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 چکیده 

برداری از خاک و گیاهان در آلی، هدف این پژوهش بود. با نمونه کربن موجود در هوا به شکل کربناکسیدداری در ترسیب دیارزیابی نقش آبخوان
سدیالب و  سیالب، مرتع بددون پخدش  مراه با پخشسیالب و جنگل دست کاشت آکاسیا هت کاشت اوکالیپتوس با و بدون پخشهای جنگل دسکاربری

های کامل تصدادیی بدا   ها، در قالب طرح بلوککربن محاسبه شد. دادهگیری گردید و در نهایت کل ترسیب آلی اندازهسیالب، مقدار کربن مرتع با پخش
هدای  درصد مقایسه شدند. نتایج نشان داد که تأثیر کاربری 5ها با آزمون دانکن در سطح تجزیه و تحلیل آماری شد و میانگین SASایزار استفاده از نرم

لیپتوس کامالدولنسیس همراه بدا پخدش   کاری با اوکادار شد. جنگلیک درصد معنی آلی و ترسیب کربن در خاک و گیاه در سطح مختلف بر مقدار کربن
درصد در نوار اول جنگدل اوکدالیپتوس ایدزایش داد     86/5سیالب( به درصد در شاهد )اوکالیپتوس بدون پخش 55/0آلی خاک را از سیالب، میزان کربن

تن در هکتدار در   68/595میزان ده بود، مشخص شد بیشترین کربن بها اوکالیپتوس کاشته شههایی که در آنی میانگین عرصهبرابر(. با محاسبه 92/3)
تن  86/3ها ذخیره شده است. با توجه به این که هر تن کربن، معادل متر( زیر پوشش آنسانتی 30این کاربری در درختان، الشبرگ و در خاک )تا عمق 

ی آلی ذخیره کرده است. صورت مادهکربن هوا را بهاکسیدتن دی 55/886ر هکتار از جنگل اوکالیپتوس توان نتیجه گریت که هکربن است، میاکسیددی
 ریال در هکتار محاسبه گردید. میلیارد  68/3ارزش اقتصادی مقدار کربن ذخیره شده معادل 
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    مقدمه

آلی در سدطح زمدین اسدت، بده      گاه کربنترین ذخیرهخاک بزرگ
شده در خاک بیش از سه برابدر مقددار     میزان کربن ذخیرهطوری که 

گیگدا تدن    9800تدا   5500در مجموع، ( و 55باشد )آن در اتمسفر می
و  96شدود ) متر تخمین زده مدی  5گرم( کربن تا عمق  5550)پتا گرم، 
33 .) 

ای موجددود در اتمسددفر و دیگددر گازهددای گلخاندده  2CO غلظددت
(GHGs) 2توان با کاهش انتشار را میCO    به اتمسفر و یا بدا جد ب 

                                                           
 حفاظدت  تحقیقدات  بخدش  ارشد و اسدتادیار دانشیار، کارشناسیترتیب به -3و  9، 5

 اسدتان  طبیعدی  مندابع  و کشداورزی  آمدوزش  و تحقیقات مرکز آبخیزداری، و خاک
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 و تحقیقدات  مرکدز  آبخیزداری، و خاک حفاظت تحقیقات بخش پژوهشیمربی  -8
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ها ها، اقیانوسی آن در خشکیآن از اتمسفر از طریق یتوسنتز و ذخیره
ی وسیلهترسیب کربن به(. 5)های آب شیرین کاهش داد و اکوسیستم
تدرین  کداری شدده و خداک مناسدب    های جنگدل ها، مراتع، تودهجنگل

 ترکیبدی از تمدامی ایدن   . باشدد راهکار کداهش کدربن اتمسدفری مدی    
سدفری، بده   اکسدیدکربن اتم تواند با کداهش غلظدت دی  ها مییعالیت

 و ترسدیب  مقدار (.5)کند شدن زمین کمک متعادل کردن یرآیند گرم 
 هدوا،  و آب میدان  تعامدل  بده  بسدتگی  خاک در کربنی ذخیره کیفیت
 هدا آن مدیریت و الشبرگ ترکیبات شیمیایی درختی، هایگونه خاک،
 (. 58) دارد

پیشنهاد شده است که ترسدیب کدربن در خداک از طریدق بهبدود      
تواند یک استراتژی مهم بدرای  های مدیریت خاک و اراضی، میروش

حدال، میدزان و ندر     با این. (35 و 55ای باشد )ح ف گازهای گلخانه
های مختلف استفاده از زمین و آلی در خاک، تحت روش ترسیب کربن
و آب و هدوا  های خداک، توپدوگرایی   د بسته به ویژگیتوانمدیریت می

 (. 55 و 3بسیار متفاوت باشد )
ندوع   بدا  کدربن ذخیدره شدده    میدزان  که دریایت  (52) الدینینجم
بین میدزان   طوری کهبه مثبت دارد، و مستقیمی هرابطی پوشش گیاه

 )علوم و صنایع كشاورزي( آب و خاكنشریه 
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نظیدر  ی متفداوت رویشد  ی هدا و یدرم  پوشدش گیداهی    کربنی هذخیر
ا بد  هدای گیداهی  انددام  گستردگی سطوح و خشبی و ایبوتهای، علویه

 داشت. داری وجودمثبت و معنیی رابطه شدهمیزان کربن ذخیره 
خداک   کدربن در ی ذخیدره  ( پتانسدیل 39) همکداران  و تمرتداش 
چند سداله و علفدی یدک    ای بوتهی هاگونه و انار وحشی هایدرختچه
 9/6، 5/59ترتیدب  را به میانکاله شهرستان بهشهر ایجلگه مراتع ساله
د اظهار کردن پژوهشگران تن در هکتار در سال برآورد کردند. این  9و 
هدای  گونده ندوع   پوشدش گیداهی،   درصد با خاک  ذخیره کربن در که

مدیریت و  کاربری اراضی نوع بقایای گیاهی، مقدار الشبرگ و گیاهی،
خوب مستقر پوشش گیاهی  ای،منطقه در اگر طوری کهبه ارتباط دارد.
تأثیر  یابد. بررسیایزایش می آلی خاکبلند مدت میزان کربن  در شود،
 بدر  اقاقیدا  و گنجشدک زبدان  ای،سدرو خمدره   ای،نقدره  ی سدرو هاگونه
 نیتروژن کدل  و آلیکربن  مقدار ،pH که  نشان داد خاک یهاویژگی

برگان زیر پوشش پهن خاک برگان کمتر ازسوزنی زیر پوشش خاک در
  (.30) بود

کدربن در خداک زیدر    ی میدزان ذخیدره  ( 38)ورامش و همکداران  
تن در هکتدار   00/56و  52/66ترتیب، پوشش اقاقیا و کاج تهران را به

کارکرد ترسیب کربن در ( ارزش 9یان و همکاران )باده. گزارش کردند
ی یون ریدال )هکتدار در سدال( و تدوده    میل 5/2خالص راش را ی توده
  ریال )هکتار در سال( محاسبه کردند.میلیون 3/6را راش ی آمیخته

به این نتیجه رسیدند که تدأثیر  ( 56)طالقانی و همکاران محمودی
های آلدی  ای و تیپ جنگل در یرایند ترسیب کربن در ایقگونه ترکیب

 . و معدنی خاک بسیار اثرگ ار است
در مقایسه میزان ترسیب کربن خداک در  ( 95)نوبخت و همکاران 

ایدن  برگ در مازنددران بده   برگ و پهنهای خالص سوزنیکاریجنگل
آ پیسده  ینتیجه دست یایتند که میزان ترسیب کدربن در خداک تدوده   

  .تر از کاج سیاه، ون و بلوط بلند مازو استبیش
و زرایشار و همکاران  (8) کریشنایا و های دیناکاراننتایج پژوهش

کدربن خداک   ی بر ذخیرهی داریمعن پوشش، تأثیر نوع ( نشان داد38)
 مقدار بستگی بهخاک،  در کربنی ذخیره مقدار که طوریبه .گ اردمی

 راه از هددر ریدت کدربن    و بقایای گیاهی از راه خاک ورودی کربن به
 مددیریتی  یهدا کربن در خاک، باید یعالیدت برای ایزایش  .دارد تجزیه
 اضدایه شددن   طریدق  از خداک  به شده وارد میزان کربن ایزایش نظیر

 خاک مواد آلی یتجزیه میزان کاهش نیز و بقایای گیاهی و الشبرگ
 انجام شود. 

آلدی خداک تحدت تدأثیر وضدعیت خداک       ی مدواد  سرعت تجزیده 
یب مواد آلدی، قدرار گدریتن    ، ترس(رطوبت، دما و دسترسی به اکسیژن)

 .گیدرد می قرار هاآلی در خاکر  و میزان حفاطت ییزیکی خاکدانهمواد 
کدربن در برخدی از مدوارد،    ی ر عوامل مؤثر بر ترسیب یا تجزیده در اث

تر و در برخی موارد نیز آن بیش یمیزان ترسیب کربن از میزان تجزیه
 (. 5) برعکس است

سدیالب بدر   ی تدأثیر پخدش  های زیادی در زمینده تاکنون بررسی
هدای مختلدف   کمیت و کیفیت پوشش گیاهی و همچنین بدر ویژگدی  

کوثر صورت گریته و نقش مثبت پخش  داریستگاه آبخوانخاک در ای
 های مورد بررسدی نشدان داده اسدت. متأسدفانه،    سیالب را بر شاخص

سیالب بر میزان ترسیب کدربن  مطالعه جامعی در خصوص تأثیر پخش
در خاک و گیاه و ارزش اقتصدادی آن انجدام نشدده کده در پدژوهش      

پژوهش، با هددف ارزیدابی   حاضر، به این مهم پرداخته شده است. این 
سدیالب،  سیالب، مرتدع بدا پخدش   های مرتع بدون پخشتأثیر کاربری
ا کداری بد  سیالب و جنگدل کاری با اوکالیپتوس با و بدون پخشجنگل

هدای  ی کدربن در انددام  سیالب بر میزان ذخیرهآکاسیا همراه با پخش
 ارزش اقتصادی آن، انجام گریت.  یگیاهی و در خاک و محاسبه

 

 هامواد و روش

 مورد مطالعه یمعرفی منطقه

ی، تحقیقدات  ایسدتگاه  در 5328-5326 هدای این پژوهش در سدال 
دشدت   در کدوثر، داری آبخدوان  سدیالب و ترویجدی پخدش   آموزشی و

ها از سال آبخوانی سیالب برای تغ یهپخش. گربایگان یسا انجام شد
 یوسدیله هکتار در ایدن دشدت بده    9900وسعت ای به در پهنه 5385

 50در  کدوثر  ایسدتگاه . اسدت  آقای دکتر سید آهنگ کدوثر اجدرا شدده   
 و عدر  شدمالی   96◦36"شدرقی یسدا در موقعیدت    بجنوکیلومتری 

کیلدومتر مربعدی    529آبخیز  یایکنه مخروطر شرقی بطول  53◦55"
شدیب  . ده واقع شده استدهستان میان کوه وزرد در بخش شیببیشه

 5580تدا   5580ارتفداعی   است که بین خط هزار در 8 عمومی منطقه
-5326) سداله  93آمدار   اسداس بر  .متر از سطح دریا قرار گریته است

بدارش   منطقه، میانگین هوایی و آب هایایستگاه، شاخص این (5365
 گدراد؛ دمدای  سدانتی ی درجه 88متر؛ دمای بیشینه، یمیل 952ساالنه، 
 یدرجده  90سداالنه،  گراد؛ میدانگین دمدای   سانتی یدرجه -6 کمینه،
 تعدداد  متدر؛ متوسدط  میلدی  9586سداالنه،   تبخیر گراد؛ میانگینسانتی
  (.2) روز در سال است 96بندان، یخ روزهای
 

   های مورد بررسیکاربری

 -5 شدرح زیدر بودندد:   برداری شد بده ها نمونهکه از آن نه کاربری
بدون  -قرق-مرتع -9اهد(، بدون قرق )ش -سیالببدون پخش -مرتع
سیالب، با پخش -بدون قرق -مرتع یشش عرصه -3سیالب، پخش
 (.Atriplex lentiformis (Torr.) Wats)آتددریپلکس  -مرتددع -8

 شداهد  جنگدل  -5سدیالب و بددون قدرق،    بدا پخدش   -کاشدت دست 
نوار  -اوکالیپتوسمتراکم  جنگل -8سیالب، بدون پخش -اوکالیپتوس

 -اوکدالیپتوس  جنگل -6، 8زرد بیشه یشبکه -سیالببا پخش -اول
 جنگددل -6، 8زرد بیشدده یشددبکه -سددیالببددا پخددش  -نددوار دوم
 -2، 8زرد بیشده  یشدبکه  -سدیالب خشبا پ -نوار سوم -اوکالیپتوس
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 -سددیالب بددا پخددش-(.Acacia salicina Lindl)جنگدل آکاسددیا  
 . 8زرد بیشهی شبکه

گینده  مدورد بررسدی، شدامل سدیاه    ب در مراتع ای غالگیاهان بوته
(Dendrostellera lessertii (Wikstr.) Van Tiegh.)،) 
دشدتی  ی منده و در (L. (Pers.) Heliantemum lippii)آیتدابی  گل

(Artemisia sieberi  Besser.) تفاوت نوارهای یک، دو و باشد. می
 Eucalyptus) کدداری شددده بددا درختددان اوکددالیپتوس سدده جنگددل

camaldulensis Dehnh.) در میزان تراکم درختان و حجم آبگیری ،
هدای  تاکنون و در کاربری 5385، از سال 8و  3های است. در کاربری

سددیالب انجددام تدداکنون، عملیددات پخددش 5383سددال  از 2و  6، 6، 8
 0-30ی مرکدب خداک از عمدق    شود. از هر کداربری، سده نمونده   می
 برداریموقعیت نقاط نمونهها و . محل عرصهشد متری برداشتسانتی

 نشان داده شده است. 5در شکل 

 

 
 برداریموقعیت نقاط نمونه -1شکل 

با -اشتکآتریپلکس دست-مرتع -8سیالب، شبا پخ-بدون قرق -مرتعی شش عرصه -3سیالب، شپخ بدون-قرق-مرتع-9قرق )شاهد(، بدون -سیالبپخش بدون-مرتع -5
نوار  -اوکالیپتوس جنگل -6، 8زرد بیشه یشبکه-سیالببا پخش-نوار اول-اوکالیپتوس جنگل -8سیالب، پخشبدون –اوکالیپتوس شاهد جنگل -5سیالب و بدون قرق، پخش
 .8زرد بیشه یشبکه-سیالببا پخش-جنگل آکاسیا -2، 8زرد هبیش یشبکه-سیالببا پخش-نوار سوم -اوکالیپتوس جنگل -6، 8زرد بیشه یشبکه-سیالببا پخش-دوم

Figure 1- Location of sampling areas 

1- Rangeland-without flood spreading-without grazing (control), 2- Rangeland- grazing-without flood spreading, 3- Six rangeland 

areas-without grazing-with flood spreading, 4- Rangeland-Atriplex hand-planting-with spread flood and without grazing, 5- 

Eucalyptus control forest-without flood spreading, 6- Eucalyptus forest-first strip-with flood spread-Bishehzard network 4, 7- 

Eucalyptus forest-second strip-with flood spread-network Bishehzard 4, 8- Eucalyptus forest-Third strip-with flood spreading - 

Bishehzard 4, 9 - Acacia forest-with flood spread-Bishehzard 4 network. 
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 نتدایج  بده  توجده  بدا  ای، ابتدابرداری از گیاهان بوتهمنظور نمونهبه
 ،(Heliantemum lippii) گیاهان غالب هلیانتموم ،(6) یروزه ژوهشپ

 Artemisia) دشتیی درمنه و( Dendrostellera lessertii) دندورا

sieberi )ی قطعده  در همچندین  و سیالبپخش با مرتع نوارشش  در
ی قطعده  در و ندوار  هدر  در. شدد  شناسایی( سیالببدون پخش) شاهد
 از بوته سهمتقاطع  قطرهای سطح تاج پوشش، یمحاسبه برای شاهد،
 گیدری انددازه  شداهد  در و نوار هر انتهای و وسط ابتدا، در گیاهان این
بدرای تعیدین   . گردید توزین و برداشت گیاه هواییاندام کل سپس. شد
 بدا  گیداه  هدر  از تهیده شدده   یهانمونه رطوبت خشک گیاه، درصدوزن
 سداعت  86 مددت بده  گدراد سانتیی درجه 65 دمای در آون از استفاده
سدطح   عددد  بدر  آن تقسدیم  و بوته هر خشکوزن تعیین با. شد تعیین
حسب کیلدوگرم  بر هر گیاه  وزن خشک اندام هوایی نهایت در پوشش،
 هدوایی انددام   بده  ریشده  نسدبت  بده  توجه با. گردید محاسبه هکتار در
 جمدع  با. شد محاسبه نیزها ریشه خشکوزن  میزان ،(56و  6) هابوته
کل  خشکوزن  میزان ،هاخشک ریشهوزن  و هواییاندام  خشکن وز
 دسدت هخشک بوزن  عدد ضرب کردن با سپس،. شد محاسبه بوته هر
 هدر  در کدل میدزان وزن خشدک    گیداه،  هر پوشش تاج در درصد آمده
 سیالب، میانگین وزندر کاربری مرتع با پخش. گردید محاسبه هکتار

، میددانگین 5عنددوان تکددرار خشددک گیاهددان نوارهددای اول و دوم بدده 
و میانگین نوارهدای پدنجم و    9عنوان تکرار نوارهای سوم و چهارم به

هدای جنگدل   در کداربری شدد.  در نظر گریتده   3عنوان تکرار ششم به
زرد چهدار( از ابتددا، وسدط و    های یک، دو و سه بیشهاوکالیپتوس )نوار
-بری جنگل شاهد اوکالیپتوس )بددون پخدش  در کارانتهای هر نوار و 

صدورت تصدادیی   چنین در جنگل آکاسیا، سه درخت به سیالب( و هم
هدا و  ، شداخه سازی تنهپس از قطع درختان، اقدام به جدا  انتخاب شد.

این، میزان الشبرگ تولید شده در زیر درختان ها گردید. عالوه بر برگ
-ربعی در هر نوار )قطعده(، جمدع  منیز با قرار دادن سه پالت یک متر 

گدرم در   50وزن هایی بده آوری و توزین شد. سپس با قرار دادن نمونه
ساعت، پس از تعیین  86مدت گراد به سانتی یدرجه 65آون با دمای 

های مختلدف و وزن خشدک   قسمت خشکها، وزن درصد رطوبت آن
( 8بردبدار ) های هوایی هر درخت محاسبه گردید. با توجه به دادهاندام 

ریشده   خشدک ی، وزن با در دست داشتن نسبت ریشه به انددام هدوای  
ه شد. با جمع ارقام مربوط به وزن خشک اندام هوایی و ریشده،  محاسب
 خشک کل درخت تعیین شد. وزن 

 

 گيری کربن آلیاندازه

یاب برقدی پدودر شدده و میدزان     آس شده توسط های خشکنمونه
ای و درختی )شامل تنه، شاخه، ان بوتهگیاهکربن آلی موجود در نمونه 
بده   الکتریکدی  یکدوره  در کدردن  خاکستر روش برگ( و الشبرگ، به

 گیری شدگراد اندازهسانتی یدرجه 500-550 دمای در ساعت 8 مدت

(93.)  
ی توسط هر درخت، از مجمدوع ذخیدره   کربنی میزان کل ذخیره

با شمارش درختان کربن توسط تنه، شاخه، برگ و ریشه به دست آمد. 
اوکالیپتوس و آکاسیا و با توجه به مساحت زیر پوشش این درختدان در  

ی کربن در هکتار محاسدبه گردیدد.   قطعات مورد بررسی، مقدار ذخیره
ی کربن در هر کداربری )تیمدار(، از مجمدوع میدزان     میزان کل ذخیره

 گیاهی و در مورد درختدان بدا   یتودهی کربن در خاک و زیستذخیره
 ی کربن ناشی از الشبرگ، محاسبه شد. اضایه کردن میزان ذخیره

 

 ارزش اقتصادی کربن ذخيره شده یمحاسبه

بدر   محیطی کربن ذخیدره شدده در خداک   زیست -اقتصادی ارزش
 تن هر ازایبه را کربن بر مالیات میزان که ،(98)ریورز  پیشنهاد اساس
 گردید. با توجه به ایدن محاسبه  کرده، اعالم دالر 900 کربناکسیددی

کربن است و میزان مالیات اکسیددیتن  86/3 که هر تن کربن معادل
دالر در نظدر   900کربن، معدادل  اکسیدازای هر تن گاز دیبر کربن به
ی کدربن در ضدریب   شده است. ابتدا ارقام مربوط به کل ذخیره گریته
د. سدپس،  کربن معادل به دست آیاکسیدضرب شد تا میزان دی 86/3

محیطدی  ب شد تدا ارزش زیسدت  ضر 900آمده در عدد  دستهاعداد ب
حسب دالر تعیین شود. براساس ندر  رسدمی هدر    کربن ذخیره شده بر

، 89000دسدت آمدده در عددد    ریال( با ضرب اعدداد بده   89000ر )دال
حسدب میلیدون   محیطی کربن ذخیره شده محاسدبه و بدر  ارزش زیست
 گردید.ریال بیان 

  
 و تحليل آماری تجزيه

بدا اسدتفاده از   های مختلف، گیریاز اندازه دست آمده به یهاداده
های کامدل تصدادیی   در قالب طرح آماری بلوک SASایزار آماری نرم

درصدد   5ها با آزمون دانکن در سدطح  تجزیه و تحلیل شده و میانگین
 مقایسه شدند.

 

 نتایج و بحث

 خاكهای مربوط به ويژگیی واريانس تجزيه

بده جدرم مخصدوص     هدای مربدوط  واریدانس داده  ینتایج تجزیه
 5کربن در خاک در جدول  یآلی و میزان ذخیرهظاهری، درصد کربن 

شود کده  مشخص می، 5جدول  است. با توجه به نتایج شدهنشان داده 
، بر جرم مخصوص ظداهری، درصدد کدربن    های مختلفکاربریتأثیر 

 .دار شددرصد معنی 5کربن در خاک در سطح ی آلی و میزان ذخیره
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 های مختلفهای مورد مطالعه در کاربریی واریانس ویژگیتجزیه -1جدول 
Table 1- Analysis of variance of studied properties in different land uses 

 میانگین مربعات 
Mean squares آزادی یدرجه 

Degree of freedom 
 منابع تغییرات

Variations resources کربنی ذخیره میزان 
Carbon stored (Mg/ha) 

 آلی کربن درصد
Organic carbon (%) 

 ظاهریجرم مخصوص 
)3ensity (g/cmdBulk  

32.99 0.0461 0.0017 2 
 تکرار

Replication 

**818.05 **0.6195 **0.0606 8 
 های مختلف()کاربریتیمار 

Treatment (different landuses) 

9.40 0.0159 0.0034 16 
 خطا

Error 

12.53 20.21 4.84 - 
 تغییرات ضریب

Coefficient of variations (%) 
 درصد  5دار در سطح ** معنی

**Significant at P< 0.10 
 

 متر(سانتی 3-03عمق مختلف )های های خاک در کاربریی میانگین ویژگیمقایسه -2جدول 
Table 2- Means comparison of studied properties in diffrernt land uses (Depth 0-30 cm) 

 کربنی میزان ذخیره

Carbon stored 

(Mg/ha) 

 آلی کربن
Organic carbon 

(%) 

 ظاهری مخصوص جرم
ensity dBulk 

)3(g/cm 

 کاربری

Land use 

6.22 e 0.14 e 1.48 a 
 بدون قرق )شاهد(  -سیالبپخش بدون -مرتع

Range-whitout flood spreading-with grazing (Control) 

8.61 e 0.20 e 1.45 a 
 سیالبپخشبدون  -قرق -عمرت

Range-without grazing- whitout flood spreading 

18.26 d 0.43 d 1.43 a 
 سیالبپخش -بدون قرق -مرتع

Range-with grazing- with flood spreading 

24.12 cd 0.54 cd 1.49 a 

 سیالبپخش -بدون قرق -تکاشدست آتریپلکس -مرتع

Range-Atriplex cultivated-with grazing-whit flood 

spreading 

22.39 cd 0.51 cd 1.47 a 
 سیالبپخشبدون  -شاهد اوکالیپتوس جنگل

Eucalypt forest- without flood spreading (Control) 

61.86 a 1.68 a 1.23 b 
 نوار اول -بسیالشپخ -ساوکالیپتو جنگل

Eucalypt forest- with flood spreading-stripe 1 

36.83 b 0.86 b 1.43 a 
 نوار دوم -الیپتوساوک جنگل

Eucalypt forest- with flood spreading-stripe 2 

22.78 cd 0.71 bc 1.07 c 
 نوار سوم -ساوکالیپتو جنگل

Eucalypt forest- with flood spreading-stripe 3 

23.14 cd 0.55 cd 1.41 a 
 سیالبپخش -اآکاسیجنگل

Acacia forest- with flood spreading 

 داری ندارندمعنیدرصد اختالف  5مشترک، از نظر آماری با آزمون دانکن در سطح احتمال  های دارای حروف* در هر ستون، میانگین

*In each column, means with similar letters, have not significant at P<0.05 by Duncan test 

 

 متغيرهای مربوط به خاك ميانگين یمقايسه
گیددری شددده در هددای اندددازهنتددایج مقایسدده میددانگین ویژگددی 

 است.  نشان داده شده 9های مختلف در جدول کاربری
های ظاهری خاک، در کاربریی میانگین جرم مخصوص مقایسه

هدای  س )نوار سدوم( در سدامانه  مختلف، نشان داد که جنگل اوکالیپتو
ظداهری در مقایسده بدا    ترین جرم مخصدوص  سیالب دارای کمپخش

های دیگدر از نظدر   ها بود و تفاوت این کاربری با کاربریسایر کاربری
تدرین  دار گردید. نوار اول جنگل اوکدالیپتوس دارای بدیش  عنیآماری م

ی کدربن در خداک بدود و    آلی و بیشترین میدزان ذخیدره   درصد کربن
دار ها معنیتفاوت آماری این دو ویژگی در این کاربری با سایر کاربری

ی کربن ترین میزان ذخیرههای مورد بررسی، کمشد. در میان کاربری
 سیالب بود. ای شاهد و مرتع قرق بدون پخشهیمربوط به کاربر
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 های مرتعی غالبی کربن در گونهخشک و ذخیرهی گیاه بر وزنی واریانس تأثیر کاربری و گونهتجزیه -0جدول 

Table 3- Analysis of variance of effects of land use and plant species on dry weight and stored carbon by dominant range 

species 

 مربعات میانگین

Mean squeres آزادیی درجه 

Degree of freedom 

 تغییرات منابع

Variations resources کربن در گیاهی ذخیره 

Carbon stored in plant 

 خشک وزن

Dry weight 

25135.59 106633.54 2 
 تکرار

Replication 

**238592.15 **958444.36 2 
 کاربری

Land use 

**133096.90 **569732.67 2 
 گیاهی گونه

Plant species 

**153426.49 **493006.06 4 
 کاربری ×گیاهی گونه

Plant species *Land use 

18.89 21.66 - 
 تغییرات )درصد( ضریب

Coefficient of variations (%) 
 درصد 5دار در سطح ** معنی

Significant at P< 0.10** 

 
 ی کربن توسط گیاهان مرتعی غالبخشک و ذخیرهی گیاهی بر میانگین وزن متقابل کاربری و گونه اثر -4جدول 

Table 4- Interaction of land use and species on mean dry weight and carbon storage by dominant rangeland plants 

 کربنی ذخیره
Stored carbon (kg/ha) 

 خشک  وزن
Dry weight (kg/ha) 

 گیاهی گونه

Plant species 

 کاربری

Land use 

381.90 d 671.63 c 
 هلیانتموم

Heliantemum lippii  
 (سیالب )شاهدپخشبدون  -ققر بدون

With grazing-without flood spreading (Control) 

638.00 c 1145.88 b 
 دندورا

Dendrostellera lessertii 

547.10 cd 10025.5 bc 
 درمنه

Artemisia sieberi 

1106.20 a 2013.94 a 
 هلیانتموم

Heliantemum lippii  
 سیالبپخش -قرق بدون

With grazing-with flood spreading 

884.50 b 1609.13 a 
 دندورا

Dendrostellera lessertii 

429.30 cd 780.99 bc 
 درمنه

Artemisia sieberi 

456.80 cd 807.79 bc 
 هلیانتموم

Heliantemum lippii  
 سیالببدون پخش -قرق

Without grazing-without flood spreading 

645.60 c 1150.40 b 
 دندورا

Dendrostellera lessertii 

478.60 cd 655.50 c 
 درمنه

Artemisia sieberi 
 داری ندارنددرصد اختالف معنی 5های دارای حروف مشترک، از نظر آماری با آزمون دانکن در سطح احتمال * در هر ستون، میانگین

*In each column, means with similar letter, have not significant at P<0.05 by Duncan test 
 

 گياهان مرتعیهای مربوط به واريانس ويژگی یتجزيه

ی ذخیدره  و خشدک وزن بدر  کداربری  اثدر  واریانس یتجزیه نتایج
 در درمنده  و دنددورا  هلیدانتموم،  مرتعدی ی گونده  سه یوسیلهبه کربن
 شودمی مشخص جدول این به توجه با. استداده شده  نشان 3 جدول

 وگیداه   خشدک ها بر وزن گیاه و اثر متقابل آن یاثر کاربری، گونه که
 دار شده است.درصد معنی 5در گیاه در سطح  کربنی ذخیرهمیزان 
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هرای  متقابرل نروك کراربری و گونره    ی واريانس اثرر  تجزيه

 مرتعی 

خشددک گیدداه و ی گیداهی بددر وزن  اثدر متقابددل کدداربری و گوندده 
بدا   .نشان داده شدده اسدت   8ی گیاه در جدول وسیلهی کربن بهذخیره

هدای مرتعدی هلیدانتموم و    گونهشود توجه به این جدول، مشخص می
خشک و ترین وزن سیالب، بیشر کاربری بدون قرق با پخشدندورا د

ی کربن را بده  ترین میزان ذخیرهگونه هلیانتموم در این کاربری، بیش
دهدد کده تدأثیر    اسدت. ایدن موضدوع نشدان مدی     خود اختصاص داده 

تر از بیشی کربن گیاهی و ذخیره یتودهسیالب بر تولید زیستپخش
ی هدا، گونده  بوده است. در همده کداربری  ها تأثیر قرق بر این شاخص

 ی کربن را نشان داد.خشک و ذخیرهترین وزن درمنه کم
 

 های مختلفی کربن در کاربریميانگين کل ذخيره

هدای  ی کدربن در خداک و گیاهدان کداربری    کل ذخیدره  5جدول 
د. با توجده بده ایدن    دهمحیطی آن را نشان میمختلف و ارزش زیست
ی کدربن در خداک و   ترین میزان ذخیرهشود بیشجدول، مشخص می

سدیالب و در نتیجده   یپتوس بدا پخدش  درختان کداربری جنگدل اوکدال   

ی کربن در ایدن کداربری اتفداق ایتداده     ترین مجموع )کل( ذخیرهبیش
ربری مرتدع  ی کربن در خاک و گیاه در کاترین میزان ذخیرهاست. کم
تدرین مقددار   سیالب )شاهد( و در نتیجه کدم و بدون پخشبدون قرق 
 ی کربن به این کاربری اختصاص داشته است.کل ذخیره
کاشدت  جنگدل دسدت   یظاهری خاک در عرصده  مخصوص جرم

داد. علدت   داری کداهش نشدان  طدور معندی  اوکالیپتوس )نوار سوم( بده 
 ظداهری خداک در کداربری جنگدل     مخصدوص  دار جرمکاهش معنی
درختدان   سدطحی  هدای تواند وجدود ریشده  (، می9وس )جدول اوکالیپت

آلی از جمله الشبرگ درختان ایدن عرصده و   د اوکالیپتوس و تجمع موا
د میدانگین درصد  ی هخداک باشدد. مقایسد    در سطح 9و  5های عرصه
داد کده   مختلف، نشدان  هایپوکی در کاربری خاک و ضریب تخلخل
بدا  سیالب، در مقایسه پخشهای م اوکالیپتوس در سامانهمتراک جنگل

(. 98اندد ) هدا شدده  دار این ویژگیمعنیش ها، باعث ایزایسایر کاربری
 تدرین درصدد  خداک، بدیش   ظداهری  مخصدوص  ترین مقدار جدرم کم

هدای بدا   آلدی در خداک عرصده    پوکی و درصد کدربن  تخلخل، ضریب
 (.98جنگل متراکم اوکالیپتوس گزارش گردید )

 
 های مختلف ریال( در کاربریمحیطی آن )میلیونی کربن ) مگا گرم در هکتار( و ارزش زیستبرآورد میزان کل ذخیره -5جدول 

Table 5- Estimation of total stored carbon (Mg/ha) and its environmental value (million rials) in different land uses  

 ارزش 

 محیطی زیست

Environmental 

value 

ی کل ذخیره

 کربن

Total stored 

carbon 

کربن در ی ذخیره

 الشبرگ

Carbon stored 

in litter 

کربن در ی ذخیره

 گیاه

Carbon stored 

in plant 

کربن ی ذخیره

 در خاک

Carbon stored 

in soil 

 عرصه

Field 

241.075 7.82 - 1.60 6.22 
 بدون قرق -سیالبپخش بدون-مرتع

Range- without flood spreading 

with grazing 

345.582 11.21 - 2.61 8.60 
 سیالبپخش بدون-قرق-مرتع

Range- without grazing-without 

flood spreading  

637.523 20.68 - 2.42 18.26 
 سیالبپخش-بدون قرق-مرتع

Range-with grazing with flood 

spreading  

871.816 28.28 - 4.16 24.12 

-بدون قرق-کاشتدست آتریپلکس-مرتع
 سیالبپخش

Range-Atriplex cultivated-with 

grazing-whit flood spreading 

1348.108 43.73 8.30 13.04 22.39 
 سیالبپخشبدون -شاهد اوکالیپتوس جنگل

Eucalpt forest- without flood 

spreading (Control) 

3756.083 121.84 4.00 77.35 40.49 
  *سیالبپخش-اوکالیپتوس جنگل

Eucalpt forest- with flood 

spreading* 

1965.285 63.75 6.55 34.06 23.14 
 سیالبپخش-جنگل آکاسیا

Acacia forest- with flood spreading 
 شوندسیالب آبیاری میدوم و سوم که با پخش وارهای اول،میانگین ن *

* Means of stripes 1, 2, and 3 that irrigated via flood spreading. 



 1399اسفند  -، بهمن 6، شماره 34آب و خاك، جلد نشریه      4221

 

 
 
متدراکم   آلدی در خداک ندوار اول جنگدل     کدربن ترین مقددار  بیش

تدر ایدن   تواند آبگیری بدیش اوکالیپتوس مشاهده گردید و علت آن می
آلدی   تدرین میدزان کدربن   کم ار نسبت به نوارهای دوم و سوم باشد.نو

سدیالب )شداهد( بدود. در اثدر     پخدش  مربوط به کاربری مرتدع بددون  
درصد  83/0درصد به  58/0آلی از ن سیالب در مرتع، میزان کربپخش

(. قدرق مرتدع بددون    9یدت )جددول   یا یعنی بیش از دو برابر ایدزایش 
آلی خداک   دار میزان کربنمعنی ایزایشسیالب نتوانست باعث پخش

ود رطوبت در خاک کده از طریدق   گردد وجشود. بنابراین، مشخص می
 باشد. تر از تأثیر قرق میشده، در این شرایط مهم سیالب تأمینپخش

قدرق )شداهد(، باعدث     سیالب و بددون شکاربری مرتع بدون پخ
 صورتیر ید؛ ددر هکتار گردتن  99/8ن میزاکربن در خاک بهی ذخیره

قدرق، ایدن میدزان     سدیالب در شدرایط  مرتع بدون پخدش  که کاربری
داد. در  تدن در هکتدار ایدزایش    32/5میدزان  کربن را تنها بهی ذخیره

کدربن  ی سیالب در مرتع، باعث ایزایش ذخیرهمقایسه با شاهد، پخش
سدیالب   (. عملیات پخدش 9تن در هکتار شد )جدول  08/59میزان به

تن در هکتار در شاهد  99/8کربن خاک را از ی یزان ذخیرهدر مرتع، م
برابدر ایدزایش داد. در    28/5میدزان  تن در هکتار یعندی بده   98/56به 

میزان کربن در خاک بهی شد میزان ذخیره که قرق مرتع باعثصورتی
 (. 9تر شود )جدول درصد بیش 89/36

شدد   کاشت آتریپلکس باعدث سیالب در مرتع دستعملیات پخش
درصدد و   58/0ترتیدب از  کربن خداک بده  ی آلی و ذخیره میزان کربن

تدن در   59/98درصد و  58/0ترتیب به تن در هکتار در شاهد به 99/8
 (. 9یابد )جدول  هکتار ایزایش
ر کاری با اوکدالیپتوس، مقددا  سیالب، جنگلپخشبدون در شرایط 

 کداری بدا  در هکتار کربن را در خاک ذخیره نمدود. جنگدل  تن  32/99
ی شد میدزان ذخیدره   سیالب باعثاوکالیپتوس همراه با عملیات پخش

یابد. از مقایسه ایدن دو   تن در هکتار ایزایش 68/85کربن در خاک به 
سدیالب باعدث ایدزایش    نباط کرد که پخشتوان چنین استکاربری می

(. 9)جددول   است کربن در خاک گردیدهی برابری میزان ذخیره 68/5
آلدی   کدربن ن سیالب، میدزا ان اوکالیپتوس همراه با پخشدرخت کاشت
 اربری جنگدل اوکدالیپتوس بددون پخدش    در کدرصد  55/0ز خاک را ا
کاشدت   برابدر(  92/3داد ) در نوار اول ایدزایش درصد  86/5 سیالب به

ن شد میزان کدرب  سیالب، باعثدرختان آکاسیا همراه با عملیات پخش
تدن در   58/93درصدد و   55/0به ترتیب کربن خاک بهی آلی و ذخیره
 سبب ،خاک حفظ رطوبت توانش (. ایزای9یابد )جدول  هکتار ایزایش

در  شدود. رویشگاه مدی  خاکر دی گیاهد رش برایعد مسا شرایطد ایجا
گیاهان ایجداد شدده زیدرا    د سیالب، محیط مناسبی برای رشاثر پخش

 تدری بدوده و دارای ظرییدت   غد ایی بدیش   این محیط حاوی عناصدر 
باشد کده بده تکثیدر خودبخدودی پوشدش      تری مینگهداری آب بیش

(. نتایج این 35 و 59کند )می های مهاجم کمکگیاهی موجود و گونه
(، کدوثر  96داری )سررشدته ی وسدیله شده بده  پژوهش با نتایج گزارش

دارد ولددی بددا نتددایج   ( همدداهنگی92پ و همکدداران )ال(، اسددک53)
( 99و نصددرتی و همکدداران )( 6هددای یخددری و همکدداران )پددژوهش
 است.  متناقض
 قرق و بددون پخدش   دهد که در کاربری بدوننشان می 3جدول 
ترتیدب  شده به تولید خشک ترین وزنترین و کم)شاهد(، بیش سیالب

 یدانتموم اسدت. در ایدن کداربری، وزن    دندورا و هل هایمربوط به گونه
از نظر آماری در  های هلیانتموم و درمنه،شده توسط گونه خشک تولید
دنددورا در مقایسده بدا     یدرصد تفاوتی با یکدیگر ندارد. گونه 5سطح 
ظدر  تدری تولیدد کدرده و از ایدن ن    خشک بیش هلیانتموم، وزن یگونه
د خشک تولیباشد. هر چند وزنداری با این گونه میتفاوت معنی دارای

داری با یهای دندورا و درمنه از نظر آماری تفاوت معنشده توسط گونه
 یکدیگر ندارند. 

تدرین  تدرین و کدم  سیالب، بیشقرق و با پخش در کاربری بدون
های هلیانتموم و درمنه ترتیب مربوط به گونهشده به خشک تولید وزن

خشدک   هلیدانتموم و دنددورا وزن   یاست. در این کداربری، دو گونده  
 از ایدن کده   طدوری  اند. بهدرمنه تولید کرده یتری نسبت به گونهبیش

خشک این دو گونه  درصد بین وزن 5داری در سطح معنینظر، تفاوت 
 (. 3شود )جدول درمنه مشاهده میی با گونه

 تدرین وزن تدرین و کدم  سیالب، بیشدر کاربری قرق بدون پخش
و درمنده اسدت.   های دندورا ترتیب مربوط به گونهشده به خشک تولید

هلیدانتموم و  هدای  گونهسط شده تو خشک تولید در این کاربری، وزن
 بدا یکددیگر ندارندد ولدی تفداوت وزن      داریدرمنه تفاوت آماری معنی

 (. 3دار است )جدول دندورا و درمنه با یکدیگر معنی هایخشک گونه
تدرین و  سیالب )شاهد(، بیشقرق و بدون پخش در کاربری بدون

دورا و هدای دند  ترتیب مربوط به گونهکربن بهی ذخیرهمیزان ترین کم
هدای  شده توسدط گونده   ذخیره انتموم است. در این کاربری، کربنهلی

درصدد تفداوتی بدا یکددیگر      5دندورا و درمنه، از نظر آماری در سطح 
هلیدانتموم، مقددار کدربن     یدندورا در مقایسه بدا گونده   یندارد. گونه
داری بدا ایدن   ندی تری ذخیره کرده و از این نظر دارای تفداوت مع بیش
های دندورا و کربن توسط گونهی چند میزان ذخیرهر باشد. هیگونه م

 (. 3داری با یکدیگر ندارند )جدول درمنه از نظر آماری تفاوت معنی
تدرین  تدرین و کدم  سیالب، بیشقرق و با پخش در کاربری بدون

هدای هلیدانتموم و درمنده    ترتیب مربوط بده گونده  شده به کربن ذخیره
یدانتموم و دنددورا مقددار کدربن     هل یگونده  است. در این کداربری، دو 

 کده از ایدن   طوری اند. بهدرمنه ذخیره کرده یتری نسبت به گونهبیش
شده  درصد بین میزان کربن ذخیره 5داری در سطح نظر، تفاوت معنی

 شود. درمنه مشاهده میی های این دو گونه با گونهدر اندام
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 تدرین وزن و کدم تدرین  سیالب، بیشدر کاربری قرق بدون پخش
هدای دنددورا و هلیدانتموم    ترتیب مربوط به گونده شده بهد خشک تولی
 یشدده توسدط هدر سده گونده      چند، میدزان کدربن ذخیدره   ر است. ه

 داری با یکدیگر ندارند. هلیانتموم، دندورا و درمنه تفاوت آماری معنی
 شدده و میدزان   خشدک تولیدد   دهدد کده وزن  نشان مدی  3جدول 
و  83/865ترتیددب از هلیددانتموم بدده یسددط گونددهکددربن توی ذخیددره
 قرق و بدون پخش بدون مرتع کیلوگرم در هکتار در کاربری 20/365

کیلوگرم در هکتدار   90/5508و  28/9053ترتیب به سیالب )شاهد( به
سدیالب ایدزایش یایتده و ایدن     قرق و با پخش بدون مرتع در کاربری
باشدد، یعندی   دار مدی ندی عدرصد م 5ها از نظر آماری در سطح ایزایش

خشک و تنهایی باعث ایزایش دو برابری وزنسیالب بهعملیات پخش
اسدت. در  گونده شدده   کربن توسط اینی برابری ذخیره 20/5ایزایش 
ی شده و میزان ذخیره خشک تولیدتنهایی وزنمرتع به که قرقصورتی

رم در کیلدوگ  60/858و  60/606ترتیب بده  گونه را بهکربن توسط این
داد ولدی ایدن    درصدد ایدزایش   85/52و  95/90میدزان  هکتار یعنی به

دار درصد معنی 5ها در مقایسه با شاهد از نظر آماری در سطح ایزایش
ی کربن توسدط گونده  ی شده و میزان ذخیره خشک تولیدنگردید. وزن
کیلوگرم در هکتار در کداربری   00/836و  66/5585ترتیب از دندورا به
و  53/5802ترتیدب بده   سدیالب )شداهد( بده   قرق و بدون پخش بدون
سدیالب  قرق و با پخدش  کیلوگرم در هکتار در کاربری بدون 50/668

دار عنیدرصد م 5ها از نظر آماری در سطح ایزایش یایته و این ایزایش
 83/80تنهایی باعدث ایدزایش   سیالب بهشباشد، یعنی عملیات پخمی

کربن توسدط  ی درصدی ذخیره 88/36 خشک و ایزایشدرصدی وزن
خشدک  تنهدایی وزن مرتدع بده   که قرقاست. در صورتی گونه شده این
ترتیدب بده   گونده را بده   کربن توسط ایدن ی شده و میزان ذخیره تولید
 52/5و  32/0میدزان  کیلوگرم در هکتار یعنی به 80/885و  80/5550

د از نظر آماری در ها در مقایسه با شاهداد و این ایزایش درصد ایزایش
 (. 3دار نگردید )جدول درصد معنی 5سطح 

ی شدده و میدزان ذخیدره    خشک تولیدد  ، وزن8با توجه به جدول 
کیلدوگرم   50/586و  95/5005ترتیب از درمنه بهی کربن توسط گونه

ترتیب سیالب )شاهد( بهقرق و بدون پخش در هکتار در کاربری بدون
قدرق و بدا    در هکتار در کاربری بدون کیلوگرم 30/892و  22/660به 
ها از نظر آمداری در سدطح   سیالب کاهش یایته ولی این کاهشپخش
مرتع باعث  سیالب درباشد، یعنی عملیات پخشدار نمیدرصد معنی 5

 درصدددی 53/95خشددک و کدداهش   درصدددی وزن 35/99کدداهش 
مرتدع،   که قدرق است. در صورتی گونه شده کربن توسط اینی ذخیره
 گونده را بده   کربن توسط ایدن ی شده و میزان ذخیره خشک تولیدنوز

 62/38میزان کیلوگرم در هکتار یعنی به 80/866و  50/855ترتیب به 
ها در مقایسه با شداهد  چند این کاهشر داد، ه درصد کاهش 59/59و 

دار نگردید. نتایج این پژوهش بدا  درصد معنی 5از نظر آماری در سطح 
و زرایشدار و  ( 8دیناکداران و کریشدنایا )   ،(58همکاران ) مادیرا ونتایج 

 است.  ( متناقض6دارد ولی با نتایج یروزه ) هماهنگی( 38همکاران )
کددربن، در نددوار اول کدداربری جنگددل  ی از نظددر میددزان ذخیددره 

صورت  در هکتار بهتن  68/595 میزانترین کربن بهاوکالیپتوس، بیش
تنه، شاخه و برگ، به شکل الشدبرگ  گیاهی شامل ی های زندهبایت

است )جدول  آلی در خاک ذخیره شدهد صورت مواخاک و به در سطح
5 .) 

 گداز تدن   86/3 کده هدر تدن کدربن معدادل بدا      ن اید  با توجه بده 
تدن   55/886 گریت که مقدار توان نتیجهباشد، میکربن میداکسیدی
آلی ذخیره ی صورت مادهکربن موجود در هوا در خاک بهاکسیددی گاز
 محیطی ایدن مقددار کدربن ذخیدره    زیست-اقتصادی است. ارزش شده

باشد. با توجه به می در هکتارمیلیارد ریال  68/3 شده در خاک، معادل
ی ها، هر هکتار از خداک عرصده  عرصه سیالب در اینسال پخش 39

 تدن گداز   26/53طدور متوسدط سداالنه    جنگل متراکم اوکالیپتوس بده 
آلی در خاک ذخیدره  ی صورت مادهوجود در هوا را بهکربن ماکسیددی

 کرده است. 
 برای مساعد شرایط ایجاد سبب، خاک رطوبتظ حفن تواش ایزای

 در کدربن ی الشدبرگ و ذخیدره  ی تولید هایزایش ذخیر و گیاهی رشد

توان گفت که کاشدت درختدان   کلی، می طوربه گردد.محیط میک خا
 یسیالب، باعث ایزایش مقددار مداده  های پخشاوکالیپتوس در عرصه

درختان، ی نمودن شا  و برگ، بقایای ریشه آلی خاک از طریق اضایه
دنبال آن ایزایش گیاهان رشد کرده در زیراشکوب درختان و به بقایای

و  38است. ایدزایش   ها شدهها و باکتریخاکزی، قارچ یعالیت جانوران
برابدری تعدداد    9/8و  6/2ها، ایدزایش  کل باکتری برابری جمعیت 98

 هایی که اوکالیپتوس کاشدته ترتیب در مکانساز بههای نیتریتباکتری
برابدری   6/5سدیالب و ایدزایش    شده و مراتع طبیعی همراه با پخدش 

شده  هایی که اوکالیپتوس کاشتهساز در محلهای نیتراتتعداد باکتری
بدددون شددوند در مقایسدده بددا مرتددع سددیالب آبیدداری مددیو بددا پخددش
(. نتایج ایدن پدژوهش بدا    95است ) سیالب )شاهد( گزارش شدهپخش

( همداهنگی  58( و مادیرا و همکاران )52الدینی )(، نجم8نتایج بردبار )
 دارد. 

 ( نشدان دادندد کده میدزان ایدزایش کدربن      58مادیرا و همکاران )
مختلدف شدامل    اوکالیپتوس گلوبولوس با تیمارهدای  یموجود در توده
ترتیدب  سدال، بده   8آبیاری و کوددهی، شاهد پدس از گ شدت   آبیاری، 
هدا چندین   کیلوگرم بر مترمربع بود. آن 80/55و  66/6 ،68/6و  68/5
 یکننده ترین عامل محدودگیری کردند که کمبود رطوبت، مهمنتیجه

کردندد هدر هکتدار از     (، گدزارش 50حسدینی و همکداران )   رشد است.
کدربن هدوا   اکسیدتن گاز دی 85/56های پارک کیاسر مازندران جنگل
 کند. می را ج ب

مرتعدی،   هدای شود که در عرصهمی ، مشخص5با توجه به جدول 
 تدر اسدت. بده   ر مقایسه با گیاه بیششده در خاک د مقدار کربن ذخیره

سدیالب  قدرق و بددون پخدش    طوری که سهم خاک در مرتدع بددون  
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قدرق و   مرتدع درصدد و در   88/90گیداه   درصد و سهم 58/62)شاهد( 
درصدد و   69/68کدربن  ی خاک در ذخیدره  سیالب، سهمبدون پخش
 گردید.  درصد محاسبه 96/93سهم گیاه 

کربن در خداک  ی شد که میزان ذخیره تنهایی باعثقرق مرتع به
تن در هکتدار و میدزان    80/6به  99/8درصد یعنی از  98/36میزان به

 85/9بده   80/5یعنی از  درصد 59/83میزان کربن در گیاه بهی ذخیره
 سیالب در مرتع باعدث که پخشیابد، در صورتی تن در هکتار ایزایش
ترتیب بده  کربن در خاک و گیاه نسبت به شاهد، بهی شد میزان ذخیره

شدده   اقتصادی کل کربن ذخیره تن در هکتار و ارزش 89/9و  98/56
 یابد.  ریال ایزایشمیلیون 593/836به  065/985از 

شد میزان  سیالب باعثدرختان اوکالیپتوس همراه با پخشکاشت 
تدن در هکتدار در    08/53و  32/99کربن در خاک و گیداه از  ی ذخیره

ترتیدب بده   سدیالب بده  بدون پخشس کاری با اوکالیپتوکاربری جنگل
کربن از ی اقتصادی کل ذخیره تن در هکتار و ارزش 35/66و  82/80
یابد. کاشدت درختدان    ریال ایزایش میلیون 063/3658به  506/5386

کدربن را بده   ی سدیالب، کدل ذخیدره   با عملیدات پخدش  ه آکاسیا همرا
کدربن را بده   ی اقتصدادی کدل ذخیدره    تن در هکتدار و ارزش  65/83
 ( اظهدار 39داد. تمرتاش و همکاران ) ریال ایزایشمیلیون 965/5285
ع ندو  گیداهی،  پوشدش د درصد  بدا ک خدا ر دن کدرب ی ذخیره که کردند
 اراضی کاربریع نو گیاهی، بقایای و الشبرگ مقدار گیاهی،ی هاگونه

 گیاهی پوشش ای،منطقه  در اگره طوری ک به دارد؛ ارتباط مدیریت و

 یابد. می ایزایش خاکی آل کربنت مد بلندر د شود، مستقر خوب
آلدی موجدود در خداک     شده کل و کدربن  بین میزان کربن ذخیره

ت تدوان گفدت کده مددیری    دارد. بندابراین، مدی  ای مستقیم وجود رابطه
کربن در ی توجهی در ایزایش ذخیره مناسب اراضی مرتعی، تأثیر قابل

ر نقدش مدؤثری د   گیداهی  یتدوده که زیست آنجا دارد. از گیاه و خاک
 هر بنابراین  ؛دارد کربناکسیدگاز دی  غلظت  کاهش و کربنی ذخیره
 غیدر  طدور بده  گدردد،  گیداهی  پوشدش ش ایزای  باعثه اقدامی که گون

  .بود خواهد تأثیرگ ارن کربی ذخیره بهبود در مستقیم

ی جنگدل اوکدالیپتوس   داد که در کاربر حاضر نشانش نتایج پژوه
تن  68/595 میزانکربن بهی ترین ذخیرهسیالب، بیشهمراه با پخش
گیاهی شامل تنه، شاخه و بدرگ،  ی زنده هایصورت بایتدر هکتار به

آلی در خاک صدورت  صورت موادخاک و به ل الشبرگ در سطحشکبه
کربن در طی  که این مقدار ذخیره و ترسیبایناست. با توجه به گریته
کدربن در ایدن   ی ذخیدره ی سداالنه  سال گ شته اتفاق ایتاده، نر  39

 گردید.  تن در سال در هکتار محاسبه 60/3کاربری، معادل 
کداری  جنگدل  یویژه عرصهبهسیالب  مختلف پخش هایکاربری

تدوجهی  شده مقدادیر قابدل   کوثر، باعث شده با اوکالیپتوس در ایستگاه
هدای  آلی در انددام ی هصورت ماداکسیدکربن موجود در هوا بهگاز دی

هدا و در خداک ذخیدره و    هوایی و زیرزمینی گیاهان موجود در عرصده 
شده و از این  ترسیب شده و مقادیر زیادی گاز اکسیژن نیز وارد محیط

 هوا ایفا نموده است.  نظر، نقش مهمی را در کاهش آلودگی
 

 گیرینتیجه

شده در  محیطی کربن ذخیرهزیست -یاقتصاد با نگاهی به ارزش
کاشت های جنگل دستعرصهتوان گفت که های مختلف، میکاربری

 تدرین ارزش را ایجداد کنندد. بندابراین،    اندد بدیش  توانسته اوکالیپتوس،
سیالب از نظر شدر مناطق مستعد پخکاشت درختان جنگلی  یعهتوس

 هدای گونده ی باالل پتانسی به با توجه پ یر است.اقتصادی کامالً توجیه
ش ایدزای  کده  رسدد مدی  نظدر  به خاک، کربنی هذخیر بهبودر دی درخت
ش ایدزای ث باعد ی ییزیولدوژیک ی هاتفاوت و هاگونهن شد چوبی درصد
 بده ن بندابرای ت. اسد ه شدد ا هگونهن ای یوسیلهبهن کربی هذخیرن توا
ب، سدیال هدای پخدش  در سدامانه ن کدرب ی ذخیدره وان تد د بهبور منظو
ایدن   در سداله دچن هدای بدومی و سدازگار   گونهت کاش شودمید پیشنها
 اکسدید ی دیعنوان یکی از راهکارهای کاهش گاز آالیندهبهها سامانه

ه توجد د مورکربن موجود در هوا و در نتیجه، کاهش اثرات تغییر اقلیم 
 قرار گیرد. 
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Introduction: Carbon sequestration (CS) by forests, pastures, afforested stands and soils is the most 

appropriate way to reduce atmospheric carbon. A combination of all these activities can help balance the global 
warming process by reducing the concentration of atmospheric CO2. The amount of CS and quality of carbon 
storage in the soil depends on the interaction between climate, soil, tree species, litter chemical composition and 
their management. The results of Dinakaran and Krishnayya (2008) research showed that the type of vegetation 
cover has a significant effect on soil carbon storage. So that the amount of carbon storage in the soil depends on 
the amount of carbon entering the soil through plant debris and carbon loss through decomposition. To increase 
carbon in the soil, management activities such as increasing the amount of carbon entering the soil by adding 
litter and crop residues as well as reducing the rate of decomposition of soil organic matter should be done. 
Decomposition rate of soil organic matter is affected by soil condition (humidity, temperature and access to 
oxygen), sequestration of organic matter, placement of organic matter in the soil profile and the degree of 
physical protection by aggregates. 

Evaluating the role of aquifer management in reducing via storing the atmospheric CO2, to organic carbon 
(O.C) is the aim of this study. 

Materials and Methods: The studied land uses were as follows: 1-Rangeland-without flood spreading-with 
grazing (control), 2- Range without grazing-without flood spreading, 3- Six rangelands stripes-with grazing-with 
flood spreading, 4- Rangeland-Atriplex plantation-with spreading of flood, 5- Eucalyptus control forest-without 
flood spreading, 6- Eucalyptus forest-first strip-with flood spreading-BisheZard 4 (BZ4), 7- Eucalyptus forest-
second strip-with flood spreading-(BZ4), 8- Eucalyptus forest-third strip-with flood spreading-(BZ4), 9- Acacia 
forest-with flood spreading-(BZ4). Soil and plant were sampled from each land use type. Then, the amount of 
O.C was measured in the laboratory and CS was calculated. The economic-environmental value of carbon stored 
in the soil is based on Rivers' proposal, which declares a carbon tax rate of $200 per tonne of CO2. The dollar is 
equal to 42,000 Iranian rials. Data were analyzed using randomized complete block design and Duncan test (at 
P<0.05 ) was used to compare mean values using the SAS software.  

Results and Discussion: The analysis of variance showed that the effect of different land uses on the bulk 
density (BD), %O.C and the CS in the soil was significant at the level of 1%. Comparison of the mean of BD in 
various land uses showed that the eucalyptus forest (third strip) had the lowest BD compared to others, and the 
difference between this land use and other land uses was statistically significant. The first strip of Eucalyptus 
forest had the highest %O.C and the highest amount of CS in the soil, and the statistical difference between these 
two indices in this land use with other land uses was significant. Among the studied land uses, the lowest 
amounts of CS were related to the control range and range without grazing-without flood spreading. The 
interaction of plant to plant species on plant dry weight and plant carbon storage showed that the rangeland 
species of Heliantemum lippii and Dendrostellera lessertii in the range with flood spreading have the highest 
dry-weight and the species of Helianthomus has the highest amount of carbon storage. This indicates that the 
impacts of flood spreading on plant biomass production and carbon storage have been greater than the impact of 
no grazing on these indicators. In all uses, Artemisia sieberi showed the lowest dry weight and carbon storage. 
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Planting of Eucalyptus camaldulensis irrigated with flood water spreading increased the soil O.C from 0.51% in 
the control to 1.68% in the first strip of eucalyptus forest (3.29 times). By calculating the mean of the three strips 
in which the eucalyptus was planted, it was found that the highest carbon content of 121.84 ton/ha was stored in 
the plant, litter and soil of this land use. Given that, each tonne of carbon is equivalent to 3.67 tons of CO2 gas, it 
can be concluded that 447.15 tonnes of CO2 gas from the air is stored as organic matter. The economic-
environmental value of this CS is 3.76 billion rials ($89523.81) per hectare. 

Conclusion: The studied land that was irrigated with flood spreading, especially the eucalyptus forested area 
at Kowsar station, captured significant amounts of CO2 from the air and stored it as organic matter in the root 
and shoot of plants and in the soil. Also, this may lead to the release of a large amount of oxygen gas to the 
environment which play an important role in reducing air pollution. Considering the economic-environmental 
value of the carbon stored in the eucalyptus plantation forest areas, the development of this method in flood 
prone areas is quite economically justifiable. Due to the high potential of tree species in improving soil carbon 
storage, it seems that increasing the percentage of woody species and their physiological diversity have increased 
the carbon storage capacity of these species. Therefore, in order to improve the carbon storage capacity of flood 
distribution systems, it is suggested that the planting of native and perennial compatible species in these systems 
should be considered.  
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