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 چکیده

و  موردتوجهجهاني  محيطيزيستکربن و گرم شدن کره زمين در مجامع مختلف  اکسيددیخطرات انتشار گاز 

کاری و های اصالحي چون جنگلبسياری از پروژه و به راهکارهای مقابله با آن نيز انديشيده شده است. قرارگرفته تأکيد

ميزان، کميت  ومقايسه ارزيابيهدف از اين تحقيق  گردد.کاری باعث افزايش ذخيره کربن در اندام هوايي و خاک مي مرتع

و داست. محل انجام تحقيق در در مناطق صنعتي و غير صنعتي کربن دار  هایترکيبدر ذخيره  تاغزارهاو کيفيت قابليت 

شرايط  ازنظر اقليمي و خاکيکه هر دو منطقه  باشدميبخش اشتهارد کرج  زارهای تاغمنطقه صنعتي و غير صنعتي از 

در  درمجموعوجود دارد. نسبتاً مشابه دست کاشت با شرايط سني  زارهای تاغضمن آنکه در هر دو منطقه  مشابهي دارند

 درمجموعصورت گرفت و  دواليهاز خاک در  بردارینمونهگياه برداشت گرديد. اندام هوايي نمونه  ۲۱۶دو منطقه تعداد 

اطالعات نمونه خاک برداشت و جهت بررسي پارامترهای خاک به آزمايشگاه خاکشناسي منتقل گرديد.  ۱۲۸تعداد 

 صنعتي غيرمنطقه در اغ ت زرد که ميزان ذخيره کربن در خاک و اندام هوايي گياه نشان داد هانمونهاز تجزيه  آمدهدستبه

با توجه به اينکه منطقه اين نتيجه مغاير با تصور اوليه از ميزان ذخيره کربن در دو منطقه بود.  بيشتر از منطقه صنعتي بود؛

mailto:Atavili@ut.ac.ir
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از حد معيني ناشي از کارخانجات کربن  اکسيددیباال رفتن مقدار  به نظر مي رسدشرايط خشک و گرم دارد  طالعه موردم

، زارتاغدر حال تردد از جاده کنار منطقه  هایاتومبيلصنعتي و سوخت  هایکارخانه هایآاليندهو همراه شدن آن با ساير 

 عدم ذخيره کربن بيشتر را در مقايسه با منطقه غير صنعتي در پي داشته است.

 کربن، تاغ، طبقات سني، عمق خاک اکسيددیکربن، کلمات کليدی: ترسيب 

 مقدمه

کربن در مجامع مختلف  اکسيددی، خطرات انتشار گاز باشدمي ۲۱گرم شدن کره زمين يکي از مشکالت قرن 

 ۱۹۹۲در سال و به راهکارهای مقابله با آن نيز انديشيده شده است.  قرارگرفته تأکيدو  موردتوجهجهاني  محيطيزيست

 بلندمدتاقليمي را امضاء نمودند. هدف  تغيرتکشور جهان( کنوانسيون  ۱۶۰بيش از ) دنياتمام کشورهای  تقريباًميالدی 

تغييرات اقليمي بوده است.  هایشاخصدر سطح سالمتي انسان و کنترل  ایگلخانهاين توافقنامه، کاهش غلظت گازهای 

ميالدی پذيرفتند.  ۱۹۹۷ا در دسامبر ر کيوتو پروتکلصنعتي  کشورهایاقدامي برای دستيابي به اين هدف،  عنوانبه

ميالدی مقدار انتشار گازهای  ۲۰۱۲تا  ۲۰۰۸ هایسالصنعتي عضو اين کنوانسيون، متعهد شدند طي  يافتهتوسعه کشورهای

منابع بسياری برای افزايش  (.۲۰۰۳، ۱برودمدو و ماتيوس). ميالدی برسانند ۱۹۹۰را در سطح کمتر از سال  ایگلخانه

صنعتي، قطع کردن درختان  فرايندهایفسيلي،  هایسوخت، اما از عوامل اصلي سوختن وجود دارد ایگلخانهگازهای 

را به  𝐶𝐻۴و  𝑁۲Oدرصد از انتشار ساالنه ۲۲و  ۳۸کشاورزی  .(۱۹۹۹، ۲کانينگهام و سيگو)جنگلي و کشاورزی هستند 

  (.۲۰۰۴، ۳)کسترديگيمصورت  یکندبه 𝐶𝑂۲ترتيب به عهده دارد، اما عمل رسوب 

و  ۴سرينيواسارا) کنديم ايفا را اساسي و مهم نقش تغييرات اقليمي، تعديل برای خاک آلي کربن ذخيرۀ افزايش

اتمسفری، افزايش ذخيره جهاني کربن در خاک است.  𝐶𝑂۲برای کاهش ميزان شنهادشدهيپيک روش  (.۲۰۱۲ همکاران،

 هاپروژهاين  گردديمباعث افزايش ذخيره کربن در خاک  یکار مرتعو  یکارجنگلاصالحي چون  یهاپروژهبسياری از 

                                                           
1 -Broadmeadow and Matthews 
۲- Cunningham and saigo 
3 -Cast 
4 -Srinivasaraoa 
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    (.۲۰۰۱، 5زيرزميني داشته باشد) ولدکمپ بر روی ترسيب کربن يتوجهقابلاثر  توانديم، شدهبيتخردر مناطق  ژهيوبه

و سازمان جهاني تسهيالت  )UNDP(۶اين اساس در کشورمان ايران با همکاری برنامه عمران سازمان ملل متحد

کيلومتر  ۱۴۴۰۰۰خراسان جنوبي به وسعت  آبادنيحسپروژه ترسيب کربن در اراضي  ۱۳۸۲در سال  )GEF(۷ستيزطيمح

و  ييزداتيمحرومبرای  خشکمهيندر مناطق خشک و  ييزاابانيبمقابله با  باهدفميليون دالر  ۷/۱معادل  یابودجهبا 

  (.۱۳۸۴با موفقيت پايان يافت) موسوی و همکاران،  ۱۳۷۸که در سال  شدهشروعافزايش جذب کربن هوا، 

 دو اثر تحت بياباني اراضي در خاک کربن ترسيب در تحقيقي با عنوان پتانسيل( ۱۳۹۳ احمدی و همکاران )

 ميزان فزايشا همين که است سوف گونۀ از بيشتر تاغ گونۀ در توليد حجم الشبرگ سوف دريافتند که ميزان و تاغ گونۀ

يره کربن شده در ( نشان داد که مقدار ذخ۲۰۱۱نتايج مطالعه عليزاده و همکاران) .شوديم موجب خاک در را کربن ترسيب

آن  فراواناشت وسعت ک ازجملهتاغ در ايران  یهايژگيوبا توجه به  پای گياه بيشتر از حد فاصل گونه های گياهيست.

ی از فرسايش خاک، حفظ در امر احياء مراتع و جلوگيرآن در مناطق خشک و نيز استفاده از  ييزداابانيب منظوربه

از اهميت  ، مصرف سوخت، ايجاد فضای سبز، مقاومت به شوری و تحمل شرايط نامساعد محيطي اين گياهوحشاتيح

مک به حل کترسيب کربن و زيادی برخوردار است. حال اين موضوع مطرح است که عالوه بر موارد فوق تا چه حد در 

در مناطق صنعتي  از اين منظر توانديمو پديده گرم شدن هوا نقش دارد و آيا  یاگلخانهمعضل جهاني افزايش گازهای 

ه صنعتي اشتهارد با وسيع در اطراف منطق نسبتاً یزارها تاغمورد کشت قرار گيرد يا خير. تحقيق حاضر با توجه به وجود 

 است. شدهانجامهمين ديدگاه 

. با بررسي ميزان ذخيره گردديمحفاظت خاک و تثبيت شن استفاده  باهدفاز تاغ ، ييزداابانيب یهاپروژهدر 

بالطبع کاهش مقدار  وآن در ذخيره کربن  یرگذاريتأثکربن در اين گياه و مقايسه آن در مناطق صنعتي و غير صنعتي ميزان 

 .قرارداد موردتوجه یکار تاغ یهابرنامهاين جنبه از اهميت تاغ را نيز در  وانتيمو  شدهمشخصکربن جو  دياکسید

 

                                                           
5 -Veldkamp 
6 -United Nation Development Programme (UNDP) 
7 -Global Environment Facility (GEF) 
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 هاروشمواد و 

بخش ) کرجهکتار در غرب استان تهران و جنوب غربي شهرستان  ۸۶۴/۱۶۱۱۷با مساحت  موردمطالعهمحدوده 

بخش اشتهارد کرج که منطقه اول نزديک به منطقه صنعتي اشتهارد  یزارها تاغمحل انجام تحقيق در اشتهارد( واقع است. 

اقليمي و  ازنظرو منطقه ديگر نزديک به روستای دايلر واقع در چند کيلومتری منطقه صنعتي قرار دارد و هر دو منطقه 

، بلندترين نقطه: ۸۷/۱۱۳۰نقطه:  نيترپست)ناچيز  ارتفاعاختالف  دارایمشابهي برخوردارند و  نسبتاًخاکي از شرايط 

ميوپليوسن( و ) نئوژنمنطقه طرح شامل برونزدهای  يشناسنيزم زنظراست. ادرصد  ۳شيب متوسط  ( و۹۹۶/۱۲۷۱

 آمدهدستبهو گراديان بارندگي  موردمطالعهنزديک به منطقه  یهاستگاهيابا بررسي آمار . باشديمکواترنری  یهانهشته

. اين ميزان باشديم متريليم ۱۸۰ ميانگين بارندگي ساليانه محدوده طرح اجرايي مديريت مناطق بياباني اشتهارد در حدود

. در دهديمدر زمستان و اوايل بهار رخ  موردمطالعهزماني و مکاني يکسان نبوده و حداکثر بارندگي منطقه  ازنظربارندگي 

بخشي از  که دهد؛يمتشکيل  Haloxylon persicumهي را گونه تاغ بيشترين پوشش گيا موردمطالعهمنطقه 

است. پوشش علفي  جادشدهياو صحت آباد  تپه مرادايجاد بادشکن برای روستاهای  منظوربهاست که  ييهایکارجنگل

خارداری همچون شکر تيغال، کنگر، گل گندم و  یهاگونه، سالهکياين تيپ گياهي ضعيف بوده و تنها به گراس های 

 (.۱۳۸5دست کاشت بياباني در منطقه اشتهارد کرج،  یهاجنگلطرح مطالعاتي مديريت ) شوديمخارشتر محدود 

و مسن تفکيک  سالانيمتاغزار به سه طبقه سني جوان،  يموردبررسدر هر يک از مناطق : روش تحقیق میدانی

سال در نظر  ۱۲سال و طبقه سني مسن باالی  ۶-۱۲ سالانيمسال، طبقه سني  ۶طبقه سني جوان زير به طوريکه گرديد. 

در نظر گرفته شد  ۷×۷ و 5×5، ۲×۳ صورتبه بيترت بهو مسن  سالانيمگرفته شد. سطح پالت برای طبقات سني جوان، 

 صورتبهترانسکت  ۳در هر طبقه سني با توجه به مسطح بودن منطقه  کل سطح تاج پوشش را بپوشاند. که یطوربه 

از روی  نمونه گياه ۱۰۸در هر دو منطقه  درمجموع .پالت قرار داده شد ۱۰موازی انداخته شد و در امتداد هر ترانسکت 

همچنين برای برآورد بهتر توليد بيوماس هوايي گياه  .برداشت گرديدحاصل از ريزش گياه نمونه الشبرگ  ۱۰۸و  پايه ها

قطع و  کامالًدر باال  ذکرشده یفاکتورها یريگاندازهپايه که معرف توليد آن طبقه بود عالوه بر  ۳تاغ در هر طبقه سني 

 یهاانداماز  متأثر) متريسانت ۰-۳۰ یهاعمق که با توجه به شرايط منطقه در هيدوالاز خاک در  یبردارنمونهتوزين گرديد. 

عاری از گياه تاغ( نيز ) شاهد قسمتدر  ،صورت گرفت. در هر منطقه متريسانت ۳۰-۸۰ هوايي و الشبرگ گياه تاغ( و
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نمونه خاک برداشت و جهت بررسي  ۱۲۸در هر دو منطقه تعداد  درمجموعپروفيل در دو عمق حفر گرديد.  5تعداد 

 پارامترهای خاک به آزمايشگاه خاکشناسي منتقل گرديد.

درجه  ۷۰در آون با دمای  از اندام هوايي و الشبرگ گياه تاغ شدههيته یهانمونهابتدا  :آزمایشگاهی تجزیه های

حتراق در کوره ابا استفاده از روش  هانمونهخشک شدند، سپس درصد کربن آلي  کامالًساعت  ۲۴به مدت  گراديسانت

ماده آلي،  %5۰و  دهديمالکتريکي محاسبه گرديد. در اين روش کاهش وزن حاصل از احتراق، مقدار ماده آلي را نشان 

 (.۱۳۸۴و عبدی،  ۱۳۸۳بردبار، ) شوديمکربن در نظر گرفته 

الک شدند، سپس کليه  یمتريليم ۲با الک  هانمونهمي ايشات مربوط به خاک نيز ابتدا تمادر خصوص آزم

به  هانمونه( بر روی تمامي ۱۳۸۲جعفری حقيقي ) خاکتجزيه  یهاروشبه شرح دستورالعمل  مورداستفادهآزمايشات 

شرح زير انجام گرديد. در اين مطالعه تعيين بافت به روش هيدرومتری و با دستگاه هيدرومتر بايکاس انجام شد همچنين 

اسيديته کل اشباع به روش پتانسيومتری  یريگاندازهبرای تعيين وزن مخصوص ظاهری خاک از روش کلوخه استفاده شد، 

درصد آهک خاک از روش کالسيمتری استفاده گرديد، هدايت  یريگاندازهرای متر انجام شد، ب pHو با استفاده از دستگاه 

شد و همچنين  یريگاندازه (ds/m)دسي زيمنس بر متر برحسبمتر  Ecالکتريکي عصاره کل اشباع با استفاده از دستگاه 

تهيه کربن  یهاروشاستفاده شد. اين روش نسبت به ساير  ۸و بالک تعيين درصد کربن آلي خاک از روش والکلي منظوربه

خاک  یهانمونهميزان کربن آلي در  ۱ رابطه(. با استفاده از ۱۳۸۲و جعفری حقيقي،  ۱۹۹۷مک ديکن، ) داردآلي ارجحيت 

Cc(:                         ۱)رابطه           والکلي و بالک(.) ديآيمبه دست  = ۱۰۰۰۰ × C(%) × Bd × e  

Cc (، مترمربعگرم بر ) يآل: کربنC% ،درصد کربن تراکمي :Bd متريانتسگرم بر ) خاک: وزن مخصوص ظاهری 

 (.متريسانت) یبردارنمونه: عمق eمکعب(، 

، هاانسيوارو همگني  هاداده، ضمن حصول اطمينان از نرمال بودن هاداده یآورجمعآماری و  یهاهيتجزپس از 

و  شدهانجامتصادفي  کامالًرح در قالب ط ليفاکتوربا آزمايش  هادادهآماری مربوطه تجزيه  یافزارهانرمبا استفاده از 

 نيز با استفاده از روش دانکن انجام شد. هانيانگيممقايسه 

                                                           
8- Walkley-black 
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 نتایج

با توجه به نتايج تجزيه واريانس ميزان کربن در گياه تاغ در سطح يک درصد بين ميزان کربن گياه تاغ در منطقه 

. مقايسه ميانگين باشديم یداريمعن، دارای تفاوت يموردبررسصنعتي و غير صنعتي و همچنين ميزان کربن طبقات سني 

که ميزان کربن گياه تاغ در منطقه غير صنعتي بيشتر از منطقه  دهديمنشان  ۱درصد با آزمون دانکن نمودار  5طح در س

 صنعتي است.

 

 

 

 

 یموردبررسمقایسه میانگین کربن گیاه در مناطق  -۱ نمودار

 است شدهدادهدرصد نشان  5در سطح  منطقه صنعتي و غير صنعتي نتايج مربوط به ميزان کربن طبقات سني

 .باشديم یداريمعنکه دارای تفاوت  (۱جدول )

 درصد ۵مقایسه میانگین میزان کربن طبقات سنی در منطقه صنعتی و غیر صنعتی در سطح  -۱ جدول

 طبقات سني

 

 کيلوگرم در هر پايه() کربن

 منطقه صنعتي منطقه غير صنعتي در دو منطقه

 C ۲۸/۱ ±5/۲ B ۷۶/۰ ± ۹/۰ C ۳/۱± ۶5/۰ طبقه جوان

 B ۲۸/۱ ± ۹/۴ B ۷۶/۰ ± ۳۴/۴ B ۴۷/۴± ۶5/۰ سالانيمطبقه 

 A ۰۷/۱ ± ۶/۱۷ A ۷۶/۰ ± ۴5/۱۰ ۹۷/۱۲± ۶۱/۰ طبقه مسن

A 
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در سطح يک درصد بين ميزان ماده  دهديمدر گياه تاغ نشان نتايج تجزيه واريانس مربوط به ميزان ماده آلي 

وجود  داريمعنتفاوت  يموردبررسآلي گياه تاغ در منطقه صنعتي و غير صنعتي و همچنين بين ميزان ماده آلي طبقات سني 

در  يموردبررس( و در رابطه با طبقات سني ۲جدول ) استدارد که اين ميزان در منطقه غير صنعتي بيشتر از منطقه صنعتي 

 .باشديممنطقه غير صنعتي طبقه سني مسن دارای بيشترين ماده آلي 

 یموردبررسدرصد در مناطق  ۵مقایسه میانگین ماده آلی گیاه در سطح  -۲جدول 

 کيلوگرم در هر پايه() يآلماده  منطقه

 A ۰۴/۱۹ ±۳۸/۱ منطقه غير صنعتي

 B ۰۶/۱۰ ±۸۷/۰ منطقه صنعتي

 

 یداريمعنکه اختالف  دهديمنشان  يموردبررسنتايج حاصل از مقايسه کربن و مواد آلي اليه اول خاک در مناطق 

وجود  يموردبررسدرصد بين درصد کربن منطقه صنعتي و غير صنعتي و همچنين بين درصد کربن طبقات سني  5در سطح 

 یداريمعننيز تفاوت  يموردبررسدر مناطق  يصنعت ريغندارد و همچنين در اليه دوم خاک بين درصد کربن منطقه صنعتي و 

و طبقه سني جوان دارای  هستند یداريمعنفاوت درصد دارای ت 5در سطح  يموردبررسوجود ندارد ولي طبقات سني 

 (.۳جدول ) استبيشترين درصد کربن 
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 یموردبررسدرصد در طبقات سنی  ۵مقایسه میانگین درصد کربن در الیه دوم خاک به روش دانکن در سطح  -۳جدول 

 کربن در منطقه صنعتيدرصد  درصد کربن در منطقه غير صنعتي درصد کربن در دو منطقه طبقات سني اليه دوم

 A ۰۳/۰ ± ۲5/۰ A ۰۳/۰ ± ۲۶/۰ A ۲5/۰ ± ۰۲/۰ طبقه جوان

 B ۰۳/۰ ±۱/۰ B ۰۳/۰ ± ۱5/۰ AB ۱۲/۰ ± ۰۲/۰ سالانيمطبقه 

 B ۰۳/۰ ± ۲/۰ AB ۰۳/۰ ± ۱۱/۰ B ۱5/۰± ۰۲/۰ طبقه مسن

 

عاری از گياه تاغ( و زير تاج پوشش گياه تاغ در ) شاهدنتايج حاصل از مقايسه کربن و مواد آلي خاک منطقه 

 و همچنين هيدوالدرصد بين درصد کربن طبقات سني در  5در سطح  یداريمعنکه اختالف  دهديممنطقه غير صنعتي نشان 

درصد( دارای کربن بيشتری  ۱۸/۰) دومدرصد( نسبت به اليه  ۲۴/۰) اولوجود ندارد ولي اليه  يموردبررس هيدوالبين 

در اليه اول طبقه مسن دارای بيشترين درصد کربن و منطقه شاهد کمترين  يموردبررسدر رابطه با طبقات سني  و ؛باشديم

نتايج حاصل از  و همچنين باشديمدرصد کربن دارای کمترين  سالانيمدرصد کربن را داراست ولي در اليه دوم طبقه 

 دهديمعاری از گياه تاغ( و زير تاج پوشش گياه تاغ در منطقه صنعتي نشان ) شاهدمقايسه کربن و مواد آلي خاک منطقه 

طبقه جوان دارای بيشترين  هيدوالکه در هر  باشنديم داريمعندرصد دارای تفاوت  5در سطح  يموردبررسکه طبقات سني 

درصد دارای تفاوت  5در سطح  يموردبررس یهاعمقدرصد کربن و منطقه شاهد کمترين درصد کربن را داراست ولي 

 .باشديمدرصد( دارای کربن بيشتری  ۱5/۰) دومدرصد( نسبت به اليه  ۲۳/۰) اولاما اليه  باشندينم داريمعن
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 یریگجهینتبحث و 

که نتايج نشان داد گياه تاغ در منطقه غير صنعتي دارای کربن و ماده آلي بيشتری نسبت به منطقه  گونههمان

با توجه به  دانست. ونقلحملجاده  ريتأثمنطقه صنعتي و  ريتأثاز دو عامل  متأثراين نتيجه را  توانيمکه  باشديمصنعتي 

اکسيد کربن از حد معيني و همراه شدن آن اينکه منطقه موردمطالعه شرايط خشک و گرم دارد بنابراين باال رفتن مقدار دی

، عدم ذخيره کاری تاغهای در حال تردد از جاده کنار منطقه لهای صنعتي و سوخت اتومبيهای کارخانهبا ساير آالينده

 هاآزادراهعنوان کردند که ( ۲۰۰۷و همکاران ) ۹زائو کربن بيشتر را در مقايسه با منطقه غير صنعتي در پي داشته است.

و در  شوديمکه در اراضي کشاورزی و مرتعي سبب قليايي شدن خاک  شوديمسبب تجمع فلزات سنگين در خاک و گياه 

مهمي بر رطوبت خاک، فلزات سنگين خاک و گياه و تنوع پوشش گياهي خواهند  راتيتأث یابوتهاراضي جنگلي و 

از  متأثرسني، افزايش کربن گياه با افزايش سن روند صعودی داشت چون کربن گياه  یهاردهدر بررسي کربن گذاشت. 

، البته اين روند افزايشي ابدييمافزايش سن، اندام هوايي گياه افزايش و ا  باشديمافزايش قسمت چوبي و تاج پوشش گياه 

سال  ۱۶-۱۴۲ یهاکاجدر تحقيق خود بر روی  ( ۲۰۰۲) و همکاران ۱۰موند. ابدييمه تا سني از گياه ادامه بسته به هر گيا

 صورتبههوايي روند افزايشي داشته سپس  یهااندامو  ينيرزميز یهااندامسالگي رشد  ۷۰تا  هاکاجدريافتند که در اين 

سالگي روند نزولي و سپس  ۴۰-۷۰سالگي روند افزايشي و  ۴۰گياه تا  یهاسوزناست، رشد  شدهليتبدخط ثابت افقي 

اليه  دهديمنشان  يموردبررساز کربن و ماده آلي خاک مناطق  آمدهدستبهنتايج . ابدييمخط ثابت افقي ادامه  صورتبه

با توجه به  ستين داريمعناختالف اول منطقه صنعتي در مقايسه با منطقه غير صنعتي دارای درصد کربن بيشتری بوده ولي 

ناشي از اثر منفي شدت چرای دام بر روی  توانديماين نتيجه  شدهواقعاينکه منطقه غير صنعتي در کنار روستای دايلر 

 تودهستيز کربن ذخاير دام، چرای شدت با افزايش يطورکلبه اک و فرسايش باشد.ستقيم کربن در خميزان کربن، رسوب م

 ريغدر اليه دوم منطقه  .(۱۳۹5جنيدی و همکاران، ) است افتهيکاهش الشبرگ و ينيرزميز اندام تودهستيز اندام هوايي،

نبوده است  داريمعندرصد  5در مقايسه با منطقه صنعتي دارای درصد کربن بيشتری بوده ولي اخالف در سطح  يصنعت

هوايي باشد و  یهاانداماز الشريزه ورودی از  متأثردارد تا اينکه  یريرپذيتأثزيرزميني  یهااندامچون اليه دوم بيشتر از 

                                                           
9 - Zhao 
10 - Munda 
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که در نتايج نيز مشاهده گرديد  طورهمانو  باشديمايي و تاج پوشش گياه هو یهاانداماز  متأثر ينيرزميز یهااندامچون 

 .باشديم آمدهدستبهنتايج  ديمؤدر منطقه غير صنعتي بيشتر از منطقه صنعتي بوده و  یداريمعن طوربههوايي  یهااندام

و همچنين  است بيشتر ريشه فعاليت منطقۀ در کربن ترسيب پتانسيل که رسيدند نتيجه اين به نيز ( ۲۰۱۲همکاران ) و ۱۱واني

( سانتي متر بيشتر از عمق ۳۰-5۰د که ميزان کربن ذخيره شده در عمق دوم)( در تحقيق خود نشان دا۱۳۹5)اميری

با نتايج اين  درصد اختالف معني داری داشتند، و 5( بود که مقادير کربن ذخيره شده در دو عمق در سطح ۰-۳۰اول)

که در نتايج آمده است منطقه  طورهمانو  است يهيبدمثبت گياهان بر خصوصيات خاک امری  ريتأث. دتحقيق همخواني دار

که نتايج نشان داد کربن  طورهماناز ميزان کمتری برخوردار است.  یکار تاغکربن و ماده آلي نسبت به منطقه  ازنظرشاهد 

خاک نسبت به گياه مرتبط  درازمدتبه تغييرات  توانيمکمتر از ساير طبقات بود که اين نتيجه را  سالانيمخاک در طبقه 

 دانست.
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Abstract 

Carbon accumulation and dispersion threats the globe and activities like increasing plants help to 

reserve the atmosphere carbon in plant and soil and consequently decrease its amount in the 

atmosphere. It seems that in regions with industrial activities there are more carbon compared to other 

regions. This research was conducted to compare the ability of Haloxylon persicum in carbon 

reservation in areas with and without industrial activities around Eshtehard, in Alborz province. 216 

and 128 samples related to aerial parts of H. persicum and soil were taken, respectively. Samples were 

analyzed in laboratory and the amount of carbon was determined in plant and soil samples of 

industrialized and non-industrialized regions. Results showed that carbon reserve was higher in non-

industrialized region’s plant and soil.  

Key words: Carbon reserve, Carbon dioxide, Haloxylon persicum, Soil, Industrialized region, 

Eshtehard 
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