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چکیده
امروزه گازهای گلخانهای کربنه بیشترین اثر را بر تغییر اقلیم جهانی داشته است که یکی از راههای کاهش آن ،ترسیب کربن
توسط پوشش گیاهی و خاک مراتع میباشد .بنابراین تحقیق حاضر به بررسی میزان ذخیره کربن پوشش گیاهی مراتع قرق و
تحت چرا در بخشی از مراتع ییالقی استان مازندران با غالبیت گیاه دارویی آویشن واقعی ( )Thymus serpyllum L.پرداخته
است .پس از تعیین منطقه معرف در دو سایت قرق و مرتع تحت چرا ،نمونهبرداری از پوشش گیاهی و خاک به روش تصادفی-
سیستماتیک صورت گرفت .با استقرار دو ترانسکت بهطول  111متر بهصورت موازی با فاصله  011متر و در امتداد هر
ترانسکت ،براساس الگوی پراکنش گیاهان 21 ،پالت یک متر مربعی بهطور تصادفی مستقر شد .در مجموع  21پایه گیاهی و 01
نمونه خاک برداشت شد .میزان کربن گیاهی با روش احتراق و ترسیب کربن خاک پس از تعیین کربن آلی و وزن مخصوص
ظاهری خاک در آزمایشگاه محاسبه گردید .نتایج آماری این بررسی نشان داد که بین اندامهای گیاهی در هر دو منطقه تفاوت
آماری معنیداری وجود داشت .بهطوری که میزان ترسیب کربن برگ ،ساقه و ریشه در منطقه قرق بهترتیب با  0/68 ،3/01و
 0/62کیلوگرم در هکتار بیشتر از میزان آنها در منطقه تحت چرا ،بهترتیب با  2/00 ،1/82و  2/02کیلوگرم در هکتار بوده است.
همچنین ترسیب کربن خاک در عمق اول نمونه برداری ( 10-1سانتیمتر) در منطقه قرق  05/08و در منطقه تحت چرا 38/03
تن در هکتار برآورد گردید که اختالف معنیداری در سطح  0درصد بین خاک این دو منطقه داشته است .در مجموع بین میزان
ترسیب کربن کل (پوشش گیاهی و خاک) در دو منطقه قرق و تحت چرا اختالف معنیداری مشاهده شده است .چنانچه از
گونههای با بافت چوبی برای گسترش پوشش گیاهی در منطقه استفاده شود ،میتوان توان ترسیب کربن را در منطقه بهبود
بخشید.
واژگان کلیدی :ترسیب کربن ،آویشن ( ،)Thymus serpyllum L.بهشهر.
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ناشی از کافی نبودن دوره  10ساله قرق جهت افزایش

مقدمه
یکی از بحرانهای مهم عصر حاضرر بحررانهرای

میزان کربن خاک و یا عدم تأثیر چررا برر روی کرربن

زیست محیطی اسرت کره از آن جملره مری تروان بره

آلرری خرراک باشررد .علیررزاده و همکرراران ( )1366در

تخریب و کاهش بیش از اندازه منابع طبیعری ،توسرعه

بررسی اثرات مدیریت قرق و چرا برر میرزان ترسریب

صنایع و افزایش آالیندهها ،نابود شردن الیره ازن ،اثرر

کربن گونه درمنره دشرتی در مراترع اسرتوی رود شرور

گلخانررهای و تغییرررات آو و هرروا ،جنگررلزدایرری،

ساوه به این نتیجه رسیدند کره میرزان ترسریب کرربن

بیابانزایی ،غیرقابل استفاده شدن اراضی زراعی ،تغییرر

گونه درمنه دشتی در منطقه چررا شرده در مقایسره برا

کیفیت منابع آبی و کراهش شردید آن ،نرابودی منرابع

منطقه قرق تفاوت معنیداری داشرته اسرت .همچنرین

ژنیتکی ،فرسایش شدید خاک و دخالتهای خرار از

ترسرریب کررربن در بررین انرردامهررای هرروایی (برررگ و

Feller and

سرشاخه و ساقه) ،اندام زیرزمینی (ریشره) و الشربرگ

 .)Bernoux, 2008بررره همرررین علرررت ،روشهرررای

در دو منطقه با یکردیگر متفراوت بروده اسرت .نترایج

فزآیندهای در جهرت کراهش گازهرای گلخانرهای بره

داودپور و همکاران ()1351نشان داد کرل کرربن آلری

وجود آمده است که یکری از مقررون بره صررفهتررین

خاک ترسیب شده در عمق  ،1-31منطقه قرق حسرین

Mondini and

آباد  20/10تن در هکتار و منطقه غیرقرق حسین آبراد

ظرفیررت توسررط انسرران اشرراره کرررد (

راههرا اسرتفاده از گیاهران مریباشرد (

 .)Sequi, 2008دیاکسررید کررربن عمرردهترررین جررز

 36/61تن در هکتار در منطقره یونجره زار  02ترن در

گازهای گلخانهای محسوو میشرود ،بره طروری کره

هکتار بود.

نقش بسیار در جذو بازتابشهای خروجری از زمرین

کشور پهناور ایران با برخرورداری از آو و هروای

داشته و تقربیاً نیمی از اثر گلخانهای را سبب مریشرود

مختلر  ،دارای فلررور بسرریار متنرروعی برروده و مطررابق

( .)Pandey, 2002پاالیش کربن با روشهای مصنوعی

مطالعه محققان (زرگری )1383 ،بیشتر گیاهانی کره در

Cannell,

دنیا میرویند در این سرزمین قابل شناسایی یرا کشرت

 .)2003لذا به منظور کاهش دیاکسید کربن اتمسفری

میباشند .در این میان مراتع به دلیل اینکره  00درصرد

و ایجاد تعادل در محتوای گازهای گلخانههای ،کرربن

کره زمین را میپوشانند ،توسط پوشرش گیراهی خرود

اتمسفر میبایست جذو و در فرمهای متعدد ترسریب

میتواند نقش مهمری در ترسریب کرربن داشرته باشرد

گردد .ترسیب کربن در زیتوده گیاهی و خاکهایی کره

طوری که اگر پوشش گیاهی در این عرصهها افزایش

تحرت ایررن زیترروده هسررتند ،سرادهترررین و برره لحررا

یابد ،میتوان تا حدودی روند گرم شدن کره زمرین را

اقتصادی عملیترین راهکار ممکرن جهرت دیاکسرید

کمتررر کرررد .یکرری از ایررن روشهررا کاشررت مسررتقیم

Noel and Bloodworth,

گونههای گیاهی در این عرصههاست .با توجه به ایرن

 .)2000رئیسی و اسدی ( )1360با مطالعه اثرر چررا و

که گیاهان دارویی بخرش اعظمری از پوشرش گیراهی

قرق بر روی خاک در مراتع نیمه خشک ایران مرکزی

سطح مراتع کشور را به خود اختصاص داده انرد ،لرذا

مشاهده کردند کره تفراوت معنریداری از میرزان نظرر

میتوانند در جلوگیری از تخریب و فرسایش خراک و

کربن آلی خاک و نسبت کرربن بره ازت (  ) Cمیران

همچنین جذو کربن نقش داشته باشند .علیرغم انجام

خاکهای نواحی چرا شده و چرا نشده وجود ندارد و

مطالعات مختل

در زمینره ترسریب کرربن ،متأسرفانه

بیان نمودند که این عدم تفاوت میان دو تیمار میتواند

مطالعررات انرردکی در کشررور در مررورد ترروان گیاهرران

مثل فیلتر و ...هزینههای سنگینی در بردارد (

کررربن اتمسررفری اسررت (

N
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دارویی در ترسیب کربن انجام شده است .لذا شناخت

قسمت شرق استان مازندران واقرع اسرت .برا وسرعت

و مطالعه نحوه و مقدار کربن ترسیبی این گیاهان الزم

حدوداً  2056هکتار بین طولهای جغرافیرایی"02' 18

و ضروری است تا بتوان گونههای برا پتانسریل براال را

˚ 03تا " 03˚00' 11شرقی و در عرضهای جغرافیایی

جهت کاشت در مراتع توصیه کررد و اقردامات مقابلره

" 38˚ 38' 18تا " 38˚ 36'20شمالی قرار گرفته است.

با گرم شدن کره زمین بهصورت صحیح انجرام گیررد.

جهت شیب عمومی منطقه جنوبی و حداکثر ارتفاع در

بررا توجرره برره اهمیررت گیرراه دارویرری آویشررن واقعرری

منطقه برابر با  1010متر و حداقل ارتفاع نیرز برابرر برا

( )Thymus serpyllum L.در سررطح مراتررع وزوار

 1133متر از سطح دریا میباشرد (شرکل  .)1متوسرط

هزارجریب بهشرهر کره شررایط مسراعدی بررای ایرن

بارندگی سراالنه منطقره مرورد مطالعره  015میلریمترر

منطقه به لحا بهررهمنردی از یرک شررایط اکولروژی

میباشد .حداقل درجه حرارت  -10درجه سانتیگرراد

منحصر به فرد فراهم کرده اسرت ،تحقیرق حاضرر بره

و حداکثر مطلق دما به  30درجه سانتیگراد مریرسرد.

بررسی نقش آن در جذو کربن در دو منطقره قررق و

اقلیم منطقه بر اساس روش آمبرژه ،اقلیم نیمرهخشرک

تحت چرا میپردازد.

سرد میباشد.
تمامی ویژگیهرای توپروگرافی (شریب ،جهرت و

مواد و روشها

ارتفرراع) ،بارنرردگی ،خرراک و اقلرریم در هررر دو ناحیرره

معرفی منطقه مورد مطالعه :منطقهی مطالعاتی (قرق و

مطالعاتی قرق شده و تحت چرا یکسان است.

تحررت چرررا) در  30کیلررومتری شهرسررتان گلوگرراه در

شکل :1موقعیت منطقه مورد مطالعه در سطح استان و کشور.

روش تحقیق

روش تصررادفی  -سیسررتماتیک اسررتفاده شررد ،تعررداد

روش نمونهبرداری از گیاه و تعیین کرربن للری لن:

مناسب پالتهای نمونرهبررداری برا اسرتفاده از روش

پس از شناسایی مقدماتی و تعیین حدود منطقره مرورد

آماری (مصرداقی )1362 ،تعیرین حجرم نمونرهگیرری

بررسی ،بهمنظور مطالعه متغیرهای پوشرش گیراهی ،از

بهدست آمد و اندازه مناسرب پرالت بره روش سرطح
55
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حررداقل ( )Mueller and Ellenberg, 1974تعیررین

آزمایشگاه وزن مخصوص ظاهری نمونههای خاک بره

گردید .در داخل هر یک از منراطق مرورد بررسری برا

روش کلوخه بر حسب گرم بر سانتیمتر مکعب تعیین

استقرار دو ترانسرکت بره طرول  111مترر برهصرورت

شد (زرین کفش )1302 ،و سوس درصد کربن آلری از

موازی با فاصله  011متر و در امتداد هر ترانسکت ،بر

روش والکی -بالک ( )Nosetto et al., 2006به دست

اساس الگوی پراکنش گیاهان 21 ،پالت یک مترمربعی

آمد .جهت تعیین میزان ترسیب کل کربن ترسیب شده

بهطرور تصرادفی مسرتقر شرد .برا حفرر زمرین ،انردام

در خاک هر هکتار از رابطه ( )2محاسبه شد.
CC = 10000××eC(%) × Bd

زیرزمینی (ریشره) نیرز جمرعآوری شرد و انردامهرای

رابطه ()2

هوایی نیز شامل برگها ،ساقهها از هرم تفکیرک و در

در این رابطه :CC ،میرزان وزن (گررم) کرربن ترسریب

نهایت کلیره انردامهرا بعرد از خشرک کرردن در آون،

شده در سطح یک متر مربع :C ،درصد تراکم کربن در

توزین گشت .در مجموع  21نمونه گیاهی برای گونره

عمق مشخصی از خاک :Bd ،وزن مخصوص ظراهری

گیاهی آویشن واقعی برداشت شد .به این ترتیرب کره

خاک بر حسب گرم بر سانتیمتر مکعب و  :eضخامت

پس از خشک شدن ،نمونههرا آسریاو شرده و از هرر

عمرق خراک بررر حسرب سررانتیمتر اسرت (محمررودی

اندام گونههای گیاهی  11نمونره  2گرمری تهیره شرد.

طالقانی و همکاران .)1368 ،در داخرل هرر پرالت برا

نمونهها پس از توزین ،در کوره احتراق قرار داده شده

استفاده از تخمین نظری (مقردم )1360 ،درصرد ترا

و به مدت  0ساعت در دمای  811درجه سرانتیگرراد

پوشش ،درصد خراک لخرت ،سرن

سوزانده شد (فروزه و همکراران .)1360 ،نمونرههرای

درصد الشبرگ ثبرت گردیرد .همچنرین ترراکم گونره

سوخته شده پس از خنک شدن در دستگاه دسیکاتور،

 Thymus serpyllumنیز بر اساس شرمارش هرر پایره

توزین شدند .با تعیرین وزن خاکسرتر و برا در دسرت

گونه مذکور در واحد سطح پرالت (مصرداقی)1362 ،

داشتن وزن اولیه و نسبت کربن آلی بره مرواد آلری برر

یادداشت شد .همچنین با در دست داشتن تراکم پایهها

Nelson and

در واحد سطح و میزان متوسرط کرربن آلری از طریرق

اسررراس رابطررره (،)1

OM

1
2

=( OC

 )Sommers, 1982که در آن  ،OCکرربن آلری و

و سرن ریرزه و

رابطه ( )3مقدار ترسیب کربن گیاه به دست آمد.

OM

مرراده آلرری برروده ،میررزان کررربن آلرری در هررر کرردام از

رابطه ()3

اندامهای گیاه بهطور جداگانه محاسبه گردید (نقیپرور

روش تجزيه و تحلیل لماری :در این تحقیق به

بر و همکاران .)1360 ،در نهایت با در دست داشتن

منظور بررسی و مقایسه میزان ترسیب کربن خاک و

درصد وزن اولیه و درصرد کرربن آلری بررای زیتروده

بیوماس گیاهی در دو منطقه مطالعه از آزمون  tمستقل

هوایی ،زیرزمینی ضریب تبدیل محاسبه شرد (فرروزه،

استفاده شد .کلیه آمار جمعآوری شده با استفاده از

 .)1360رابطه فوق گویای آن است کره نیمری از مراده

نرمافزارهای آماری  Excelو

آلی گیاهان را کربن آلی تشکیل میدهد.

مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

روش نمونهبرداری از خرا

تراکم ×ضریب تبدیل×بیوماس = ترسیب کربن گیاه

)SPSS (Version 19

و تعیرین کرربن للری

خررا  :نمونررهبرررداری از خرراک بررا روش تصررادفی-

نتايج

سیسرتماتیک انجرام شرد ( .)Gao et al., 2007در هرر

تعیین ضريب تبديل به کربن للی :نتایج انجام

پالت دو پروفیل به عمرق  1-10و  10-31سرانتیمتر

آزمایش مربوط به تعیین ضریب تبدیل اندامهای

حفر و مجموعاً  01نمونه از خراک برداشرت شرد .در

گونه آویشن واقعی ( )Thymus serpyllumبه

مختل
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کربن آلی در دو منطقه به شرح جدول  1است .نتایج

قرق شده نسبت به منطقه تحت چرا افزایش یافته و

با توجه به جدول ذیل بیانگر آنست که عدد ضریب

در این بین بیشترین مقدار ضریب تبدیل مربوط به

تبدیل اندامهای گونه مورد مطالعه مربوط به منطقه

ریشه با  0/03درصد در منطقه قرق میباشد.

جدول  :1ضریب تبدیل بیوماس گیاهی گونه آویشن واقعی به کربن آلی در مرتع قرق و تحت چرا (درصد)
نام گونه
آویشن واقعی

منطقه

برگ

ساقه

ریشه

قرق

3/06

3/50

0/03

تحت چرا

2/55

3/11

3/01

مقايسه مقدار ترسیب کربن اندامهای مختلف گونه

از آزمون  tمستقل میتوان اظهار نمود که بین

لويشن واقعی در دو منطقه مورد مطالعه :میزان کربن

اندامهای برگ و ریشه اختالف معنیداری در سطح 0

Thymus serpyllum

درصد و اندام ساقه در سطح  1درصد وجود دارد

ترسیب شده در اندامهای گونه

(جدول .)2

در مرتع قرق شده نسبت به منطقه تحت چرا افزایش
یافته است .با توجه به نتایج مقایسه میانگین با استفاده
جدول  :2مقایسه ترسیب کربن اندامهای مختل
نام گونه

عوامل
برگ

آویشن واقعی

ساقه
ریشه

گونه آویشن واقعی در مرتع قرق و تحت چرا (کیلوگرم در هکتار)

منطقه

میانگین

انحراف معیار

قرق

3/01

2/88

تحت چرا

1/82

1/08

قرق

0/68

2

تحت چرا

2/00

1/30

قرق

0/62

2/56

تحت چرا

2/02

1/80

درجه آزادی

آماره t

16

*2/30

16

**3

16

*3/18

**معنیداری در سطح * ،%1معنیداری در سطح %0

در دو منطقه مورد

ترسیب کربن خراک در مرترع قررق و تحرت چررا در

مطالعه :نتایج تجزیه و تحلیل آماری (آزمون  tمستقل)

عمق اول اختالف معنیدار در سطح  0درصد اختالف

ترسیب کربن در خاک پای گونه آویشن واقعری در دو

وجود داشرت ،در حرالی کره در عمرق دوم ،اخرتالف

منطقه مرورد مطالعره در جردول  3نمرایش داده شرده

آماری معنیداری را نشان نداد.

مقايسه میزان ترسیب کربن خا

است .نتایج این تجزیه حاکی از آن بود که برین میرزان
جدول  :3مقایسه ترسیب کربن در خاک پای گونه آویشن واقعی در مرتع قرق و تحت چرا (تن در هکتار)
عوامل
عمق اول ()1-10
عمق دوم ()10-31

منطقه

میانگین

انحراف معیار

قرق

05/08

21/06

تحت چرا

38/03

21/01

قرق

00/18

20/06

تحت چرا

31/30

11/83

*معنیداری در سطح ns %0عدم معنیداری
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درجه آزادی

آماره

16

*2/000

16

1/011ns

t
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و پوشش گیاهی

نشان داد که اخرتالف آمراری معنریداری برین میرزان

در مرتع قرق و تحت چرا :نتایج مربروط بره مقایسره

ترسیب کربن در سطح  0درصرد در دو سرایت مرورد

مجموع ترسیب کربن کل در دو منطقره مرورد مطالعره

بررسی ،وجود دارد (جدول.)0

مقايسه مجموع ترسیب کربن خا

جدول  :4مجموع ترسیب کربن بخش خاک و پوشش گیاهی مرتع قرق و تحت چرا (کیلوگرم در هکتار)
نام گونه
آویشن واقعی

منطقه

میانگین

انحراف معیار

قرق

11353310/36

350806/01

تحت چرا

8051018/81

201015/02

درجه آزادی

آماره t

16

*2/001

با نتایج درنر و اسرچومن ( )2110و یوسرفیان ()1351

بحث

مطابقت دارد.

نتایج تحقیق حاضر نشران داد کره ضرریب تبردیل
در منطقره

نتایج مقایسه میزان ترسیب کرربن برین انردامهرای

قرق شده نسبت به منطقه تحت چرا افزایش یافته کره

برگ ،ساقه و ریشه در هر یک از مناطق قرق و تحرت

این افزایش در ارتباط با اندام ریشه از مقردار بیشرتری

چرا بهطور جداگانه نشان داد کره برین ایرن انردامهرا،

نسبت به سایر اندامها برخروردار بروده اسرت .از ایرن

اخررتالف معنرریداری برقرررار برروده اسررت .در گونرره

نکته میتوان نتیجه گرفت کره فرآینرد تبردیل وزن بره

 Thymus serpyllumمقدار ترسیب کربن ریشه بیشرتر

کربن ،در اندامهای زیرزمینی بیشتر از اندامهای هوایی

از اندامهای برگ و ساقه بوده که این موضوع با نترایج

وزن زیتوده به کربن آلی اندامهای مختلر

ایندافور ( )2112همخوانی دارد .بهطورکلی علت ایرن

است که تحت بهرهبرداری قرار گرفتهانرد .بره عبرارتی

امر را میتوان بره فزونری بیومراس ،ضرریب تبردیل و

دیگر چرای دام و برداشرت توسرط انسران از گیاهران

درصد چوبی بودن این اندام نسبت به سایر اندامهرای

دارویی منطقه ،بهعنوان عاملی محدود کننده محسروو

گونرره آویشررن واقعرری دانسررت کرره ایررن موضرروع بررا

میگردد .از آن جایی که بیشترین درصد ضریب تبدیل

یافتههای جوادی و همکاران ( )1360و دیانتی تیلکری

مربوط به ریشهها میباشد ،میتوان گفت کره هرر چره

و همکاران ( )1366مطابقت دارد .با توجره بره نترایج

اندامها کم آوتر و میرزان درصرد چروبی شرده آنهرا

مقایسه میانگین با استفاده از آزمون tمسرتقل مریتروان

بیشتر باشد ،دارای ضریب تبدیل باالتر بروده و میرزان

اشاره نمود که اختالف آماری معنریداری در سرطح 0

ترسیب کربن بیشتری خواهند داشرت .در ایرن راسرتا

درصد بین عمق اول خاک در منطقه قرق و تحت چرا

دیانتی تیلکی و همکراران ( )1366و علیرزاده ()1365

در گونه آویشن واقعی وجود داشته است .علرت آن را

در تحقیق خود به چنین نتایج مشرابهی دسرت یافتنرد.
یان

ژون

میتوان ناشی از اختالف در اقلیم ،خصوصیات خراک،

سو و همکاران ( )2113نیز دریافتنرد کره

شرررایط محیطرری ،ترکیررب جامعرره گیرراهی و اعمررال

در اثر مردیریت قررق میرزان ترسریب کرربن افرزایش

مدیریتهای چرایی دانسرت (اسرچومن و همکراران،

خواهد یافت .نتایج مقایسه ترسیب کربن در دو مرترع

 .)2112نتایج اکبرری و همکراران ( )1351در بررسری

قرق و تحت چرا نشران داد کره قررق باعرز افرزایش

حاشیه کویر میقان اراک انجام دادند ،نشان میدهد کره

ترسیب کربن اندامهای گونههای مذکور شده است که

مقدار ترسیب کربن ترسیب شده خاک در منطقه غرو

51

بررسی نقش گیاه دارویی  Thymus serpyllum L.در ترسیب کربن مراتع کوهستانی هزار جریب بهشهر

و شمال کویر در عمرق اول بیشرتر از عمرق دوم برود.

مختل  ،ضرایب متفاوتی بررای ترسریب کرربن ارائره

ولی در شرق و جنروو کرویر در عمرق دوم بیشرتر از

شده است (.)Singh et al., 2003

عمق اول بود .مقدار کربن ذخیره کربن آلری در عمرق
 1-01سانتیمتری بهترتیرب در منراطق شررق ،غررو،

نتیجهگیری نهايی

جنوو و شمال  15/8 ،38/00 ،25/00و  21/62تن در

به نظر میرسد که گونه آویشن توانایی براالیی در

هکتار برود کره از نظرر آمراری برا یکردیگر اخرتالف

جررذو دی اکسررید کررربن اتمسررفری و ذخیررره آن در

معنیدار در سطح  1درصد داشرتند .نترایج حاصرل از

اندامهای گیاهی و همچنین خاک تحت پوشرش خرود

مقایسه میزان ترسیب کربن کل (پوشش و گیاهی) بین

دارد .چنانچرره از گونررههررایی کرره دارای بافررت چرروبی

دو منطقه مورد مطالعه نشران داد کره اخرتالف آمراری

هستند ،برای گسترش پوشش گیاهی در این منطقره و

معنیداری وجود دارد .ایرن نترایج بیرانگر آنسرت کره

سایر مراتع ییالقی شمال کشور استفاده شود ،میتروان

فرآیند ترسیب کربن به شرایط چرایی دام وابسته بوده،

توان ترسیب کربن را در آنها بهبود بخشید .برا توجره

بهطوری که با تغییر شرایط رویشگاهی نظیرر ترراکم و

به اهمیت گیاهان دارویری در مراترع از یرک طررف و

درصد تا پوشش ،تغییر در شرایط خاک و ....بهطرور

همچنین جایگاه ترسیب کربن به لحا زیست محیطی

مستقیم سبب تغییر در میزان ترسیب کرربن در واحرد

از طرف دیگر میتوان در مرتعداری و مدیریت مرترع

سطح شده است که برا یافترههرای علیرزاده ( )1365و

از این پتانسیل بهعنوان یکری از ارزشهرا و تولیردات

سو و همکاران ( )2113همخوانی دارد .با توجره

مراتع در کنار سایر استفادههای آن بهره بررد .بنرابراین

به نتایج حاصل از مطالعه حاضر نیز مشراهده شرد کره

گیاه دارویی آویشن واقعری مریتوانرد برهعنروان یرک

میرزان کرربن ذخیرره شرده در خراک خیلری بیشرتر از

پتانسیل خوو در این ارتباط مورد توجه قرار گیرد.

یان

بیوماس گیاهی است .بنابرین با توجه بره سرهم عظریم
خاک در ترسیب کربن ،میتوان با اطمینان بیان داشرت
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