراکهبارش��دفزایندهصنایعکارخانجاتوان��واعآلودهکنندههایمحیطی
تنه��اراهبقأکرهزمینرابایددربقایبس��ترهایس��بزطبیعیجس��تجو
کرد.بطورکلیترسیبکربناتمسفریدرسهشاخهاصلیبررسیمیشود:
1-ترس��یبکرب��ناقیانوس��ی)وروددیاکس��یدکربندراعماقوجذب
آنتوس��طفیتوپالنگتونها(2-ترس��یبکربندراکوسیس��تمهایزمینی

)صخرهه��اواعم��اقزمین(3-ترس��یبکربندراکوسیس��تمهایخاکی
)گیاهانوخاك()23(.

درای��نمطالعهبهبررس��یاهمیتاکوسیس��تمهایخاکی)گیاهانو
خاك(درترس��یبکربنپرداختهشدهاستوسعیبرآناستکهباکمی
سازیاهمیتخاكوگیاهانبررویترسیبکربندرمنطقهموردبررسی

ازمنظریدیگربراهمیتتوسعهوحفاظتمنابعطبیعیپرداخت.
یكهكتارجنگلميتوانددرشرایطمناسببهرهبرداري،بهرهساالنهاي
حدود15تنمادهخش��كیاتقریبا6ًتنکربنداش��تهباش��دکهدراین
صورت22تنگازکربنیكجذبکردهو16تناکسیژندفعميکند)7(.
پوش��شهایعلفیدرجهانباوسعت106×31کیلومترمربعتواناییجذب
130تندرکیلومترمربعدرسالوبیابانهاباوسعت106×24کیلومترمربع
توانای��یج��ذب30ت��ندرکیلومترمرب��عدرس��ال،دیاکس��یدکربنرا
دارن��د.اقیانوسهانیزبامس��احت106×371کیلومترمرب��ع،قادربهجذب

109)330±460(تندیاکسیدکربندرسالهستند)1(.

کش��ورایراننیزبادارابودن90میلیونهكتاراراضيمرتعازاینقائده
مستثتينیست.اینمنابععظیمپوششيساالنه109×4تنCo2راجذب
ميکنند.درایراننیزمیزانترس��یبکرب��ندرمراتعبرايگیاهانچوبي
0/64تندرهكتاروبرايگیاهانعلوفهاي0/2تندرهكتاربرآوردش��ده

است)2(.
Calopedis)11(میزانترس��یبکربنس��االنهازعلفزارهایمنطقه
میسیس��یپیامریكارا)کهاشتراکاتفراوانیباویژگیهایاقلیمیبخش
عمدهایازای��راندارد(حدود2/56پونددرایك��ر)معادل2/89کیلوگرم
درهكتار(برآوردکردهاس��ت.نتایجیكبررس��ینشانمیدهدکهاراضی
جنگلیآمریكاس��االنه250میلیونتن،اراضیکشاورزیساالنهدرحدود
75ت��ا200میلی��ونتنواراضیمرتعی30ال��ی90میلیونتنکربنرا
تحتتاثیرچرایکنترلش��ده،مدیریتآتشوافزایشحاصلخیزیخاك،
تثبی��بمیکنند)23(.مطالعاتصورتگرفتهدر600هكتارازجنگلهای
کش��وراندونزیپتانسیلترسیبکربنبرای40سالرادرحدود104×50

Pajouhesh & Sazandegi No:80  pp: 18 -25

Carbon sequestration in shrubs , perennial grasses and soil in closed range (Heidare) of Hamedan 
By:N. Kolahchi – Gh. Master Science, Natural Resources,Range Management, Zahedi Amiri, GH. Associate Professor, Faculty of 
Natural Resources,University of Tehran, – N. Khorasani, Professor,Faculty of Natural Resources,University of  Tehran.
One of the most important ways that is proposed for management of carbon value is: Increasing the carbon aqumilation by means 
of carbon sequestration. Carbon is found in all living organisms and is the major bulding block for life on earth carbon exists in 
many forms, prominately as plant biomass, soil organic matter and as the gas carbon dioxide in the atmosphere and dissolved in 
sea water. carbon sequestration is the long term storage of carbon in oceans, soils, vegetation and geologic formations. Although 
oceans store most of the earth, s carbon, soils contain approximately 75% of the carbon pool on land – three times more than the 
amount stored in living plants and animals. therefore, soils play a major role in maintaining balanced global carbon cycle. The 
effect shrubs and perennial grass and soil on CO2 fluxs in Hamedan Ranges are not know. The objective of  this reaserch were to 
determine carbon sequestration in this factors. Resoult show that, between 9 spices, Astragals gosypinus has the hights potential for 
Carbon sequestration and Echinophora platiloba has a lowest. between dry wight and soil organic carbon and cover plant obtaind 
correlathon (R=0.52)

Keywords: Carbon sequestration, Carbon cycle, Rangeland, Soil organic carbon, Plant organic carbon  
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تنتخمینزدهاست)12(.
ترس��یبکربنبهذخیرهکربنبهصورتپایداردرخاكوگیاهاش��اره
میکندکهبهصورتمس��تقیموغیرمستقیمدردیاکسیدکربناتمسفری
رویمیدهد)23(.ترسیبکربندرخاكتوسطمیكروارگانیسمهاصورت
میگیردکهدیاکس��یدکربنرادرساختارکربناتهایکلسیمومنیزیمبه
کارمیبرندودرگیاهاننیزازطریقفتوس��نتزوتبدیلدیاکس��یدکربن
دربیوماسگیاهیصورتمیگیرد)23(.ترس��یبکربنعبارتستازجذب
دیاکس��یدکربناتمسفریتوسطگیاهانوسایرذخیرهگاههایکرهحیات.
اینگازهامیتواننددرخاكذخیرهشونددراعماقاقیانوسهاتزریقگردند

ویابهموادجامدصخرههاتبدیلشوند)16(.
PaulوPolgase)20(،فاکتورهایتاثیرگذاربررویتغییراتترسیب
کربندرخاكراش��رایطاقلیمی،گونههایگیاهیموجودوقابلیتاراضی
میداننددرادامهاینمطالعهمش��خصگردیدکهنابودیگونههایدرختی
ودرختچهایدرمراتعمشجروجایگزینیگونههایبوتهایمنجربهکاهش
ذخایرکربنخاكش��دهاس��ت.Lal)18(،میزانترسیبکربنساختاری
خاكدرس��البرایاراضیکش��اورزی،مرتعیوجنگل��یرابرآوردنمود.
Vankesselوهمكارانتغییراتکربنآلیرادرعمق0تا20سانتیمتری
خاكبراییكدوره20سالهدرسوداناندازهگیریکردومدیریتاراضی
رابررویذخایرکربنآلیخاكموثردانس��ت.مطالعاتدیگریدرسنگال
نی��زنش��اندادک��هدرحدود60درص��دازکربنآلیخ��اكدرعمق20
س��انتیمتریخاكذخیرهشدهاست)25(.ازطرفیمشخصشدهاستکه
75الی80درصدمادهالیدرعمق0تا10سانتیمتریخاكو10%ماده
آلیدر10تا20س��انتیمتریخاكانباشتهمیشود)Frank.)4دریافت
ک��هافزایشذخیرهکربندرگراس��لندهاقویاتحتتاثی��رنوعمدیریتو
میزانبارشاست)15(.ازجملهپروژههایدرحالاجرادرخصوصترسیب
کربندرایران،میتوانبهپروژهترس��یبکربندراس��تانخراسانجنوبی
اش��ارهنمود.اینبرنامهباهمكاریGEFدرمنطقهایفقیرباهدفبهبود
ش��رایطزیستیواقتصادیس��اکنانودستیابیبهمدلیجامعدرخصوص
ترس��یبکربنوبادرنظرگرفتنکلیهشرایطاجتماعیواقتصادیساکنان
درحالاجرااست.ازطرفیبرنامهتوسعهمللمتحد2)2001(دربرآوردی
ازوضعیتمراتعایران،میزانذخیرهکربنآلیدرخاكمراتعایرانرابالغ
بریكمیلیاردتنتخمینزدهاس��ت.بااینتفاس��یر،زیانناشیازتخریب
اکوسیس��تمهایطبیعیومرتعیبهمراتببیشترازتولیدعلوفه،گوشتو
سایرفرآوردههایلبنیاستوادامهبهرهبرداریهایغیراصولیوبیرویهبه

نابودیمنابعآبوخاكوذخایرغنیکربناینسرزمینمیانجامد.

مواد	و	روشها	
الف(	منطقه	مورد	بررسی	

اراضيمحدودهطرح،معروفبهمراتعحیدره)هزاردره(ش��امل200
هكت��ارازمناب��عمل��يودردامنههايالونددراس��تانهمدانق��راردارد.
مختصاتجغرافیایيمنطقه48درجهو28دقیقهطولشرقيو34درجه
و48دقیقهعرضجغرافیایيمیباش��د.منطقهموردنظرکوهستانیبودهو
دامنهتغییراتش��یب5%الی60%میباش��د.حداکث��رارتفاعمنطقهحدود
2050متروحداقلارتفاع1850مترازس��طحدریااس��توجهتش��یب

غالبمنطقهشمالی– شرقیوجنوبی– غربیاست.

متوس��طبارندگيس��االنهدرحوزهموردنظر277میلیمترباپراکنش
نامنظممیباش��دوجزءمراتعنیمهخشكایرانمحسوبميگردد.نزوالت
ب��هصورتبرفوبارانوزمانریزشهایجویدراواخرپاییزوزمس��تان
ب��ودهوتااواس��طبهارادامهدارد.دورهخش��كیمنطقه5م��اهوازخرداد
ماهآغازمیگردد.متوس��طدرجهحرارتساالنه11/13درجهسانتیگراد،
متوس��طحداقلدرجهحرارت3/1-درجهس��انتیگراد،متوس��طحداکثر
درج��هحرارت20/44درجهس��انتیگراد،حداکثرمطلقدما36/7درجه
س��انتیگراد)م��ردادماه(وحداق��لمطلقدما15/3-درجهس��انتیگراد

)دیماه(میباشد.
کمترینمیزانرطوبتنس��بیدرتیرماه)30%(وبیش��ترینمیزاندر
بهمنماه)91%(بودهاست.کلتبخیرساالنه1513/84میلیمترمیباشد.
حداقلتبخیردرفصلزمس��تان)دیماه(وحداکثرآندرتابستان)مرداد

ماه(دیدهمیشود.
مراتعموردمطالعهازشمالبهمراتعحیدرهازجنوببهمیدانمیشان
الوند،ازش��رقبهرودخانهبزرگوازغرببهروس��تاهايمریانج،سوالنو
توئینمحدودميگردد.منطقهمطالعاتیازسال72،بهطورکاملقرقواز

دسترسبهرهبردارانمصونماندهاست.
پوش��شغالبمنطقهش��املگونههایمرتعیازخانوادههایگراسها،
نعناعیان،لگومینوزه،رزاس��ه،کاسني،میخك،گلبهمنوشببوميباشد
ودربرخیمناطقنیزگونههایدرختیدس��تکاش��تشامل:اقاقیا،زبان
گنجشك،افرا،سروخمرهاي،توتوبادامدیدهمیشودکهتااستقرارکامل

نیازبهادامهقرقبرایسالیانطوالنیتریدارند.

ب(	روش	تحقيق		
جه��تتعیینتعدادالزمپالتدرعرصهازروشآماریاس��تفادهگردید
بطوریكهدرش��روعکار10پالتبطورتصادفیدرمنطقهکلیدانداختهشدو
وزنعلوفهخشكکلیهگونههادرپالتهااندازهگیریوباتوجهبهوزنخشك

علوفهغالبدرمنطقه)Poa.bu(وفرمولزیر،43پالتبدستآمد:

N=t2s2/p2 χ 2

ب��رایتعیینابعادپالتباتوجهبهپوش��شغالبمنطقهکهترکیبی
ازگندمی��انپایهبلندوکوتاهاس��تازپالت1مترمربعیاس��تفادهگردید
)5(.پالتاندازیدرمنطقهطرحبهصورتتصادفی– سیستماتیكصورت
گرف��توپالته��ابافاصل��ه20مترازهمدرجهتعمودوموازیش��یب
انداختهش��د.ایننوعازنمونهب��رداریباعثمیگرددکهتغییراتدرهمه
جهات،طولیوعرضیبرداش��تشودوبرداشتصحیحیازمنطقهصورت

گیرد.
ب��رایتعیی��نکربنآلیخاكدرکلیهپالته��ا،نمونهخاكدرعمق
0تا15س��انتیمتریبرداش��تشد.درش��یبهایاصلیشمالی-شرقیو
جنوب��ی– غربیاق��دامبهپالتاندازینمودیم.دره��رپالتعالوهبرتولید
پوششگیاهی،درصدپوشش،درصدسنگوسنگریزه،درصدخاكلخت،
می��زانالش��برگ،گونههایگیاه��یموجودوگونهغالبمش��خصوثبت
گردید.پارامترهایکربنآلیخاك،کربنآلیگیاه،وزنمخصوصظاهری
خاك،اس��یدیته،هدایتالكتریكیورطوبتثقلیخاكنیزدرآزمایش��گاه
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تعیینگردید.
برایمشخصکردنمیزانکربنآلیگیاهانبوتهایوعلفیچندساله

موجوددر43پالتمطالعاتیانتخابشدند.
گیاهانبوتهایوعلفیچندسالهشامل:

Acantholimon scorpius -Acanthophyllum 
crassifolium -Astragalus gossypinus
Gundelia tournefortii -Cirsium arvensis -Echinophora 
platiloba -Euphorbia helioscopia
Stachys lavanduleifolia -Hulthemia persica
قطعش��دندوگونههایهرپالتبطورجداگانهدرکیسهقرارگرفتند
ومش��خصاتهرپالتوش��مارههرپالتنیزبررویکیسههانصبگردید
پایههایمشابهدرهمهپالتهاجمعآوریشدهودرهوایآزادسایهخشك
ش��دندو20گرمازهرپایهانتخابوب��رایاندازهگیریکربنآلیازروش
س��وزاندناستفادهگردید)21(.آنچهمسلماس��تگونههایبوتهایدارای
سیستمریشهبسیارقویمیباش��ندبطوریکهدرجهتدستیابیبهاعداد
حقیقیدرخصوصترس��یبکربندرمرتعموردنظربرآنش��دیمکهتاج
پوششهواییگیاهانبوتهایرابطورکاملقطعنماییموازآنجاکهنسبت
س��اقهبهریشهدرمناطقخشكونیمهخشكبیشتراز1است،ازنسبت
یكدوماس��تفادهنمودیموبیوماساندامهایزیرزمینیتخمینزدهش��د.
جهتبرآوردتولیدکلیهپایههاازروشمضاعفکهترکیبیازروشمستقیم
وغیرمستقیماستاستفادهگردیدبهطوریکهدر11پالتگیاهانقطعو
توزینشدهودر32پالتتولیدپایههاتخمینزدهشدوباتوجهبهمعادله
رگرس��یونیودرجههمبس��تگی92%صحتنمونهبرداریهاتاییدش��دو
اعدادتخمینزدهش��دهبازسازیشد.جهتاندازهگیریکربنآلیخاكاز
روشوالكیبالك)3(وکربنگیاهازروشس��وزاندن)21(اس��تفادهشدو
MinitabوExcelدرنهایتاعدادبدستآمدهبااستفادهازنرمافزارهای

وآزمونFتجزیهوتحلیلشد.

نتایج
باتوجهبهجدولش��ماره1،باالترینمیزانکربنآلیخاكدرش��یب
شمالغربیوکمترینآندرشیبغربیدیدهشد.باالترینوزنمخصوص
ظاهریدرش��یبش��مالیوکمترینآندرشیبهایشرقیوغربیدیده
میش��ود.باالترینمیزانرطوبتثقلیخاكدرش��یبشمالغربیبدست
آمدوش��یبهایش��مالی،ش��رقی،جنوبیوغربیدرردههایبعدیقرار
گرفتند.باالترینمیزاندرصدالش��برگدرش��یبجنوب��یوبعدازآندر

ش��یبهایغربی،ش��مالی،شرقیوش��مالغربیدیدهمیش��ود.باالترین
میزانمتوس��طتولیدگیاهیدرش��یبجنوبیوبعدازآندرش��یبهای
ش��مالغربی،غربیوشرقیدیدهمیش��ود.باالترینمیزانمتوسطدرصد
پوش��شگیاهیدرشیبهایشرقی،جنوبی،ش��مالی،غربیوشمالغربی
دیدهمیشود.باتوجهبهجدولشماره2،بیشترینمیزانترسیبکربندر
Astragalus gosypinus)369کیلوگرمدرهكتار(وکمترینمیزاندر
Echinophora platiloba)7کیلوگرمدرهكتار(مشاهدهشد.درادامه
مطالعهمش��خصگردیدکهگیاهانموردبررسی2320/15کیلوگرمکربن
درهكت��ار)2/3تندرهكت��ار(ودر200هكتارمنطقهمطالعاتی208تن
کربناتمس��فریدربیوماسخودترسیبکردهاند.میزانترسیبکربندر

Astragalus gosypinusمعادل0/4تندرهكتاربدستآمد.
باالترینمیزانوزنمخصوصظاهریدرش��یبشمالیوبعدازآندر
شیبهایشمالغربی،جنوبیشرقیوغربیوجوددارد.رطوبتثقلیخاك
درمنطقهموردمطالعهدرشیبهایشمالغربی-شرقیوشیبهایجنوبی
– غربی،درسطح1درصداختالفمعنادارینشانداد.رطوبتثقلیخاك

باکربنآلیگیاهومادهخشكهمبستگیداشت)جداولشماره3و4(

بحث	و	نتيجهگيری	
نتایجبدستآمدهبیانگراینموضوعاندکهدرمیانگیاهانموردمطالعه
369(Astragalus gosypinusبیش��ترینمی��زانترس��یبکرب��ندر
7(Echinophora platilobaوکمترینمیزاندر)کیلوگ��رمدرهكتار
کیلوگرمدرهكتار(مشاهدهشد)جدولشماره2(.بهعبارتیمیزانترسیب
کربندرAstragalus gosypinusمعادل0/4تندرهكتاربدستآمد
درهمینرابطهبرنامهتوس��عهمللمتحد)2000(میزانترس��یبکربنرا
درمراتعبرايگیاهانچوبي0/6تندرهكتار،معادلجذب2/35تندی
اکس��یدکربنوبرايگیاهانعلوفهاي0/2تندرهكتار،معادل0/734تن
دیاکس��یدکربندرهكتاربرآوردکردهاست.Coomesوهمكاران)13(
در6/3میلی��ونهكت��ارازاراضیجنگل��یو2/6میلیونهكتارازاراضی
بوتهزارهایجنوبایسلند،میزانترسیبکربندردواکوسیستمفوقرابه
ترتیب290تندرهكتارو163تندرهكتاربدس��تآورد.دامنهتاثیرات
گونههایگیاهیبررویمیزانترسیبکربندرمنطقهگستردهبودچراکه
فیزیولوژیگونههابررویترسیبکربنتاثیرگذاراستکهنیازبهمطالعات
گستردهتریدارد.درمیانگونههایموردبررسینیزاینتفاوتدرترسیب
کربنبهخوبیدیدهمیشوداینمقادیربرحسبکیلوگرمدرهكتارعبارتند
Echinophora در ،369 براب��ر Astragalus gosypinus در از:

شیبجنوبی شیبشمالی شیبغربی شیبشمالغربی شیبشرقی پارامتر)متوسط(

128/83 151/93 99/46 157/66 148/9 کربنآلیخاك)کیلوگرمدرهكتار(

1/5 1/75 1/37 1/52 1/44 وزنمخصوصظاهریخاك)گرمبرسانتیمترمكعب(

27/54 29/19 25/09 30/05 28/02 رطوبتثقلیخاك)درصد(

33/18 30/5 31/42 31/66 21/12 متوسطتولیدگیاهی)گرمبرمترمربع(

60/83 57 52/14 50/83 69/75 متوسطپوششگیاهی)درصد(

جدول	شماره	1-	خالصه	پارامترهای	مورد	بررسی	در	پالتهای	مطالعاتی
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platilobaبرابر7،درAcanthophyllum crassifoliumبرابر58،
Gundelia tournifortiبرابر213،درStachyslavanduleifolia
Circium،134براب��رAcantholimonscorpiusبراب��ر100،در
Euphorbia helioscopiaبراب��ر17ودر arvensبراب��ر107،در

Hulthemia persicaبرابر41اشارهکرد)جدولشماره2(.
آنچهمس��لماس��تتراکموترکیبگونههایگیاهیبررویترس��یب
کرب��ندرمنطقهمطالعاتیتاثیرگذاراس��ت.Skoleبی��انکردکهترکیب
وس��اختارگیاه��انومی��زانآبقاب��لدس��ترسبررویترس��یبکربن
تاثیرگ��ذاراس��ت.Andersonتولیدگی��اهوزیتودهگیاه��یراازعوامل
تاثیرگ��ذارب��ررویذخی��رهکربنآل��یدرخ��اكمیدان��د)Paul.)9و
Polglaseیكیازمهمترینفاکتورهایتاثیرگذاربررویتغییراتترس��یب
کرب��ندرخاكراگونههایگیاهیموجوددانس��تهاس��ت)20(.درهمین
ارتب��اطCalopedis،میزانترس��یبکربنس��االنهازعلفزارهایمنطقه
میسیس��یپیآمریكارا)کهاشتراکاتفراوانیباویژگیهایاقلیمیبخش
عمدهایازایراندارد(حدود2/89کیلوگرمدرهكتاربرآوردکردهاس��تو
اینموضوعبیانگرتفاوتاکوسیس��تمهایبوتهزاروعلفزاردرمیزانترسیب

کربنآلیمیباشد)11(.
باالترینمیزانرطوبتثقلیخاكدرش��یبشمالغربیبدستآمدو
شیبهایشمالی،شرقی،جنوبیوغربیدرردههایبعدیقرارگرفتند.در
نمونههایخاكمنطقهباالبودنرطوبتثقلیدرش��یبهایشمالغربیو
ش��رقیبیانکنندهایننكتهاستکهدرشیبهایشمالیوشرقینیمكره
شمالیمیزانومدتنگهداشترطوبتحاصلازبارشهایزمستانهنسبت
بهش��یبهایجنوبیوغربیطوالنیتراس��تازطرفیجهتوزشباددر
منطقهنیزبهگونهایاستکهبرفحملشدهازشیبهایجنوبیوغربی
درش��یبهایش��مالیوش��رقیبررویهمانباشتهش��دهوباعثافزایش
رطوب��تخاكمیگردد.ازآنجاکهدرش��یبهایجنوبینیمكرهش��مالی
میزاندریافتانرژیخورش��یدیباالتراستدرنتیجهاینشیبهاازدمای

باالت��ریبرخوردارن��دوهمینموضوعباعثافزایشمی��زانتولیدودرصد
پوششگیاهیپالتهایاینشیبوبهتبعآنافزایشالشبرگشدهاست
دراینش��یبحضورگونههایبوتهایمقاومبهخشكی،دیدهمیشوند.در
پالتهاییکهخاكازبافتلومی-ش��نیبرخورداربود،وزنمخصوصنیز
باالبودوایننوعبافتبامیزانمادهآلیخاكهمبس��تگیمثبتداش��ت.
Demmiوهمكاران��شنیزبافتش��نیخاكرابررویافزایشترس��یب
کربنموث��ردانس��تند)Armentano.)14نیزرطوبتخ��اكرابرروی
ترسیبکربنآليتاثیرگذاردانست)Aboundaza.)10مشخصکردبین
مادهخش��كگیاهیوترس��یبکربنآلیخاكهمبستگیوجوددارد)8(.
باتوجهبهجداولش��ماره3و4،درسطح1درصدبینمادهخشكگیاهی
)بیوماس(درش��یبهایمختل��ف،تفاوتمعناداریوج��ودداردازطرفی
مقدارمادهخش��كگیاهیباکربنترس��یبشدهخاكهمبستگیدارد.با
توجهبهجدولهمبس��تگیویژگیهایخاكوگیاه��انمنطقهمطالعاتی
میتوانبیانکردکهمادهخشكگیاهیباکربنآلیخاك،وزنمخصوص
ظاهریخاك،رطوبتثقلی،هدایتالكتریكیاسیدیته،میزانتولیدگیاهی
درصدپوش��شگیاهیودرصدالش��برگدرکلیهپالتهاهمبستگیدارد
واینمیزانبرابرR=0/52میباش��د.ازطرفیکربنآلیخاكنیزباوزن
مخصوصظاهریدارایهمبس��تگیضعیفیمیباش��د.ب��اتوجهبهجدول
تجزی��هواریانساختالفمعنیداری،بینمیزانکربنآلیترس��یبش��ده
خاكدرش��یبهایشمالغربی–شرقیوجنوبی-غربیمشاهدهنشدولی
درس��طح5%،بینمیزانکربنآلیگیاهیدرش��یبهایمذکوراختالف
معنیداریدیدهش��د.بهعبارتیس��یرتوالیدراکوسیس��تمهایگیاهیو

خاکیهمزمانباهمصورتنمیگیرد)6(.
درمنطقهمطالعاتیمیزانترس��یبکربندرخ��اكباافزایشارتفاع
رابطهاینداش��ت.ب��هعبارتینوعودرصدپوش��شگیاه��ی،فیزیولوژیو
فنولوژیگیاهی)18(،بافتخاكوجهتش��یبتاثیراتبیش��تریبرروی

ترسیبکربنخاكگذاردهاست.

میزانترسیبکربن
در200هكتار

میزانترسیبکربن
برحسبتندرهكتار

میزانترسیبکربنبر
حسبکیلوگرمدرهكتار

گروه1:شیبشمالغربی-شرقی
گروه2:شیبغربی-جنوبی

ناممحلی نامعلمی ردیف

42628 0/2 213 گروه1و2 علفنقرهای Stachys  lavanduleifolia 1

11656 0/06 58 گروه1 چوبك Acanthophyllum crassifolium 2

8104 0/04 41 گروه1و2 ورك Hulthemia persica 3

1392 0/007 7 گروه1 خاردوراغ Echinophora platiloba 4

73674 0/4 369 گروه1و2 گون Astragalus gosypinus 5

19932 0/1 100 گروه1و2 کنگر Gundelia tourniforti 6

21406 0/1 107
ریشهوبرگگروه1و2

ساقهگروه1
سرسیوم Circium arvens 7

3310 0/016 17 گروه2 فرفیون Euphorbia sequieriana 8

26712 0/13 134 گروه2 کالهمیرحسن Acantholimon scorpius 9

جدول	شماره	2-	ميزان	ترسيب	كربن	در	گياهان	مورد	مطالعه	منطقه	حيدره	پشت	شهر

بررسی	ترسيب	كربن	...
Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


شماره	80،	پایيز	1387

  منـابع طبیـعی23
 د ر

هدایتالكتریكی رطوبتثقلی وزنمخصوصظاهریخاك کربنآلیخاك مادهخشكگیاهی میزانمادهآلیگیاه هدایتالكتریكی

4/95* میزانمادهآلیگیاه

3/41** مادهخشكگیاهی

0/66ns کربنآلیخاك

0/21ns وزنمخصوصظاهریخاك

3/62** رطوبتثقلی

0/55ns هدایتالكتریكی

درصدسنگوسنگریزه درصدخاكلخت درصدالشبرگ درصدپوششگیاهی میزانتولید اسیدیته ویژگیهایخاكوگیاه
1/80ns اسیدیته

2/04ns میزانتولید

0/005ns درصدپوششگیاهی

2/90** درصدالشبرگ

0/61ns درصدخاكلخت

1/47ns درصدسنگوسنگریزه

هدایتالكتریكی
)میلیموسبرسانتیمتر(

رطوبتثقلی
)درصد(

وزنمخصوصظاهریخاك
)گرمبرسانتیمترمكعب(

کربنآلیخاك
)کیلوگرمدرهكتار(

مادهخشك
گیاهی)گرم(

کربنآلیگیاه
)کیلوگرمدرهكتار(

ویژگی	هایخاكوگیاه

0/31 0/31 0/31 0/31 0/08 _________ کربنآلیگیاه)کیلوگرمدرهكتار(

0/52 0/52 0/52 0/52 _________ 0/08 مادهخشكگیاهی)گرم(

0/03 0/01 0/35 _________ 0/52 0/31
کربنآلیخاك
)کیلوگرمدرهكتار(

0/14 0/2 _________ 0/35 0/52 0/31
وزنمخصوصظاهریخاك

)گرمبرسانتیمترمكعب(

0/22 _________ 0/2 0/01 0/52 0/31 رطوبتثقلی)درصد(

_________ 0/22 0/14 0/03 0/52 0/31
هدایتالكتریكی

)میلیموسبرسانتیمتر(

سنگوسنگریزه)درصد(
خاكلخت
)درصد(

الشبرگ
)درصد(

پوششگیاهی
)درصد(

تولیدگیاهی
)گرمبرمترمربع(

اسیدیته ویژگیهایخاكوگیاه

0/31 0/31 0/31 0/31 0/31 0/31 کربنآلیگیاه)کیلوگرمدرهكتار(

0/52 0/52 0/52 0/52 0/52 0/52 مادهخشكگیاهی)گرم(

0/06 0/05 0/13 0/03 0/22 0/06 کربنآلیخاك)کیلوگرمدرهكتار(

0/15 0/2 0/18 0/25 0/09 0/15
وزنمخصوصظاهریخاك

)گرمبرسانتیمترمكعب(

0/04 0/25 0/03 0/04 0/15 0/38 رطوبتثقلی)درصد(

0/12 0/05 0/18 0/1 0/1 0/19
هدایتالكتریكی

)میلیموسبرسانتیمتر(

جدول	شماره	3-	نتایج	حاصل	از	جدول	تجزیه	واریانس	بين	ویژگیهای	خاک	و	گياه	)ردیف	افقی	شيب	شمالغربی-شرقی،	ردیف	عمودی	شيب	جنوبی-غربی(

جدول	شماره	4-	همبستگی	بين	ویژگیهای	خاک	و	گياه	)ردیف	افقی	شيب	شمالغربی-شرقی،	ردیف	عمودی	شيب	جنوبی-غربی(

*	معنیدار	در	سطح	5	درصد									**	معنیدار	در	سطح	1	درصد													ns				در	سطح	5	درصد	معنی	دار	نمیباشد
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هدایتالكتریكی
)میلیموسبرسانتیمتر(

رطوبتثقلی
)درصد(

وزنمخصوصظاهریخاك
)گرمبرسانتیمترمكعب(

کربنآلیخاك
)کیلوگرمدرهكتار(

مادهخشك
گیاهی)گرم(

کربنآلیگیاه
)کیلوگرمدرهكتار(

ویژگی	هایخاكوگیاه

0/19 0/38 0/14 0/06 0/52 0/31 اسیدیته

0/1 0/15 0/03 0/22 0/52 0/31 تولیدگیاهی)گرمبرمترمربع(

0/1 0/04 0/25 0/03 0/52 0/31 پوششگیاهی)درصد(

0/18 0/03 0/18 0/13 0/52 0/31 الشبرگ)درصد(

0/05 0/25 0/2 0/05 0/52 0/31 خاكلخت)درصد(

0/12 0/04 0/15 0/06 0/52 0/31 سنگوسنگریزه)درصد(

سنگوسنگریزه)درصد(
خاكلخت
)درصد(

الشبرگ
)درصد(

پوششگیاهی
)درصد(

تولیدگیاهی
)گرمبرمترمربع(

اسیدیته ویژگی	هایخاكوگیاه

0/19 0/02 0/13 0/25 0/09 _________ اسیدیته

0/37 0/27 0/02 0/17 _________ 0/09 تولیدگیاهی)گرمبرمترمربع(

0/06 0/03 0/28 _________ 0/17 0/25 پوششگیاهی)درصد(

0/28 0/02 _________ 0/28 0/02 0/13 الشبرگ)درصد(

0/11 _________ 0/02 0/03 0/27 0/02 خاكلخت)درصد(

_________ 0/11 0/28 0/06 0/37 0/19 سنگوسنگریزه)درصد(

ادامه	جدول	شماره	4-	همبستگی	بين	ویژگی	های	خاک	و	گياه	)ردیف	افقی	شيب	شمال	غربی-شرقی،	ردیف	عمودی	شيب	جنوبی-غربی(

نتيجه	گيری	
ترسیبکربناتمس��فرییكیازمهم	ترینکارکردهایاکوسیستم	های
طبیعیخصوصاًمراتعبهش��مارمی	رودوکمیسازیاینمهمدرخصوص
گونه	هایگیاهیوخاكهرمنطقه،روشمناس��بیبرایحفاظت،توسعهو
ارزش	گذاریواقعیاکوسیستم	هایطبیعیبشمارمی	آید.درکناراینمهم،
می	توانگونه	هایگیاهیمناسبیراجهتاحیاواصالحمراتعانتخابنمود
کهدارایپتانسیلباالییدرجهتترسیبکربن،درکنارسایرکاربردهادر
Astragalus gosypinusمنطقهباشند.درمراتعموردبررسینیزگیاه
عالوهبردارابودنپتانس��یلباالییدرترس��یبکرب��ن،درجهتحفاظت
آبوخاكمنطقهنیزنقشمهمیداش��تهاس��ت.اینگیاهبخوبیتوانسته
اس��تدرشرایطقرقبهاس��تقرارنسبیدرش��یب	هایمختلفدستیابد
Astragalusتوانگیاه	بنابراینجهتاحیاواصالحمراتعنیمهخشك،می
"gosypinusراپیش��نهادنم��ودوبع��دازآنب��ررویگیاهان��یچ��ون
Acanthophyllum crassifolium ،Stachys lavanduleifolia

Acantholimo scorpius،اشارهکرد.
گونه	ه��ایفوق	الذکرعالوهبراس��تقرارنس��بیوحضورچش��مگیردر
ش��یب	هایمختل��فمقادیرباالییازکربناتمس��فریرانی��زدراندام	های

مختلفخودذخیرهمی	نمایند.
بنابراینبرایافزایشمیزانترس��یبکربنبایدگیاهانیراانتخابکرد
کهازسرعتباالبرایترسیبکربندربیوماسوخاكوقابلیتسازگاری

نسبتبهمحیطخودبرخوردارباشند.زمانیکهازدرختانوبوته	ای	هابرای
کاهشگازهایگلخانه	ایاستفادهمیشودمیزانترسیبکربنباالمی	رود.
ازطرفیکاش��تگونه	هاییكسالهمنجربههدررفتذخایرکربنمی	گردد
لذاکاش��توتوسعهگونه	هایچندسالهودائمیباتوجهبهاستعدادمنطقه

واهدافمدیریتیمناسباست.
درپروژهه��ایافزایشترس��یبکرب��ندرگیاهوخ��اك،توجهبهزیر
س��اخت	هایاجتماع��ی-اقتصادیوبهعبارتیبهره	گی��ریازدانشبومی
ساکنانمناطقومدنظرقراردادننیازهایاساسیآنهاوتطبیقنیازهابا
اصولعلمی،درانتخابوتوسعهگونه	هایگیاهیدرجهتافزایشترسیب
کربنبس��یارمهماس��تومهم	ترازهمهمواردف��وقجلوگیریازتخریب
س��رزمینوتغیی��رقابلیتاراضیمرتعیوحف��ظگونه	هایبومیدرجهت

افزایشترسیبکربناتمسفریاست.

پاورقی	ها
1- Carbon sequestition
2- UNDP
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