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  Atriplex canescensگونه در  آنو برآورد ارزش اقتصادي کربن  بررسی ظرفیت ترسیب
 

  3و حسین آذرنیوند 2، معصومه منصوري1یان ضیاءالدین باده*

  ارشد رشته جنگلداري،  کارشناس2 ،دانشگاه لرستان ه کشاورزي،استادیار گروه جنگلداري، دانشکد1
  طبیعی، دانشگاه تهران  کشاورزي و منابع پردیسدانشیار گروه مرتع، 3 ،دانشکده کشاورزي، دانشگاه لرستان

   17/02/1394 :رشیپذ خی؛ تار12/06/1393 :افتیدر خیتار
  1چکیده

و بـرآورد   )Atriplex canescens( کانیسـنس  آتریپلکسگونه  کربن بیترساین تحقیق به بررسی پتانسیل   
تصـادفی و   هـاي کـامالً   ي نودهک در استان قزوین که در قالب بلوكدار مرتعارزش اقتصادي آن در ایستگاه 

ها از تیمارهاي اصلی فواصل کاشـت بوتـه (تـراکم) در     برداري پردازد. نمونه در سه تکرار کاشته شده بود، می
متر که هر تیمار اصلی شامل تیمارهاي فرعی ارتفاع هرس در چهار سـطح تیمـار    4×4متر و  2×2دو سطح 

 40متـر و هـرس از ارتفـاع     سـانتی  20نظیر بدون هرس یا شاهد، هرس کامل یا کف بر، هـرس از ارتفـاع   
متر بودند صورت گرفت، مقادیر کربن در بیوماس هوایی و زیرزمینی و خـاك بـه تفکیـک تیمارهـاي      سانتی
داري بین کربن بیوماس هـوایی و زیرزمینـی    و فرعی محاسبه گردید. نتایج نشان داد که اختالف معنیاصلی 

متر وجود دارد. همچنین تیمارهاي بدون هـرس   4×4تراکم  ومتر  2×2در واحد سطح در تیمار اصلی تراکم 
یمارهاي ارتفـاع هـرس   متر با قرار گرفتن در یک سطح، نسبت به سایر ت سانتی 40(شاهد) و هرس از ارتفاع 

 بـه لحـاظ   وضعیت بهتري داشتند. بین تیمارهاي اصلی تراکم و همچنـین تیمارهـاي فرعـی ارتفـاع هـرس     
 16/59متـر،   2×2کربن کل در تراکم  میانگین ترسیب داري وجود ندارد. کربن کل خاك اختالف معنی ترسیب

 47588 معـادل  هـا  آنکه ارزش اقتصادي  تن در هکتار بوده است 81/59متر،  4×4تن در هکتار و در تراکم 
شده کل و کـربن آلـی رابطـه مثبـت و       همبستگی نیز نشان داد که بین میزان کربن ترسیب  دالر است. تجزیه

ی در تـوجه  قابـل توان بیان داشت که مدیریت مناسب اراضی مرتعی، تأثیر  بنابراین میوجود دارد.  يدار معنی
  ك خواهد داشت.افزایش ذخیره کربن در گیاه و خا

  

  Atriplex canescens  کربن، ارزش اقتصادي، ترسیب :کلیدي هاي واژه
                                                

 badehian.z@lu.ac.irمسئول مکاتبه: *
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  مقدمه
 گازهاي غلظت افزایش از ناشی محققان از بسیاري عقیده به زمین کره گرماي افزایش و اقلیم تغییر  

 بتخری سبب و داشته موجودات حیات بر مخربی اثرات زمین شدن  گرم است. اتمسفر در اي گلخانه
 شود می اکولوژیکی و اقلیمی تعادل خوردن برهم و خشکسالی و سیل وقوع طبیعی، هاي اکوسیستم

 هاي خشکی از نیمی زیرا دارند، کربن ترسیب در باالیی پتاسیل مرتعی هاي اکوسیستم ).2005 (عبدي،
 30 و خاکی هاي اکوسیستم بیوماس کربن ذخایر کل درصد 10 ها آن کربن ذخیره و برداشته در را زمین

 ساالنه مراتع جهانی مقیاس در ).2007 اسکومان، و (درنر دهند می تشکیل را خاك آلی کربن درصد
 سطح از درصد 45 از بیش خشک اراضی دیگر طرف از .کنند می ترسیب کربن تن میلیارد 500 حدود
 ذخیره کل از رصدد 16 مناطق این ها، خاك این در آلی کربن کم محتوي علیرغم و برگرفته در را زمین
 هاي خاك به آلی کربن ورودي چند هر ).2000 ،(لوکیک شوند می شامل را جهان هاي خاك کربن

 باشند کربن ذخیره و ترسیب در باال پتانسیل داراي است ممکن مناطق این اما است، کم خشک مناطق
 کربن محتوي فتر هدر و تجزیه و افزایش صحیح مدیریت با خاك به ورودي آلی کربن که شرطی به

 حیاتی عرصه از درصد 54 وسعت هکتار میلیون 90 با ایران مراتع ).1998 ،سیجت(با یابد کاهش خاك
 و بیابانی و کویري مراتع هکتار میلیون 16 علفزار، هکتار میلیون 14 شامل و اند کرده احاطه را کشور

 و مراتع جایگاه و سطح و دگیگستر به توجه با ).1998 (مصداقی، است زار بوته هکتار میلیون 60
 محیطی زیست مختلف هاي جنبه از ها آن شناخت و مطالعه ضرورت پایدار،  توسعه در آن اساسی نقش

 اهمیت بر زیادي محققان یابد. می اي ویژه اهمیت منابع این بهینه مدیریت و ریزي برنامه منظور به
 مقدار )،2002( همکاران و اسنوراسون. اند کرده تأکید کربن ترسیب دیدگاه از مرتعی هاي اکوسیستم

 بیان و نموده برآورد هکتار در تن 157 شده چرا مرتع یک براي را ساله 32 دوره یک در کربن ترسیب
 در مطالعاتی )،2004( اوگا و پارك گیرد. می صورت خاك در کربن ترسیب اعظم قسمت که نمودند

 که کردند بیان و داده انجام خاك در کربن یبترس تغییرات روي بر تأثیرگذار فاکتورهاي خصوص
 همچنین گذارند. تأثیر کربن ترسیب روي بر اراضی قابلیت و گیاهی موجود هاي گونه اقلیمی، شرایط

 و درختی هاي گونه جاي به مشجر مراتع در اي بوته هاي گونه کشت که داد نشان مطالعات این
 توان بررسی با ارتباط در نیز ایران در ست.ا شده خاك کربن ذخایر کاهش منجربه اي درختچه
 کرد. اشاره ها آن ترین مهم به توان می که گرفته صورت بسیاري مطالعات مرتعی اراضی در کربن ترسیب
 منطقه سه در آن بر مؤثر عوامل و کربن ترسیب در زارها گون پتانسیل و نقش بررسی با )،2005( عبدي
 آلی کربن را کل کربن ترسیب از درصد 90 حدود مناطق، این تمامی در که داد نشان مختلف مرتعی
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 از بیش هوایی اندام بیوماس در کربن ذخیره داد نشان تحقیق این نتایج همچنین دهد. می تشکیل خاك
 بیوماس زیرزمینی، بیوماس هوایی، بیوماس گون، هاي بوته حجم و ارتفاع با کربن ترسیب و بود ها ریشه
 باالي توانایی به مطالعه این در دارد. داري معنی و مثبت رابطه خاك آلی کربن و الشبرگ مقدار کل،
 برآورد در ،)2008( همکاران و عبدي دیگري، بررسی در. است شده اشاره کربن ترسیب در زارها گون

 نقش زارها گون که یافتند دست نتیجه این به شازند شهرستان مالمیر منطقه در کربن ترسیب ظرفیت
 گونه سه در را کربن ترسیب توان ،)2008( همکاران و فروزه دارند. خاك در آلی کربن ذخیره در مهمی

 این از حاصل نتایج کردند. مقایسه و بررسی ایران خشک مراتع در دشتی درمنه و گینه سیاه آفتابی، گل
 مورد در .است داشته را منطقه در کربن ترسیب توان بیشترین دشتی درمنه گونه که داد نشان پژوهش

 که دادند نشان ،)2007( همکاران و مهدوي آتریپلکس، گونه در کربن ترسیب میزان بر کشت فاصله اثر
 و نوبخت است. نداشته داري معنی اختالف متفاوت، اي بوته تراکم با منطقه دو بین کربن ذخیره

 داشته اشاره کربن ترسیب میزان بر چوبی هاي گونه مختلف انواع تأثیر ررسیب به نیز ،)2011( همکاران
 زمینه در .است تأثیرگذار خاك کربن ذخیره بر نیتروژن مانند عناصري میزان که دریافتند و

 هاي گونه روي بر محدودي مطالعات طبیعی هاي اکوسیستم در شده ترسیب کربن میزان گذاري ارزش
 خود بررسی در ،)2011( همکاران و ورامش تحقیقات این جدیدترین در است. گرفته انجام درختی
 و ).Robinia Pseudoacacia L( اقاقیا هاي توده در را تهران چیتگر پارك در خاك کربن ذخیره مقدار
 به نهایت در و زدند تخمین هکتار در تن 146 معادل طورکلی به )،Pinus eldarica Medw( تهران کاج

 را آن کلی مقدار و پرداختند ها توده تمساح به توجه با شده ترسیب کربن میزان اقتصادي ارزش برآورد
 خود مطالعه در )،2014( همکاران و یان باده راستا  همین در نمودند. محاسبه دالر میلیون 531/6 معادل

 منطقه در راش آمیخته و خالص جنگلی توده دو در کربن ترسیب کارکرد اقتصادي ارزش برآورد به
 از حاکی بررسی این در آماري هاي تحلیل و تجزیه از حاصل نتایج .پرداختند نوشهر خیرود یجنگل
 نتایج  که طوري به .بود راش آمیخته و خالص توده دو در کربن ترسیب میزان در دار معنی اختالف وجود
 در تن 2/5934( کند می ذخیره آن آمیخته توده نسبت به را بیشتري کربن راش خالص توده ،داد نشان
 از استفاده با کربن ترسیب کارکرد ارزش نهایتاً .راش) خالص توده در نت 8/7284 و راش آمیخته توده

 ارزش از راش خالص توده که داد نشان مذکور مطالعه در شده  اجتناب خسارت هاي هزینه روش
 میلیون 3/8 معادل ارزشی از راش آمیخته توده عرصه و سال) (هکتار/ ریال میلیون 5/9 معادل اقتصادي
 جهان، اراضی کل از نیمی برداشتن در دلیل به مرتعی هاي اکوسیستم .است ورداربرخ سال) (هکتار/
 محیطی زیست اهمیت از مرکزي البرز منطقه که ییجا آن از دارند. کربن ترسیب در باالیی پتانسیل
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 مطالعه است، گرفته قرار نیز متعددي خطرهاي معرض در امروزه و است برخوردار جهانی
 دیگر سوي  از .است اهمیت حائز بسیار کربن ترسیب باالي توانایی دلیل هب قمناط این گیاهی پوشش

 کربن ترسیب میزان است ضروري کربن، ترسیب میزان بر دام چراي جمله از انسانی عوامل تأثیر دلیل به
 خانواده گیاهان ،منطقه در موجود شده جنگلکاري هاي گونه بین از گیرد. قرار ارزیابی مورد مراتع در
 در کربن ترسیب در باالیی سهم تواند می است، پایا و اي علوفه گیاهی که آتریپلکس جمله از غندریانچ

 کربن، ترسیب براي آتریپلکس گیاه پتانسیل بررسی جهت تحقیق این در باشد. داشته اراضی گونه این
 شده کاشته ینقزو نودهک مرتعداري ایستگاه در که )Atriplex canescens( کانیسنس آتریپلکس گونه
 توسط شده ترسیب کربن میزان برآورد حاضر تحقیق انجام از هدف گرفت. قرار بررسی مورد بود،
 اقتصادي ارزش برآورد همچنین قزوین نودهک ایستگاه در سطح واحد در کانیسنس آتریپلکس گونه
  باشد. می عملکرد این
  

  ها مواد و روش
کیلـومتري   35هکتـار در   76نودهک با مساحت حدود ایستگاه مرتع : مشخصات منطقه مورد مطالعه

طول شرقی و  دقیقه 51درجه و  50 تادقیقه  45درجه و  48 جغرافیایی محدوده شهرستان قزوین و در
). طبـق اطالعـات   1 عرض شـمالی قـرار دارد (شـکل   دقیقه  85درجه و  36دقیقه الی  24درجه و  35

باشـد. متوسـط    خشـک معتـدل مـی    اقلیم حیـاتی نیمـه   ایستگاه هواشناسی شهرستان، این منطقه داراي
 اراضـی  متر است. کـاربري  1265متر و ارتفاع منطقه از سطح دریا  میلی 215بارندگی ساالنه در حدود 

 یـک  منطقه مـذکور  دارد. قرار روستاییان هاي دام شدید چراي که مورد باشد  می مرتعی صورت به منطقه
هکتـار   2به مساحت حـدود   )Atriplex canescens( کانیسنس گیاهی آتریپلکس تیپ از معرف منطقه

  همراه عبارتند از: يها سایر گونهاست، 
Hulthemia persica, Astragalus schitosas, Iris songarica, Cousinia belangeri, 
Onosma bulbotrichum, Lactuca orientalis, Fumaria asepala, Senecio vernalis, 
Astragalus curvirostris, Chorispera tenella, Crepis sancta, Acantholimon sp. 

  

برداري  نمونه .باشد می 1373ها بهمن ماه  الزم به ذکر است که تاریخ شروع طرح و کشت آتریپکس 
  ه است.انجام گرفت 1391از اردیبهشت تا پایان تیرماه سال ماه،  طی سه از توده موردنظر
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  .مورد مطالعه موقعیت منطقه -1شکل 

  

  تحقیق  روش
هـاي خـرد شـده در قالـب      هایی که در یک طرح آمـاري کـرت   جهت انجام این مطالعه آتریپلکس  

تصادفی و در سه تکرار کاشته شده بودند، مورد بررسی قرار گرفتند. تیمارهاي اصـلی   هاي کامالً بلوك
ور بیان اثر تراکم پوشش) کـه هـر   منظ متر (به 4×4متر و  2×2فواصل کاشت بوته (تراکم) در دو سطح 

منظـور بیـان اثـر شـدت چـرا بـر میـزان          تیمار اصلی شامل تیمارهاي فرعی ارتفاع هرس (هـرس بـه  
بر، هرس از ارتفاع  کربن) در چهار سطح تیمار شامل؛ بدون هرس یا شاهد، هرس کامل یا کف ترسیب

). تیمـار بـدون   1ها اعمال شـد (جـدول    برداري متر در نمونه سانتی 40متر و هرس از ارتفاع  سانتی 20
بر بیـانگر چـراي سـنگین، هـرس از      هرس یا شاهد بیانگر منطقه بدون چرا، تیمار هرس کامل یا کف

متـر بیـانگر چـراي سـبک      سـانتی  40متر بیانگر چـراي متوسـط و هـرس از ارتفـاع      سانتی 20ارتفاع 
بـر   عـالوه  از ارتفاعات مشـخص شـده  تعیین هرس  در این مطالعه جهتباشد.  گیاهی منطقه می پوشش

شـدن   بزرگجلوگیري از دلیل  هخاص بزمان در یک و گیاه در یک ارتفاع  مطالعه، ه چراببحث مربوط 
ـ گروي  ها بـر  بررسیانجام بیشتر از مشکالت  که این عاملبوده ها  شدن بوته  خشبیو  آتـریپلکس  ه ون

برآورد ارزش اقتصادي ناشی از در نهایت  وشده  تخمین میزان کربن ترسیبممکن است چرا که  است.
 8هاي اصلی و فرعی، تعداد تیمارها در هر بلـوك   با احتساب سطوح کرت. کندمشکل مواجه را با آن 

 24هاي اصلی و فرعی و تکرار از مجموع  کرت بودند. با توجه به سطوح کرت 24کرت و در مجموع 
از که  دلیل  این به، گیري شد ادفی انتخاب و اندازهتص صورت کامالً نمونه به 2کرت موجود از هر کرت 

تعـداد   داشـتن جهـت   بـه  (نمونه  48در مجموع برداري شده باشد.  نمونهصورت یکسان  بهها  همه کرت
مورد بررسی قرار گرفت. پس  )و بیشترنمونه  30تعداد  با جامعه آماري نرمالانتخاب نمونه الزم براي 

هاي تحـت   یک از کرت هر و سطح تاج پوشش (اقطار بزرگ و کوچک) درگیري ارتفاع بوته  از اندازه
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هـا، از روش قطـع و    تر اندام هوایی و زیرزمینی آتریپلکس در تمامی نمونه منظور تعیین وزن ، بهمطالعه
گیري انجام  کرت موجود نمونه 24هاي خاك، در تمامی  گیري ویژگی توزین استفاده گردید. براي اندازه

الیه حـداکثر گسـترش    -2متر) و  سانتی 0-30الیه متأثر از ماده آلی ( -1رت در دو الیه: شد، در هر ک
ها صورت گرفت و به آزمایشگاه منتقـل گردیـد. در ایـن مطالعـه،      گیري در پاي بوته دوانی، نمونه ریشه

بافـت   ها با استفاده از روش احتراق در کوره الکتریکی محاسبه گردیـد. تعیـین   درصد کربن آلی نمونه
جهـت   .) و با استفاده از هیدرومتر بایکاس انجـام شـد  1986خاك به روش هیدرومتري (جی و بادر، 

خاك، ابتدا گل اشباع  pHتعیین وزن مخصوص ظاهري خاك از روش کلوخه استفاده شد. براي تعیین 
متـر انجـام    pHاشباع به روش پتانسیومتري با استفاده از دستگاه  گل pHگیري  تهیه شد و سپس اندازه

اشباع تهیه شد و سپس هـدایت الکتریکـی عصـاره     خاك، ابتدا عصاره گل ECشد. جهت تعیین مقدار 
گیري درصد آهـک خـاك، از روش    گیري شد. براي اندازه متر اندازه ECاشباع با استفاده از دستگاه  گل

گیـري   وم نرمال انـدازه گیري با استات آمونی کلسیمتري استفاده شد. مقدار پتاسیم خاك با روش عصاره
 خـاك  رطوبت منظور تعیین درصد کربن آلی خاك، از روش واکلی و بالك استفاده شد درصد شد. به

 در گـراد  سانتی درجه 105 دماي در کن خشک یا اون در تر خاك معین مقدار خشک کردن روش به نیز

 حسب بر کربن حاسبه ترسیب). م2003، قیقیح ي؛ جعفر1995، هیشا شد (غازان گیري اندازه آزمایشگاه

   زیر محاسبه گردید: 1 هکتار براساس رابطه بر  کیلوگرم
Cs = 10000 × OC (%) ×Bd × E                                                         )          1رابطه (

  

  Cs، هکتار، بر کیلوگرم حسب بر آلی کربن Bd، بر گرم حسب بر خاك ظاهري مخصوص وزن 
 است متر سانتی برحسب خاك برداري نمونه عمق ،E و آلی کربن درصد ،OC مکعب، متر سانتی

 هاي تحلیل و تجزیه انجام جهت تحقیق فاهدا به توجه با ).2007 همکاران، و نیطالقا (محمودي
 ردمو لون آزمون با ها آن همگنی و اسمیرنوف -کولموگروف آزمون با ها داده بودن  نرمال ابتدا ،آماري

 با ارتباط در بررسی مورد هاي مشخصه تفاوت عدم یا تفاوت کلی بررسی منظور به گرفت. قرار بررسی
 مقدار بندي کالسه براي .شد استفاده 1طرفه یک واریانس تحلیل و تجزیه از خاك عمق و تیمارها
 درصد 5 طحس در دانکن آزمون از ها واریانس برابري فرض قبولی گرفتن نظر در با نیز ها میانگین
 در خاك عوامل و گیاهی پوشش مطالعه مورد صفات بین پیرسون همبستگی نهایت، در شد. استفاده
 شده گیري اندازه صفات مهمترین به ،1 جدول در گرفت. قرار بررسی مورد متر 4×4 و متر 2×2 تراکم

                                                
1- ANOVA 
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 آماري حلیلت و تجزیه جهت نهایت در است. شده اشاره مذکور تراکم دو در ها کرت  بررسی جهت
  گردید. استفاده EXCEL و SPSS 19 افزارهاي  نرم از ها داده

  
  .دهنوك منطقه در ها کرت شده بررسی صفات مهمترین -1 جدول

ف
ردی

  
  بررسی موقعیت  

  
  
  

  بررسی مورد صفات

 الیه
ول

ا
 

اك
خ
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خ

  

ش
وش
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گیا

  

مار
تی

 
اکم

تر
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مار
تی

 
اکم

تر
 4×4 

  متر

مار
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ون

بد
 

س
هر

 
(شا

  هد)

مار
تی

 
س

هر
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  بر 

مار
تی

 
س

هر
 از 

20 
نتی

سا
 

  متر

مار
تی

 
س

هر
 از 

40 
نتی

سا
 

  متر

  ×  ×  ×  ×  ×  ×  -   ×  ×  رس درصد  1
  ×  ×  ×  ×  ×  ×  -   ×  ×  لوم درصد  2
  ×  ×  ×  ×  ×  ×  -   ×  ×  شن درصد  3
  ×  ×  ×  ×  ×  ×  -   ×  ×  آهک درصد  4
  ×  ×  ×  ×  ×  ×  -   ×  ×  pH میزان  5
  ×  ×  ×  ×  ×  ×  -   ×  ×  EC میزان  6
  ×  ×  ×  ×  ×  ×  -   ×  ×  پتاسیم انمیز  7
  ×  ×  ×  ×  ×  ×  -   ×  ×  خاك ظاهري مخصوص وزن  8
  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  -   -   ها بوته ارتفاع  9
  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  -   -   ها بوته حجم  10
  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  -   -   هوایی بیوماس  11
  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  -   -   هوایی بیوماس کربن  12
  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  -   -   زیرزمینی بیوماس  13
  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  -   -   زیرزمینی بیوماس کربن  14
  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  -   -   کل بیوماس  15
  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  -   -   کل بیوماس کربن  16
  ×  ×  ×  ×  ×  ×  -   ×  ×  خاك آلی کربن صد در  17
  ×  ×  ×  ×  ×  ×  -   ×  ×  خاك آلی کربن  18
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 نتایج
 داري معنی تفاوت هدد می نشان که است، اول الیه در خاك آلی کربن درصد به مربوط ،2 جدول  
 همچنین ندارد. وجود ها آن متقابل اثر و هرس ارتفاع تراکم، تیمارهاي در خاك آلی کربن درصد بین

 کربن درصد لحاظ از موجود تیمارهاي که داد نشان درصد، 5 سطح در دانکن آزمون با میانگین مقایسه
  گیرند. می قرار سطح یک در آلی

    
  .هرس ارتفاع و تراکم تیمارهاي در )1( الیه خاك آلی کربن درصد سواریان تجزیه نتایج -2 جدول

 F آزمون  مربعات میانگین  مربعات مجموع  آزادي درجه  تغییرات منبع

  ns305/0   001/0  001/0  1 تراکم
  ns931/0   021/0  062/0  3  هرس ارتفاع

  ns632/0   012/0  038/0  3  هرس ارتفاع و تراکم متقابل اثر
    016/0  258/0  16  خطا
      359/0  23  کل

  دار نیست. تفاوت معنی ns: درصد، 1دار در سطح  تفاوت معنی: **
  

 نشان که باشد، می دوم الیه در خاك آلی کربن درصد به مربوط 3 جدول در واریانس تجزیه نتایج  
 متقابل اثر و هرس ارتفاع تراکم، تیمارهاي در خاك آلی کربن درصد بین داري معنی تفاوت دهد می
 تیمارهاي که داد نشان درصد، 5 سطح در دانکن آزمون با میانگین مقایسه همچنین ندارد. وجود ها آن

 گیرند. می قرار سطح یک در آلی کربن درصد لحاظ از موجود
  

  .هرس ارتفاع و تراکم تیمارهاي در )2( الیه خاك آلی کربن درصد واریانس تجزیه نتایج -3 جدول
 F آزمون  مربعات میانگین  مربعات مجموع  آزادي درجه  تغییرات منبع

  ns393/3   009/0  009/0  1 تراکم
  ns374/1   004/0  /011  3  هرس ارتفاع

  ns363/0   005/0  015/0  3  هرس ارتفاع و تراکم متقابل اثر
    003/0  043/0  16  خطا
      078/0  23  کل

  دار نیست. تفاوت معنی: ns درصد، 1دار در سطح  تفاوت معنی: **
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 نشـان  کـه  باشـد،  مـی  زیرزمینـی  بیومـاس  کربن میانگین به مربوط 4 جدول واریانس تجزیه نتایج  
 تـراکم  تیمارهـاي  در زیرزمینـی  بیومـاس  کربن میانگین بین درصد 1 سطح در دار معنی تفاوت دهد می

 در امـا  دارد، قـرار  بـاالتري  سـطح  در هکتـار  بر کیلوگرم 664 میانگین با متر 2×2 تراکم و دارد وجود
 دیگـر،   طـرف   از نیسـت.  دار معنـی  تفـاوت  هـرس  ارتفاع و تراکم متقابل اثر و هرس ارتفاع یمارهايت

 میـانگین  لحـاظ  از موجـود  تیمارهـاي  که داد نشان درصد، 5 سطح در دانکن آزمون با میانگین مقایسه
  گیرند. می قرار سطح یک در زیرزمینی بیوماس کربن

  

  .هرس ارتفاع و تراکم تیمارهاي در زیرزمینی بیوماس کربن نمیانگی واریانس تجزیه نتایج -4 جدول
 F آزمون  مربعات میانگین  مربعات مجموع  آزادي درجه  تغییرات منبع

  652/14**   916761  916761  1 تراکم
  ns217/0   13606  40819  3  هرس ارتفاع

  ns507/1   94307  282921  3  هرس ارتفاع و تراکم متقابل اثر
    62569  2502776  40  خطا
      3743277  47  کل

  دار نیست. تفاوت معنی: ns درصد، 1دار در سطح  تفاوت معنی :**
  

 کـه  باشـد،  مـی  گیـاهی  پوشش کل بیوماس کربن میانگین به مربوط 5 جدول واریانس تجزیه نتایج  
 تـراکم  تیمارهاي در درصد 1 سطح در دار معنی تفاوت کل بیوماس کربن میانگین بین که دهد می نشان

 هـرس  ارتفـاع  و تـراکم  متقابـل  اثر در اما دارد، وجود هرس ارتفاع تیمارهاي در درصد 5 سطح در و
 کـل  بیوماس کربن لحاظ از هکتار بر کیلوگرم 2371 میانگین با متر 2×2 تراکم نیست. دار معنی تفاوت

 2 شـکل  رد درصـد،  5 سـطح  در دانکن آزمون با میانگین مقایسه همچنین دارد، قرار باالتري سطح در
 میـانگین  بـا  متـر  سـانتی  40 هرس ارتفاع تیمار در کل بیوماس کربن میانگین بیشترین که دهد می نشان

 بـر  کیلـوگرم  1338 میانگین با متر سانتی 20 هرس ارتفاع تیمار در کمترین و هکتار بر کیلوگرم 2109
  باشد. می هکتار

  

  .هرس ارتفاع و تراکم تیمارهاي در کل بیوماس کربن میانگین واریانس تجزیه نتایج -5 جدول
 F آزمون  مربعات میانگین  مربعات مجموع  آزادي درجه  تغییرات منبع

  307/35**   18398178  18398178  1 تراکم
  433/3*  1788913  5366738  3  هرس ارتفاع

  ns083/2   1085440  3256321  3  هرس ارتفاع و تراکم متقابل اثر
    521094  20843756  40  خطا
      47864993  47  کل

  دار نیست. تفاوت معنی: ns درصد، 5و  1ترتیب در سطح  دار به تفاوت معنی **:، *
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  .درصد 5 سطح در دانکن آزمون با کل بیوماس کربن میانگین مقایسه -2 شکل

 
 و 16/59 معادل ترتیب هب بررسی این در نیز متر 4×4 و 2×2 تراکم دو در کل شده ترسیب کربن میزان  
 میانگین مقایسه به مربوط 6 جدول در موجود واریانس تجزیه نتایج شد. زده تخمین هکتار در نت 81/59

 تیمارهاي در کل کربن ترسیب میانگین بین داري معنی تفاوت دهد می نشان که باشد، می کل کربن ترسیب
 5 سطح در دانکن آزمون با میانگین مقایسه همچنین ندارد. وجود ها آن متقابل اثر و هرس ارتفاع تراکم،
  گیرند. می قرار سطح یک در کل کربن ترسیب میانگین لحاظ از موجود تیمارهاي که داد نشان درصد،

  
  .هرس ارتفاع و تراکم تیمارهاي در کل کربن ترسیب میانگین واریانس تجزیه نتایج -6 جدول
 F آزمون  مربعات میانگین  مربعات مجموع  آزادي درجه  تغییرات منبع

  ns020/0  2572434  2572434  1 تراکم
  ns185/0   23934447  71803342  3  هرس ارتفاع

  ns284/1   166035631  498106893  3  هرس ارتفاع و تراکم متقابل اثر
    129324157  2069186510  16  خطا
      2641669179  23  کل

ns :دار نیست. تفاوت معنی  
  

 تحقیق مهم اهداف از گیاهی پوشش و خاك عوامل و صفات بین رابطه شناخت که این به توجه با  
 نتایج که است، شده بررسی مطالعه این در صفات این بین همبستگی منظور همین به است. بوده حاضر

  اند. شده آورده 9 تا 7 جداول در متر 4×4 و متر 2×2 تراکم اصلی تیمارهاي تفکیک به آن
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 متر: 2×2 تراکم در خاك عوامل و گیاهی پوشش مطالعه مورد صفات بین همبستگی ررسیب  
 بیوماس متر، 2×2 تراکم در مطالعه مورد صفات همبستگی تجزیه به مربوط 8 و 7 جداول به توجه با  

 دارند. داري معنی و مثبت رابطه درصد 1 سطح در ها بوته حجم و ارتفاع با هوایی بیوماس کربن و هوایی
 بیوماس با و ،درصد 5 سطح در ها بوته حجم و ارتفاع با زیرزمینی بیوماس کربن و زیرزمینی بیوماس
 ارتفاع با کل بیوماس کربن و کل بیوماس دارند. داري معنی و مثبت رابطهدرصد  1 سطح در هوایی

 داري معنی و مثبت رابطهدرصد  1 سطح در زیرزمینی بیوماس و هوایی بیوماس ها، بوته حجم ها، بوته
 و زیرزمینی بیوماس هوایی، بیوماس جمله از گیاهی پوشش مطالعه مورد صفات بین که این ضمن دارند.

  ندارد. وجود همبستگی عمق، دو هر در خاك شده گیري اندازه عوامل با کل بیوماس
 سطح در آهک درصد با اول عمق در خاك آلی کربن تنها خاك، در شده گیري اندازه عوامل بین در  

 باشد، زیادتر خاك در موجود آهک مقدار اندازه هر عبارتی به دارد، داري   معنی و منفی رابطهدرصد  5
 با دوم و اول عمق در خاك آلی کربن که داد نشان نتایج شد. خواهد کاسته خاك آلی کربن میزان از

 عمق خاك آلی کربن با کل کربن ترسیب نداشت. همبستگی بررسی مورد پوشش صفات از کدام هیچ
 سایر با کل کربن ترسیب بین بود. دارا را داري معنی و بتمث رابطهدرصد  5 سطح در دوم و اول

  نداشت. وجود همبستگی خاك و پوشش شده گیري اندازه صفات
  متر: 4×4 تراکم در خاك عوامل و پوشش مطالعه مورد صفات بین همبستگی بررسی  
 تـر، م 4×4 تـراکم  در مطالعـه  مـورد  صفات همبستگی تجزیه به مربوط 10 و 9 جداول به توجه با  

 1 سطح در را داري معنی و مثبت رابطه ها بوته حجم و ارتفاع با هوایی بیوماس کربن و هوایی بیوماس
 بیومـاس  و ها بوته حجم ها، بوته ارتفاع با زیرزمینی بیوماس کربن و زیرزمینی بیوماس داراست.درصد 
 ارتفـاع  بـا  کـل  یومـاس ب کربن و کل بیوماس دارند. داري معنی و مثبت رابطهدرصد  5 سطح در هوایی

 داري معنـی  و مثبـت  رابطهدرصد  1 سطح در زیرزمینی بیوماس و هوایی بیوماس ها، بوته حجم ها، بوته
 زمینی زیر بیوماس هوایی، بیوماس جمله از گیاهی پوشش مطالعه مورد صفات بین که این ضمن دارند.

 آلـی  کـربن  که ندارد. وجود ستگیهمب عمق، دو هر در خاك شده گیري اندازه عوامل با کل بیوماس و
 نداشـت.  همبسـتگی  خـاك  و پوشـش  بررسـی  مـورد  صفات از کدام هیچ با دوم و اول عمق در خاك

 دارا را داري معنی و مثبت رابطهدرصد  1 سطح در دوم و اول عمق خاك آلی کربن با کل کربن ترسیب
  نداشت. وجود همبستگی اكخ و پوشش شده گیري اندازه صفات سایر با کل کربن ترسیب بین بود.



و همکارانیان  ضیاءالدین باده

128 

 



 1394) 1)، شماره (4برداري از منابع طبیعی جلد ( حفاظت و بهره نشریه 

129 

  



و همکارانیان  ضیاءالدین باده

130 

  



 1394) 1)، شماره (4برداري از منابع طبیعی جلد ( حفاظت و بهره نشریه 

131 

 



و همکارانیان  ضیاءالدین باده

132 

  گیري نتیجه و بحث
 و فتوسنتز فرآیند توسط آن ترسیب که شود می محسوب اي گلخانه گازهاي عنصر ترین عمده کربن  

 کـربن  کـاهش  براي روش ترینارزان اقتصادي لحاظ به و ترینساده گیاهان مختلف هاي اندام طریق از
 و دهنـد  می انجام خود هاياندام طریق از و فتوسنتز عمل توسط نگیاها را نقش این که رودمی شمار به

 ).2008 ،همکـاران  و (فـروزه  باشـند  مـی  فراینـد  این در متفاوتی نقش داراي ها آن هاي اندام از یک هر
 روش مـدیریت،  هـاي شـیوه  و گیاهی هايگونه رشد خصوصیات به زمان واحد در کربن ترسیب میزان
 خاك بیولوژیکی و فیزیکی شرایط اراضی، کاربري تغییر بارندگی، مقدار ویژه هب محیطی شرایط و احیاء

 هرابط ).1999 همکاران، و اسچومن ؛2000 کوون، و (پست دارد بستگی خاك در کربن قبلی ذخیره و
 مختلـف،  هـاي  گونـه  براي که طوري به دارد، وجود گیاهی گونه نوع با شده ترسیب کربن بین مستقیمی
  ؛2003 کارن، و فرانک ؛1999 همکاران، و (کیلبراید است شده ارائه کربن ترسیب براي متفاوتی ضرایب
 کـربن  مقـدار  و آلی کربن درصد واریانس تجزیه به توجه با مطالعه این در ).2003 همکاران، و سینگ

  ارتفاع و تراکم تیمارهاي از متأثر صفات این که شود می استنباط چنین خاك، دوم و اول الیه در خاك آلی
 نشان که دارد قرار )،2004( اوگا و پارك مطالعه نتایج راستاي در یافته این که اند نبوده شده اعمال هرس
 ).Salix spp( بیـد  درختـان  بـین  کاشت فاصله یا قطع دوره تأثیر تحت خاك کربن ذخیره میزان دادند

 کـه  بوده، متر 2×2 تراکم از بیش متر 4×4 تراکم اصلی تیمار در ها بوته حجم و ارتفاع میانگین نیست.
 ارتفاع تیمارهاي بین در است. ها آن فاصله افزایش با هابوته حجم و ارتفاع افزایش دهنده نشان امر این

 ایـن  کـه  داشت، قرار بهتري وضعیت در ها بوته حجم و ارتفاع میانگین لحاظ از شاهد تیمار نیز هرس
 بـدون  منـاطق  در و شـود  می ها بوته حجم و ارتفاع کاهش باعث هرس انجام که دهد می نشان موضوع

 زیرزمینـی  بیومـاس  صـفت  بـراي  برخوردارنـد.  بیشتري حجم و ارتفاع از ها بوته قرق)، (مراتع هرس
 بـه  توجـه  با داشتند. قرار سطح یک در تیمار 4 هر و نبود دار معنی هرس ارتفاع تیمارهاي بین اختالف

 مقایسه و واریانس تجزیه نتایج است، بیوماس از ضریبی وماس،بی در موجود کربن وزنی مقدار که این
 بیومـاس  نتـایج  مشـابه  کل بیوماس کربن و زیرزمینی بیوماس کربن هوایی، بیوماس کربن هاي میانگین
 بـا  کردند بیان که باشد می )2006( همکاران و فنگ تحقیقات نتایج مشابه نتایج این هاست. آن مربوطه
 کـه  داد نشـان  بررسی این نتایج دیگر طرف از یابد. می افزایش کل بیوماس نمیزا کاشت فاصله کاهش
 همکـاران  و آرادوتیـر  مطالعـات  نتـایج  با که بود ها ریشه از بیش هوایی، اندام بیوماس در کربن ذخیره

 از شـد  مطرح نتایج بخش در که طور همان دارد. مطابقت )2005( عبدي و )2003( الکالئو و )2000(
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 تیمارهـاي  همچنـین  و تراکم اصلی تیمارهاي بین خاك، آلی کربن مقدار و کل کربن ترسیب میزان نظر
 داد نشـان  همبسـتگی  تجزیه نتایج که صورتی در نداشت. وجود داري معنی اختالف هرس ارتفاع فرعی

 و مثبـت  رابطـه  متـر)  4×4 و 2×2( تـراکم  دو در خـاك  آلـی  کـربن  مقدار با کل کربن ترسیب بین که
 تحقیقـات  نتـایج  راسـتاي  در یافتـه  ایـن  کـه  دارد وجـود  )درصد 5 و 1 سطح در ترتیب (به ريدا معنی

 عبـدي  و )2007( همکـاران  و گـائو  )،2002( همکـاران  و اسنوراسون و )2000( همکاران و آرادوتیر
 در شـده  ترسیب کربن اعظم قسمت که دلیل این  به دارد. قرار )2012( همکاران و پوربرج نقی )،2005(
 کـربن  مخزن مهمترین خاك مرتعی، هاي اکوسیستم در که داشت بیان توان می بنابراین دارد، قرار اكخ

 ؛2007 همکـاران،  و مهـدوي  ؛2002 همکـاران،  و اسنوراسون ؛2000 همکاران، و (آرادوتیر است آلی
 تـراکم  در کـه  داد نشـان  بررسی این نتایج ).2012 همکاران، و برج پور نقی ؛2008 همکاران، و عبدي

 کیلوگرم 2370 و هکتار بر کیلوگرم 5365 با ترتیب به کل بیوماس کربن و کل بیوماس مقدار متر، 2×2
 ضـمن  باشد. می متر 4×4 تراکم در کل بیوماس کربن و کل بیوماس مقدار برابر دو حدود در هکتار بر

 بـا  متـر  سـانتی  40 فاعارت از هرس و (شاهد) هرس بدون تیمار هرس، ارتفاع تیمارهاي بین در که این
 وجود با شوند. می محسوب هرس ارتفاع تیمار بهترین باالتر، کل بیوماس کربن و کل بیوماس میانگین
 مقدار بین متر، 4×4 تراکم و متر 2×2 تراکم در کل بیوماس کربن و کل بیوماس میزان بین زیاد تفاوت
 ایـن  کـه  نداشـت،  وجود داري معنی فاختال تراکم دو این بین در کل کربن ترسیب و خاك آلی کربن

 ایـن  در باشـد.  بلندمـدت  در خـاك  آلی کربن افزایش و خاك کربن تدریجی تغییرات دلیل به تواند می
 باعث تواند می که حالی در اراضی کاربري تغییر که داد نشان )،1995( کوئرپر و تورنر تحقیقات رابطه

 توضـیح  کـه  شد خواهد خاك کربن تدریجی ایشافز سبب اما شود، گیاهی کربن ذخایر سریع افزایش
 از ضـریبی  بیومـاس  در موجود کربن وزنی مقدار که نکته این به توجه با است. نتیجه این براي مناسبی
 بیومـاس  کـربن  و زیرزمینی بیوماس کربن هوایی، بیوماس کربن همبستگی تجزیه نتایج است، بیوماس

 میـزان  بـر  هـا  بوته حجم و ارتفاع افزایش با دیگر عبارت به هاست. آن مربوطه بیوماس نتایج مشابه کل
 کل بیوماس نهایت در و زیرزمینی بیوماس افزایش سبب افزایش این که شود، می افزوده هوایی بیوماس

 )،2000( همکاران و هوندا رابطه این در شود. می گیاه کربن ذخیره افزایش باعث نتیجه در و شده گیاه
 گیـاه  در موجـود  کـربن  و دارنـد  هم با را همبستگی بیشترین گیاه کربن توايمح و بیوماس کردند بیان

 افـزایش  کـه  کردنـد  گـزارش  خـود  مطالعـه  در )،2000( همکاران و آرادوتیر است. بیوماس از بخشی
 کـربن  بـین  گردد. می خاك و زیرزمینی و هوایی بیوماس در کربن تجمع افزایش موجب گیاهی پوشش
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 خاك آلی کربن بر بیوماس کاهش یا افزایش عبارتی به نداشت، وجود اي ابطهر کل بیوماس با خاك آلی
 بـا  اتمسفري کربن پاالیش که نمود اذعان باید شده ترسیب  کربن میزان گذاري ارزش جهت ندارد. اثري

 آمریکـا  در را هزینـه  ایـن  کـه  طوري به بردارد، در را سنگینی هاي هزینه مصنوعی هاي روش از استفاده
 نظـر  در دالر 200 تـن  هـر  ازاي به کربن ترسیب هزینه متوسط و اند زده تخمین دالر 100-300 حدود
 آتـریپلکس  سـطح  مطالعـه  مـورد  منطقه در که  ییجا آن از ).2010 همکاران، و (ورامش شود می گرفته

 دو در شـده  ترسیب کربن میزان نتایج طبق و باشد می هکتار 2 متر 4×4 و 2×2 تراکم دو در شده کاري 
 اقتصـادي  ارزش بنـابراین  ،اسـت  بـوده  هکتـار  در تـن  81/59 و 16/59 معـادل  ترتیب هب مذکور تراکم

 زده تخمـین  دالر 47588 معـادل  طـورکلی  بـه  آتـریپلکس  گونه توسط تراکم دو در خاك کربن ترسیب
 شـود  اضـافه  ذکرشده ارقام به مذکور گونه هاي اندام سایر توسط کربن ترسیب مقادیر چنانچه .شود می

 هماننـد  تحقیق این نتایج بود. خواهد بیشتر کربن ترسیب نظر از کاري مرتع هاي پروژه اقتصادي اهمیت
 هـاي عرصه در مختلف هايگونه کاشت که دهدمی نشان دنیا در شده انجام مشابه تحقیقات از بسیاري
 تـأثیر  ایـن  کـه  ددهـ  قرار تأثیر تحت را هاخاك شیمیایی صفات تواندمی مصنوعی صورت به جنگلی

 هـاي اندام شیمیایی ترکیب و درختی گونه هر اختصاصی هاي ویژگی و طبیعی سرشت از ناشی تربیش
 ايتغذیـه  هـاي نیـاز  نیـز  و ریشـه  از شده خارج مواد و هاالشبرگ شیمیایی ترکیب ویژه به آن مختلف
 طـرح  قالـب  در که حاضر، قتحقی از آمده دست به نتایج به توجه با باشد.می درختی هايگونه مختلف

 مدیریت که نمود اذعان توان می است، شده انجام هرس ارتفاع و کاشت فاصله بررسی کاري، آترپلکس
 کـربن  ترسیب افزایش سبب و داشت خواهد پی در را گیاه کربن ذخیره افزایش مرتعی، اراضی صحیح

 و رواناب کاهش چون مزایایی ،بنکر ترسیب روي بر مثبت تأثیر بر عالوه گیاهی پوشش توسعه شود. می
 طور همان دارد. دنبال به را وحش حیات زیستی شرایط بهبود و ها خاك فشردگی از جلوگیري فرسایش،

 هرگونـه  بنـابراین  دارد، قرار خاك در شده ترسیب کربن اعظم قسمت داد نشان نیز تحقیق این نتایج که
 قطـع  طـور  بـه  گردد، خاك قهقرایی سیر مانع و شود خاك کیفیت افزایش باعث که بیولوژیک عملیات
 کـربن  ترسـیب  افـزایش  جهـت  در مثبتی گام و داشت خواهد پی در را منطقه بیولوژیکی توان افزایش
 قبیـل  از بیابـان  و مرتـع  هـاي  طـرح  در رایـج  بیولـوژیکی  عملیـات  اثر است بهتر بنابراین بود. خواهد

 و قـرق  کـاري،  تـاغ  و کـاري  آتـریپلکس  هـاي  طـرح  یـژه و به کاري نهال کاري، میان کاري، کپه بذرکاري،
 کـربن  ترسیب مطالعات در دیگر طرف از گیرند. قرار مطالعه مورد شده  ترسیب کربن لحاظ به کودپاشی

 نظـر  در با تا شود بررسی کربن ترسیب بر چرایی مختلف هاي سیستم و دام چراي شدت اثر است الزم
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 جهت همچنین نمود. ریزي طرح آن براساس را چرایی هاي تمسیس زیستی محیط مهم فرایند این گرفتن
 را ظرفیت و قابلیت بیشترین که نمود انتخاب را هایی خاك است بهتر خاك، در کربن ترسیب هاي پروژه
 کشـت  یا ضعیف مدیریت دلیل به گذشته در که هایی خاك مانند باشند، داشته کربن سطح افزایش براي

 هزینه و مراتع زیاد وسعت به توجه با نهایت در دارند. پایینی تولید ها، نآ در یکساله زراعی محصوالت
 مقـدار  بـرآورد  منظـور  بـه  بیومـاس  گیـري  انـدازه  هاي روش باید بیوماس، گیري اندازه هاي روش باالي

  شود. ارائه ها روش ترین سریع و ترین هزینه کم و شده مطالعه بیوماس در کربن ترسیب
  

  ترویجی رهیافت
ـ رو می شمار هب کربن ترسیب جهت ،ها اکوسیستم ترین مهم از یکی عنوان به مراتع  مقـدار  اگرچـه  د.ن

 داراي اراضـی  ایـن  هـا،  آن زیاد وسعت به توجه با ولی است، ناچیز سطح واحد در ها آن کربن ترسیب
 ربنکـ  تـن  میلیارد 500 حدود ساالنه مراتع جهانی مقیاس در هستند. کربن ترسیب براي زیادي قابلیت
 دارد قـرار  خشـک  نیمه و خشک مناطق در ایران مراتع اعظم قسمت که این به توجه با .کنند می ترسیب

 محیطـی  شـرایط  بـا  بتوانـد  کـه  هست سازگار هاي گونه کشت به نیاز مراتع، این اصالح و احیاء براي
 مدنظر با بنابراین کند.  تحمل را مناطق این بر حاکم خاکی و اقلیمی نامساعد عوامل و کند پیدا سازش

 آتـریپلکس  نظیـر  هـایی  گونـه  وجود ،کربن ذخیره در مراتع علفی و گیاهی هاي پوشش نقش دادن قرار
ـ  مـی  مطالعـه  مـورد  منطقـه  بخصـوص  منـاطق  اکثر در شاخص اي گونه عنوان هب ـ  دتوان  تـوان  نحـوي  هب

 توان ايدار داد نشان ررسیب این نتایج که طور همان گونه این زیرا هدد افزایش خاك در را کربن  ذخیره
 هاسـت  سال که است اسفناجیان خانواده از گیاه این دیگر،  طرف از باشد. می اهمیتی حائز کربن ترسیب

 ارزش گرفتن نظر در با گیرد. می قرار استفاده مورد بیابانزدایی جهت وارداتی کلیدي گونه یک عنوان به
 ،دالر) 47588( دهـد  می انجام طبیعی طور به مذکور گونه که کربن ذخیره مقدار این از حاصل اقتصادي

 برداشـت.  مشابه شرایط با مراتع سایر و منطقه این از حفاظت و مدیریت جهت در مؤثري گام توان می
 از یکـی  عنـوان  بـه  توانـد  مـی  کـربن  ترسیب جهت آتریپلکس نظیر مرتعی  گونه از استفاده دیگر،  بیان  به

 ماننـد  شـده   شناخته يها برداري بهره و مزایا سایر کنار در نودهک عیمرت طقهمن محصوالت و ها ارزش
 پایـداري  سـنجش  بـراي  شاخصی تواند می ،اکسیژن تولید و خاك از حفاظت ،تفرجگاهی هاي استفاده
  باشد. نظر مورد گونه با شده  کاري مرتع مشابه مناطق سایر و منطقه در زیست محیط
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Abstract 
 This study aims to investigate the role of Atriplex canescens in carbon 
sequestration and estimates its economic value in rangeland research station of 
Nodehak in Qazvin province. Main treatment applied in a split plot design using 
randomized complete block including two spacing of 2×2 and 4×4 m. In each 
treatment, four pruning height treatments were applied including without pruning 
as control, completely pruned, pruned at 20 cm and 40 cm above ground. Carbon 
amount were estimated for above and underground biomass and soil in different 
spacing and pruning heights separately. The results showed that the mean carbon 
values in the above and underground biomass per area unit in the 2×2 m spacing 
treatment are significantly higher than that of the 4×4 m spacing treatment. Also, 
pruning height treatment of no pruning (control) and pruned at 40 cm above ground 
had a better condition in comparison to the other pruning height treatments. No 
significant difference was observed in the total sequestrated carbon in the plant 
spacing and pruning height treatments. Mean total carbon sequestration per hectare 
were 59.16 and 59.81 ton per ha in the 2×2 m and 4×4 m spacing treatments, 
respectively. Their economic values were equal to 47588 dollars respectively. 
Correlation analysis indicated that there is a significant and positive relationship 
between the total sequestrated carbon and the organic carbon. Therefore, results 
suggest that good management practices in rangelands will have a considerable 
impact on increase of carbon storage in plant and soil.  
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