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چکیده:
یکی از راهکارهای افزایش درآمد مرتعداران ،استفادۀ تفرجگاهی از مراتع است؛ اما این امر بهنوبۀ خود میتواند دارای پیامدهای
منفی حتی بسیار بیشتر از عواید بهدستآمده باشد؛ لذا در این مطالعه ،آثار استفادۀ تفرجگاهی از مراتع بر ترسیب کربن در ذخیرهگاه
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 2استادیار گروه مرتعداری ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

بیوسفر میانکاله بررسی شده است .به این منظور ،پس از شناسایی مقدماتی ،برای نمونهبرداری از مناطق تفرجگاهی و غیر
تفرجگاهی ،دو منطقۀ معرف مشخص شد .نمونهبرداری از گونههای گیاهی غالب بهمنظور محاسبۀ بیوماس و تراکم آنها به روش
تصادفیسیستماتیک و در قالب  321پالت  3متر مربعی و در امتداد  32ترانسکت  11متری که به فاصلۀ  311متر از یکدیگر قرار
برای تعیین میزان کربن به آزمایشگاه منتقل شد .برای مقایسۀ مجموع مقدار کربن ترسیبشده در خاک و بیوماس گیاهی دو منطقۀ
تفرجگاهی و بدون استفادۀ تفرجگاهی ،از آزمون تی استفاده شد .نتایج نشانگر کاهش معنیدار کربن ترسیبیافته در خاک و
بیوماس گیاهی محدودۀ تفرجگاهی در قیاس با محدودۀ غیر تفرجگاهی است و خسارت اقتصادی حاصل از آن ،بیش از 10111
دالر در هکتار برآورد میگردد.
واژههای کلیدی :ترسیب کربن ،ارزش اقتصادی ،تفرجگاه ،میانکاله.
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داشتند ،انجام شد .برای محاسبۀ میانگین کربن خاک ،در هر منطقه معرف  1نمونه خاک از عمق ( 1تا  )31سانتیمتری اخذ گردید و
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مقدمه
تفرج و توریسم طبیعتمحوور حتو در منوطط حفطظوتشو ۀ

یرمش ن زمین ش ه است .یرمش ن هوا آثطر مخرب بر حیوطت

جهطن رو به افزایش است (نیوسطم و همکطران2002 ،1؛ وربویس

موجودات دارد و سب

و همکطران .)2002 ،2در بسویطر از کشوورهط آثوطر مسوتییم و

سی و تشکسطل و برهمتوردن تعطدل اقییمو و اکولوويیک

غیرمستییم فعطلیتهط تفرج بور پوشوش ییوطه در منوطط

م شود .د اکسی کربن در بین شش یطز ییخطنها  ،مهمترین

حفطظتش ه بررسو شو ه اسوت (بووکی 2002 ،3؛ نیوسوطم و

و عم هترین یطز ییخطنوها اتمسوفر اسوت (بوروکس2000 ،9؛

همکطران .)2002 ،آثطر مستییم فعطلیتهط تفرج عبطرت است

پتیت و همکوطران1333 ،1؛ هوطرینگتون و فوسوتر )1333 ،3کوه

تخری

اکوسیسوتمهط طبیعو  ،وقوو

از نطبودش ن پوشش ییطه بر اثر سوطتت جوطده و سوطزههط

میطنگین جهطن غیظت آن در اتمسفر از شرو انیوب

مختیف ،فشردهش ن تطك و لگ مطلش ن پوشش ییطه بر اثور

(آوری  1100مویبد ) توط ع ور حط ور ،حو ود  32درصو

تردّد تفرجیران و آثطر غیرمستییم شوطم پراکنو ی و افوزایش

افزایش یطفته است (هویتون و همکطران .)2001 ،10مرکز توسعۀ

عیفهط هرز توسط انسطن و تودروهطست؛ درحطل که برونور

کوربن را تبو ی د اکسوی کوربن

و همکطران )2001( 2در بررسو آثوطر تخریو

انسوطن در 33

در جیووییر

از قطو درتتوطن و جنگو تراشو  ،شوکطر،

اتمسفر به ترکیبطت آل کربندار بیطن م کن که توسط ییطهطن
ط عم فتوسنتز صورت م ییرد (آلن دیطس.)1336 ،11
اکوسیستمهط

مرتعو پتطنسوی بوطيی در ترسوی

کوربن

آتشسوز و چرا دام موف بودهان ؛ امط مثطلهط متع د نیز

دارن ؛ زیرا نیم از تشک هط زموین را تشوکی مو دهنو و

بط تأسیس پطرك طبیع  ،افوزایش

ذتیوورۀ کووربن آنهووط  10درص و ک و ذتووطیر کووربن بیومووطس

یطفته اسوت (لیوو و همکوطران .)2001 ،2در تحیییو در پوطرك

اکوسیستمهط تطکز و  30درص کربن آل تطك ک زمین را

طبیع ولونگ ،سطن و والوش )1331( 6در چوین دریطفتنو کوه

تشکی م دهن (مورتنسن و همکطران.)2002 ،12

وجود دارد که می ار تخری

پطرك طبیع از زمطن تأسیس آن در سطل  1392نسبت

در برنطموووههط پیشوووگیرانه ،راهکطرهوووطی مثووو توسوووعۀ

تخری

به منطط اطراف آن ،رونو صوعود داشوته اسوت و ایون امور

نیرویطههط برق بط کطرای بطيتر ،بهبود کطرای وسطی نیییوه و

م توان نطش از اثر مستییم تفرج بطش که سب

حذف و تغییر

الکتریک  ،استفطده از انري هط تج ی پذیر و نوو مثو انوري

پوشش ییطه ش ه است .این تطر بوهطور غیرمسوتییم بورا

تورشی

پوشش ییطه منطط مجطور نیز وجود دارد.

(توسووکطن و والووش .)2001 ،13ترسووی

که در طول دهههط

 ،بطد  ،زمین یرمطی و بیووانري اراهوه شو ه اسوت
کووربن بووط رو هووط

م نوع  ،یران است؛ بهطور که در آمریکط هزینۀ آن را ح ود

اتیر ،افزایش می ار آن در اتمسفر ،سوب

1. Newsome
2. Worboys
3. Buckley
4. Bruner
5. Liu
6. Sun & Walsh

7. Brooks
8. Petit
9. Harrington & Foster
10. Houghton
11. Allen-Dias
12. Mortenson
13. Tuskan & Walash
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د اکسی کربن یک از مهمترین یطزهط ییخطنها اسوت
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منطیۀ حفطظتش ه به این نتیجه رسی ن که بسیطر از پطركهط

پطیو ار در آمریکوط ترسوی

صونعت
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 100تط  300دير برا هور تون کوربن تخموین زدهانو (فینور،1

جنو

)1336؛ لذا به نظر م رس افزایش ذتیرۀ کربن در تطك و ییطه

 ˗12تط  ˗21متر از سطح دریط آزاد است .طب آمطر سطلهط

اکوسیستمهط تطکز م توان مطرحترین یزینه برا کوطهش

1323تط ،1312متوسط بطرن ی سطينه  232/2میی متر و متوسط

د اکسی کربن اتمسوفر بطشو  .در ایون صوورت ،بوط افوزایش

دمط سطينۀ آن  11/6درجۀ سطنت یراد است .براسطس سیستم

زمین ،د اکسی کوربن اتمسوفر در مخزنهوط

قطبییت تولی

شرق دریط مطزن ران واق ش ه است .ارتفط آن بین

دومطرتن ،منطیۀ دارا اقییم استپ و براسطس بیوکییمطتیک ایران

تطكو ییطه بهصورت بین م ت ذتیوره تواهو شو (ریچو و

به رو هط

همکووطران1333 ،2؛ پطسووتین و همکووطران1331 ،3؛ اولسووون و

نیمهم یترانها و نیمهمرطو

همکطران.)2001 ،2
از آنجط که توان ترسی

است (ثطبت .)1363 ،

این ذتیرهیطه از دو سیستم بطز تطيب و شبه جزیره تشکی
کربن مرات بر حس

یونۀ ییطه ،

مکطن و شیوۀ مو یریت متفوطوت اسوت (جطنسوون و اولسوون،2
 ،)2003يزم است تط بط بررس توان ترسی

کوربن یونوههوط

ییطه مختیوف و همچنوین تحییو دربوطرۀ آثوطر مو یریت بور
کوربن ییطهوطن ،تووان ترسوی

کوربن نوواح

ش ه است و شطم تطي

میطنکطله ،شبه جزیرۀ میطنکطله ،جزیرۀ

آشوراده و جزیرۀ اسمطعی سط است .این منطیه ،ابت ا در سطل
 1321بهعنوان منطیه حفطظتش ه و پس از آن ،بط توجه به
ویژی هط
یونههط

اکولويیک

آن بهعنوان زیستگطه تع اد زیطد

از

در معرض تطر ،بهویژه پرن یطن مهطجر آبز  ،و

مختیف رویشگطه را تحوت مو یریتهوط مختیوف بهدسوت

همچنین استفطدۀ عیم و آموزش به پنطهگطه حیطت وحش ارتیط

آوریم؛ لذا در این مططلعه ،آثطر استفطدۀ تفرجگطه از مراتو بور

از

توان ترسی
hirsuta

کوربن یونوههط ، convolvulus persicus
 Frankeniaو europaea

ذتیرهیطه بیوسفر میطنکطله ،بررس و ارز

 salicorniaدر

یطفت و متعطق
ذتیرهیطههط

آن در سطل  1322بهعنوان یک

بیوسفر به کمیتۀ برنطمۀ انسطن و کرۀ مسکون

یونسکو ( )MAB6معرف و انتخط

ش .

اقت طد آن برآورد

ش .

مواد و روشها
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تغییرات ترسی

یوسن و آمبريه ،بهترتی

منطیۀ دارا

اقییم

معرفی منطقه
بهشهر بط وسعت معطدل  61100هکتطر و موقعیت ’32’ -22° 2
 23°طول شرق و ’ 36° 22’ -36° 22عرض شمطل در
شکل  :3موقعیت منطقه بر روی نقشۀ ایران
1. Finer
2. Reichel
3. Paustian
4. Olsson
5. Jansen & Olsson

1. Man and Biosphere
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ذتیرهیطه بیوسفر میطنکطله در  12کییومتر

شمطل شهرستطن
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نمونهبرداری خاک

روشهای نمونهبرداری صحرایی

در هر یک از منطط معرف 2 ،نمونه تطك از عم  0تط 12

نمونهبرداری از گونههای غالب گیاهی
پس از شنطسطی
نمونهبردار

و در یک واح

می مطت

در دو منطیۀ تفرجگطه

کطر  ،برا

و غیر تفرجگطه  ،دو

سطنت متر اتذ و برا تعیین میزان کربن به آزمطیشگطه منتی
ش .

منطیۀ معرف مشخص ش  .برا محطسبۀ درص پوشش تطج و
تعیین یونههط غطل

از رو

ت طدف سیستمطتیک (چمبرس و

براون )1313 ،1استفطده ش  .بههمین منظور ،در دات هر یک از
منطط

معرّف ،پس از تعیین تع اد و ان ازۀ منطس

بهترتی
(م

بط استفطده از رو
اق  )1312 ،و رو

آمطر

پبت،

تعیین حجم نمونهییر

تعیین سطح ح اق پبت (مولر و

النسبرگ ،)1392 ،2درص پوشش تطج یونههط ییطه برآورد
ش و بط استفطده از این نتطیج ،یونههط غطل

 120پبت  1متر مربع ( 60پبت

در هر یک از منطط تفرجگطه و غیر تفرجگطه ) ،در امت اد
 12ترانسکت  20متر که به فواص  100متر از یک یگر قرار
داشتن  ،انجطم ش .

تعیین ضریب تبدیل کربن آلی اندامهای گیاهی
پس از تشکش ن نمونههط نیمکییوی بیومطس ییطه در آون
رطوبت

(در  90درجۀ سطنت یراد و پس از  22سطعت) ،ری

در می ار

موجود ان امهط محطسبه ش  .بط اعمطل این

ری

بیومطس تر ان امهط که در عرصه ان ازهییر

ش ه بود ،میزان

وزن ک تشک آنهط بهدست آم  .سپس بط برداشت نمونها
 10یرم از نمونههط تشکش ه در آون ،میزان کربن آنهط از
طری احتراق در کورۀ الکتریک بهدست آم  .ب ین منظور ،از
هر یک از ان امهط ییطه تشکش ه در آون ان امهط ،نمونها
به وزن  10یرم در دات بوتۀ چین ریخته و در کوره در دمط
 200درجۀ سطنت یراد و بهم ت  2سطعت قرار داده ش (مک

در هر پبت ،تع اد پطیههط ییطه

یونوههوط غطلو

بوه

تفکیک یونه ثبت ش و برا محطسبۀ تراکم هر یونۀ ییطه در
واح سطح مورد استفطده قرار یرفت .برا برآورد میطنگین وزن
تر ،از ان امهط هوای و ریشۀ ییطهطن به رو

قط و توزین از

چن پطیه از هر یونۀ ییطه نمونهبردار ش  .قط ان ام هووای
از مح ییۀ ییطه و توزین آن بط ترازو فنور صوحرای انجوطم

دیکن.)1339 ،3
در این رو  ،کطهش وزن حطص از احتراق ،می ار مطدۀ
آل را نشطن م ده که  26درص آن ،برابر کربن آل تواه
بود (فریوسن .)2003 ،2در نهطیت،

ری

تب ی کربن برا

هر یک از ان امهط از تیسیم وزن کربن آل (یرم) بر وزن نمونۀ
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این نمونهبردار در قطل

مشخص ش ن .

روشهای آزمایشگاهی

تشک ییطه مورد استفطده در کوره بهدست آم .

ش  .سپس از ان امهط هوای هر یونۀ ییطه چنو نمونوه بوه

برداشت ش و برا تعیین وزن تشک و تعیین ری

تبو ی

کربن آنهط به آزمطیشگطه منتی یردی .

پس از بهدستآم ن ری

تب ی کربن ان امهط ،بط ر کردن

آن در وزن ک تشک ان امهط ،میزان کربن آل ذتیرهش ه در
هر یک از اجزا ییطه مشخص ش .

1. Chambers & Brown
2. Mueller & Ellensburg

3. McDicken
4. Ferguson
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وزن  200یرم و از ریشۀ هر ییطه ،چن نمونه به وزن  100یرم

تعیین مقدار کربن ذخیرهشده در اندامهای گیاهی
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کربن آلی خاک

طری رابطۀ زیر ،می ار کربن آل در واح سطح و عم تطص

نمونههط تطك پس از حم به آزمطیشگطه و تشکش ن کطم

بهدست م آی (لمط و همکطران.)2006 ،3

در هوا

آزاد بط الک نیم میی متر الک ش ن  .سپس تطك

الکش ه برا تعیین کربن آل تطك به رو

()2
که در آن،

والک و ببك،

تن در هکتطر در عم

می ار کربن بر حس

بر پطیۀ اکسی اسیون تر توسط د کرومطت پتطسیم و تیتراسیون

تطص،

آن بط سولفطت آهن استفطده ش (جعفر حییی 1312 ،؛ نیسون

در کییویرم تطك،

وزن مخ وص ظطهر تطك بر حس

یرم بر سطنت متر مکع

و عم تطك به متر است.

و سطمرز1312 ،1؛ والک

و ببك .)1332 ،2در این رو ،

میزان کربن آل بر حس

درص کربن آل ( )OC%بهدست

م آی  .برا

برآورد میزان کربن و بهدستآوردن توده (وزن)

یرم کربن

میزان توده کربن آل در تطك بر حس

نتایج

کربن ذتیرها در تطك ،بطی کربن را بهجط درص براسطس

براسطس نتطیج حطص از نمونهبردار

می ار در واح وزن تطك (یرم کربن در کییویرم تطك)

 Frankenia hirsuta ، convolvulus persicusو

محطسبه کرد:

 salicornia europaeaبهعنوان یونههط

()1

مططلعه تعیین ش ن .
میطدیر کم بیومطس و تراکم یونههط غطل
 :میزان تودۀ کربن آل در تطك بر حس

یرم کربن در کییویرم تطك
درص است.

بط داشتن می ار وزن کربن آل
(

در واح

در منطط مورد

مططلعه ،در ج ول  1اراهه ش ه است .بنط بر نتطیج بهدستآم ه،
یونۀ ییطه

و  : %OCکربن آل تطك بر حس

غطل  ،جهت

 Convolvulus persicusدر هر دو منطیۀ

تفرجگطه و غیر تفرجگطه  ،دارا
وزن تطك

بیشترین تراکم و میطنگین

وزن تشک است و یونۀ ییطه  salicornia europaeaنیز

) و وزن مخ وص ظطهر و عم مربوط ،از

دارا کمترین تراکم و میطنگین وزن تشک است.

جدول  :3مقادیر کمی بیوماس اندامهای هوایی گونههای غالب در دو منطقۀ مورد مطالعه

تفرجگاهی

Convolvulus persicus

74/74

6/74

4777

700/097

74/097

764/45

Frankenia hirsuta

77/20

6/77

6047

59/477

24/447

704/04

salicornia europaea

77/74

4/46

6752

69/647

24/725

777/655

convolvulus persicus

77/0

7/77

4707

67/477

07/596

50/677

Frankenia hirsuta

77/74

7/76

7574

79/746

07/744

69/227

salicornia europaea

77/75

4/72

7047

74/797

07/244

65/764

1. Nelson & Sommers
2. Walkey & Black

3. Lemma

] [ DOR: 20.1001.1.25386336.1392.2.3.8.1

غیر
تفرجگاهی

گونۀ گیاهی

میانگین وزن
خشک اندام
هوایی هر پایۀ
گیاهی ()g

میانگین وزن
خشک ریشه
هر پایۀ
گیاهی ()g

تراکم هر
گونۀ
گیاهی در
هکتار

وزن خشک اندام
هوایی هر پایۀ
گیاهی ()kg/ha

وزن خشک ریشۀ
هر پایۀ گیاهی
()kg/ha

متوسط وزن
خشک کل
گیاه ()kg/ha

] [ Downloaded from deej.kashanu.ac.ir on 2022-08-10

که در آن

اولیه ،یونههط

ییطه
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ری

Convolvulus

تب ی ان ام هوای یونۀ ییطه

یونههط

 persicusدر هر دو منطیۀ تفرجگطه و غیر تفرجگطه  ،از
یونههط

دیگر کمتر است؛ امط در

تب ی

ری

مشطه ه نم شود

مورد مططلعه ،تفطوت چن ان

(ج ول .)2

ریشههط

جدول  :2درصد ضریب تبدیل اندام گیاهی به کربن آلی در گونههای مختلف در دو منطقۀ مورد مطالعه
منطقه

گونۀ گیاهی

ضریب تبدیل اندام هوایی

ضریب تبدیل ریشه

غیر تفرجگاهی

convolvulus persicus

7/77

7/70

Frankenia hirsuta

7/40

7/72

salicornia europaea

7/40

7/77

convolvulus persicus

7/74

7/77

Frankenia hirsuta

7/47

7/70

salicornia europaea

7/47

7/77

تفرجگاهی

 convolvulus persicusحطیز بیشترین و یونۀ ییطه

میزان کربن ترسی ش ه توسط یونههط مورد مططلعه (به
تفکیک ان ام هوای و ریشه) که حطص تعمیم ری

 salicornia europaeaدارا

تب ی

کربن در ان امهط یونههط مورد بررس است ،در ج ول 3

کمترین میطنگین کربن

ترسی ش ه در هر دو منطیۀ مورد مططلعه است.

جدول  :1مقادیر کربن ذخیرهشده در بیوماس اندام هوایی و ریشۀ گونههای غالب در دو منطقۀ مورد مطالعه
منطقه

گونۀ گیاهی

میانگین کربن بیوماس
اندام هوایی هر پایۀ
گیاهی ()g

میانگین کربن
بیوماس ریشه هر
پایۀ گیاهی ()g

تراکم هر گونۀ
گیاهی در هکتار

میانگین کربن
ترسیبشدۀ
گیاهی ()kg/ha

غیر
تفرجگاهی

convolvulus persicus

4/65

0/47

4777

40/667

تفرجگاهی

Frankenia hirsute

4/77

0/49

6047

60/654

salicornia europaea

4/94

0/42

6752

47/450

convolvulus persicus

4/77

7/67

4707

26/770

Frankenia hirsute،

4/74

7/47

7574

22/745

salicornia europaea

4/47

0/07

7047

20/924

نتطیج میطیسۀ میزان ترسی

 convolvulus persicusو  Frankenia hirsutaدر دو

کربن ان امهط هوای و ریشۀ

یونههط مورد بررس در منطط تفرجگطه و غیر تفرجگطه ،
مؤی این مطی

است که بین میزان ترسی

منطیه ،تفطوت معن دار در سطح  %2وجود دارد (ج ول .)2

کربن یونههط

Frankenia hirsuta
salicornia europaea
**تفطوت معن دار در سطح %2

منطقۀ غیر تفرجگاهی

منطقۀ تفرجگاهی

معنیداری

اندام هوایی

4/65

4/77

**

اندام زیرزمینی

0/47

7/67

**

اندام هوایی

4/77

4/74

**

اندام زیرزمینی

0/49

7/47

اندام هوایی

4/94

4/47

**
Ns

اندام زیرزمینی

0/42

0/07

Ns

] [ DOR: 20.1001.1.25386336.1392.2.3.8.1

جدول  :4نتایج آزمون  tدر خصوص ترسیب کربن اندام هوایی و ریشۀ گونههای گیاهی مورد مطالعه
convolvulus persicus

] [ Downloaded from deej.kashanu.ac.ir on 2022-08-10

آم ه است .بنط بر نتطیج بهدستآم ه یونۀ ییطه

بررسی تبعات استفادۀ تفرجگاهی از مراتع بر ترسیب کربن...
نتطیج بهدستآم ه نشطنگر تفطوت معن دار در درص مطدۀ آل و

7
میزان کربن آل تطك در دو منطیۀ مورد مططلعه است (ج ول .)2

جدول  :1میانگین مقدار مادۀ آلی خاک در دو تیمار مورد مطالعه
کاربری

درصد ماده آلی

کربن آلی خاک )(oc
()gr C/kg soil

کربن آلی در واحد سطح ()Sc
( ())ton C/ ha

غیر تفرجگاهی

6/59 a

65/9a

764/26 a

تفرجگاهی

7/57 b

75/7b

774/77 b

تفاوت کربن آلی در واحد سطح
()Sc
( ())ton C/ ha
79/90

* حروف نامتشابه بیانگر تفاوت معنیدار در سطح  7درصد است.

سنگین در بر دارد؛ بهطور که در آمریکط این هزینههط را ح ود

برآورد ارزش اقتصادی کربن ترسیبشده
بط توجه به اینکه  29درص از وزن د اکسی کربن اتمسفر را

 300تط 100دير برا

کربن تشکی م ده (جرم اتم کربن  12و جرم اتم اکسیژن

تخمین زدهان (فینر)1336 ،؛ در صورت که این هزینه بهطور

معطدل 290

کربن در هکتطر در نظر

 16است)،

هر تن د

اکسی کربن اتمسفر

کییویرم کربن است؛ درنتیجه ،هر تن کربن ترسی ش ه در

کربن اتمسفر

بط استفطده از رو هط

م نوع

هزینههط

میطنگین  200دير برا هر تن ترسی
یرفته شود (ورامش ،)2003 ،1ارز
ترسی

اقت طد

حطص

از

کربن در تطك و یونههط ییطه مورد مططلعه بهشرح

ج ول  6است.

جدول  :6برآورد فایدۀ اقتصادی کربن ترسیبشده در خاک و پوشش گیاهی به دالر
میانگین کربن ترسیبشده

کربن اتمسفری

ارزش اقتصادی

مجموع

خسارت ناشی از

در بیوماس گیاهی و

()Ton/ha

(دالر در هکتار)

(دالر در هکتار)

استفادۀ تفرجگاهی

خاک )(Ton/ha
غیر
تفرجگاهی

تفرجگاهی

(دالر در هکتار)

Frankenia hirsuta

7/760

7/009

74/5

salicornia europaea

7/747

7/755

24/6

خاک

764/26

677/520

700266/7

convolvulus persicus

7/726

7/722

06/6

Frankenia hirsuta

7/722

7/700

07/7

salicornia europaea

7/720

7/775

02/6

خاک

774/77

704/705

54704/6

24770/5

54477/0

1. Varamesh

] [ DOR: 20.1001.1.25386336.1392.2.3.8.1

convolvulus persicus

7/740

7/066

42/0
700472

] [ Downloaded from deej.kashanu.ac.ir on 2022-08-10

تطك معطدل  3/9تن د اکسی کربن اتمسفر است .پطيیش

هر تن کربن اتمسفر

ترسی ش ه

8

مجله علمیپژوهشی مهندسی اکوسیستم بیابان ،سال اول ،شماره سوم ،پاییز 3131

بحث و نتیجهگیری

تغییر در معیطرهط پوشش ییطه از قبی کطهش میزان تراکم

میطیسۀ میزان کربن ترسی ش ه در بیومطس یونههط ییطه و

یونههط ییطه و نیز کطهش میزان مطدۀ آل تطك (میرزاعی ،

تطك منطیۀ تفرجگطه بط منطیۀ غیر تفرجگطه نشطن م ده
که بین میزان ترسی

کربن دو یونه از سه یونۀ غطل

در سطح  2درص  ،اتتبف معن دار
ترسی

کربن در واح سطح بر حس

شیوۀ م یریت مرت

ییطه ،

وجود دارد .پتطنسی
یونۀ ییطه و همچنین
(شومن و

متفطوت است .بررس هط

همکطران )2002 ،1دربطرۀ تأثیر عمییطت م یریت و اصبح
مرات  ،نشطن م ده

که م یریت منطس

مرت

 )1313در میزان ترسی

کربن در واح سطح مرت

تأثیر

م یذارد .در منطیۀ تفرجگطه  ،فشردهش ن تطك و
لگ مطلش ن پوشش ییطه

بر اثر تردد تفرجیران و وسطی

نیییۀ آنهط بطعث کطهش تراکم یونههط

ییطه

غطل

ش ه

است؛ درنتیجه ،کطهش بطزیشت مطدۀ آل به تطك ،میزان مطدۀ
آل و کربن تطك کطهش م یطب .
ریس )2002( 3دربطرۀ اهمیت ریشه در چرتۀ کربن مرات

بر افزایش

کربن تطك در مرات ایطيت متح ه مؤثر بوده است.

اظهطر م دارد که  %20از کربن جذ ش ه توسط ییطهطن ،به

نتطیج بهدست آم ه در این تحیی نیز همطنن نتطیج مورتنسون و

زیرزمین منتی م شود و بخش از آن ،صرف سطتتمطن ریشه و

ترسی

همکطران )2002( 2مؤی آن است که عکسالعم

یونههط

من بررس

فروزه ( )1312نیز

کربن

یونههط مختیف ییطه نسبت به عمییطت اصبح مرت  ،به این

ریشه همراه است و سب

بط کطهش ذتطیر هی راتهط

کربن

کطهش حجم ریشه و به تب آن،

کطهش میزان کربن تطك م یردد.

مختیف در قبطل

آزادش ن کربن تطك و بیومطس ییطه بر اثر افروتتن آتش

عوام مح ود کنن ۀ رش متفطوت است؛ چنطنکه این عوام در

توسط تفرجیران را که در سرتطسر منطیۀ تفرجگطه آثطر آن

کربن ش ه و

تفطوت معن دار در

نتیجه دست یطفت که عکسالعم یونههط

برت از یونههط موج

تغییر در فرآین ترسی

در برت دیگر تأثیر ن ارد .نتطیج این تحیی نشطنگر آن است
که میزان ترسی

مشهود است ،نیز م توان یک

از ديی

میزان کربن منطط مورد مططلعه بهشمطر آورد .تغییرات کربن آل

کربن در یک یونه از سه یونۀ ییطه مورد

تطك بر اثر م یریتهط مختیف ت ریج است و همچنطنکه

یط غیر

نتطیج این تحیی نیز نشطن م ده  ،در طوين م ت م توان به

مططلعه ،تحت تأثیر نو

م یریت (تفرجگطه

اتتبف معن دار

تفرجگطه ) قرار نگرفته است.
میطیسۀ میزان ترسی

کربن یونههط ییطه غطل

در واح

در این منطط است و نشطنگر آن است که ترسی

کربن در

منجر یردد (ورامش)2003 ،؛ بهطور که

مشطه ه م شود ،تفطوت نهچن ان زیطد در میزان کربن
ترسی یطفته در بیومطس ییطهطن غطل
ارز

اقت طد

آن ،در طوين م ت منجر به تفطوت

واح سطح ،مستی از فعطلیتهط تفرجیران نیست؛ بهعبطرت

بزرگ در میزان کربن تطك و ارز

دیگر ،استفطدۀ تفرجگطه از عرصۀ مرتع بهطور غیرمستییم بط

(ج ول .)6

1. Schuman
2. Mortenson & Schuman

منطط

مورد مططلعه و

اقت طد

بسیطر

آن ش ه است

3. Rice

] [ DOR: 20.1001.1.25386336.1392.2.3.8.1

سطح در منطط مورد مططلعه ،بیطنگر تفطوت معن دار این قطبییت

] [ Downloaded from deej.kashanu.ac.ir on 2022-08-10

بیش از ح ان ام هوای

مختیف ییطه نسبت به عمییطت م یریت متفطوت است.
واکنش ترسی

بخش بهوسییۀ ترشحطت ریشه به تطك وارد م شود .برداشت
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