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   :چکیده

 در یمهم اریبس نقش و بوده اتمسفري Co2 تراکم کاهش در یمناسب اریبس روش خاك در کربن بیترس شیافزا

 جلب خود به را یمختلف محققان توجه موضوع نیا ریاخ هايسال در. دارد هوا یآلودگ و میاقل رییتغ مشکالت کاهش

 يهامشخصه ،منطقه یوگرافیزیف اتیخصوص با آن ارتباط و کربن بیترس تیظرف حاضر، پژوهش در. است کرده

 تیسا چهار شامل که تیسا هشت در شمال سبالن در يبردارنمونه مناطقن شد. تعیی خاك ییایمیش و یکیزیف

-15 عمق دو در خاك بردارينمونه ی، جنوبی، شرقی و غربی بود.شمالاصلی  تاجه در زارعلف تیسا چهار و زاربوته

 استفاده ماتیکسیست - تصادفی روش از ،یاهیگ پوشش يرهایمتغ مطالعه براي. شد انجام متريیسانت 15- 30 و 0

 ترانسکت، هر امتداد در متر 100 طول به ترانسکت سه بررسی مورد مناطق از یک هر داخل در که صورت بدین .شد

ها و همگنی پس از تعیین نرمال بودن داده .شد مستقر) گیاهان پراکنش الگوي اساس بر( مربعی متر یک پالت 10

زار از نظر خصوصیات فیزیوگرافی، پوشش و خاك بوته-زار و علفها براي مقایسه کلی دو تیپ علفواریانس داده

) و براي مقایسه GLMمنطقه و نیز بررسی اثر متقابل عوامل (ارتفاع و تیپ گیاهی) از آنالیز واریانس دوطرفه (

مقایسه . ) استفاده شدANOVAها در عمق اول و دوم از آنالیز  واریانس یکطرفه (خصوصبات خاك رویشگاه

هاي خاك از نظر خصوصیات خاك اي دانکن انجام شد. جهت مقایسه افقوسیله آزمون چند دامنهگین تیمارها بهمیان

و ارتباط بین مقدار کربن آلی خاك با خصوصیات فیزیوگرافی و خاك  t-testدر هر رویشگاه با استفاده از آزمون 

انجام شد و   SPSS17افزار ام به گام به کمک نرممنطقه با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون و مدل رگرسیونی گ

تغییرات جهت توان گفت با توجه به نتایج می یبطور کل استفاده شد. Excelافزار براي رسم نمودارها از نرم

جغرافیایی تاثیر معنی داري بر میزان ترسیب کربن خاك در مراتع شمالی سبالن دارد و میزان ترسیب کربن خاك در 

  زار و علفزار مراتع شمال سبالن و جهات جغرافیایی تفاوت معناداري دارد. بوته -علف تیپ رویشی

  .سبالن، ترسیب کربن، پوشش گیاهی، جهات جغرافیایی، اکوسیستم مرتعی: هاواژه کلید
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 مقدمه  -1- 1

زیستی، زایی، تهدید تنوعیب زمین و بیابانمحیطی شامل تخرهاي اخیر موضوعات زیستدر دهه

- هاي مهم در توسعه پایدار و فقرها از چالشتغییر اقلیم، از بین رفتن تدریجی الیه ازن و تخریب جنگل

)، متان 2COکربن (اکسید) مثل ديGHGاي (گازهاي گلخانه). 1382 رود (امیراصالنی،زدایی به شمار می

)4CH( ژن) و اکسید نیتروO2N آي. پی. پی. رو به افزایش است ( 19) از زمان انقالب صنعتی در قرن

یلی، هاي فسانسانی، افزایش استفاده از سوخت عوامل طبیعی، افزایش جمعیت ). عالوه بر2001، 1سی

گازهاي گلخانه اي را فراهم بهم خوردگی اکوسیستم و افزایش تولید کشاورزي موجبات افزایش  تشدید

  ). 2001،  ی. سی. پی. پيآ؛1994، 2وسکویتاند (نموده

رمایش جهانی و تغییرات هاي بازتابی باعث افزایش گکربن اتمسفري از طریق جذب طول موج

شی از تغییر اقلیم و افزایش گرماي جهانی نا). بنابراین 1997 ،و همکاران 3گردد (هامبورگاقلیمی می

ترین جزء گازهاي باشد که کربن عمده) در اتمسفر میGHGاي (افزایش غلظت گازهاي گلخانه

کی از یتغییر اقلیم و افزایش گرماي جهانی امروزه موضوع  ).2004، 4اللردد (گاي محسوب میگلخانه

هاي خشکی و ردند که تاثیر منفی روي اکوسیستمگحسوب میها در توسعه پایدار مترین چالشمهم

اولیه کیفیت هاي ی که عمدتا به عنوان یکی از شاخصآلماده). 2001، 5هوانگ و کرونراددریایی دارند (

شود، به دلیل افزایش گرمایش عی و محیط زیست، در نظر گرفته می، منابع طبیخاك، در بحث کشاورزي

                                                
1.International Plant Protection Convention (IPPC)  
2. Vitousek  
3. Hamburg  
4. Lal  

Huang & Kronrad .5 



٨ 
 

بسیاري از اثرات محیطی ناشی از  .)1382، و رهنما یابد (شکیباجهانی و تغییرات اقلیمی کاهش می

ترین اي به طور کامل مشخص نیست، ولی عمدهسایر گازهاي گلخانهکربن و اکسیدافزایش غلظت دي

  توان از این ناحیه دانست.ن را میزمیدلیل افزایش دماي کره

دام  به روش پدیده، این کنترل براي شده انجام مطالعات اساس بر شده شناخته راهکارهاي از یکی

 انجام زیستی و غیرزیستی روش دو بهو  دارد نام گیريکربن عمل که است کربن اتمسفري انداختن

 و خاك و گیاهیپوشش توسط دي اکسیدکربن اتمسفري جذب شامل گیريکربن زیستی روش. گیردمی

  ). 2007، 6کر( هوموس است یا آلیکربن به توده زیست تبدیل و توده به زیست آن تبدیل

هاي گیاهی شده و در بافتاکسیدکربن از اتمسفر گرفته کربن فرایندي است که طی آن ديترسیب

خاك آلیصورت کربن الشبرگ و کربنهاي کربن انباشته شده و سپس بخشی از آن بهصورت هیدراتبه

 ).1387گردد (عبدي و همکاران، میترسیب 

میلیارد تن در سال است که در پنج منبع مهم شامل  200میزان گاز کربنیک در چرخه طبیعت معادل 

 75). با توجه به این که  2004 ،7منابع زنده و خاك ذخیره است (اللاتمسفر،  زمین،ها، اعماق اقیانوس

، )1386هاي خشکی در خاك ذخیره شده است (محمودي طالقانی و همکاران، درصد کربن اکوسیستم

 کههمچنان زیادي در کاهش تغییرات اقلیمی داشته باشدتواند اهمیت میدر خاك کربن بنابراین، ترسیب

ها را مخزن اصلی کربن آلی در اکوسیستم در تحقیقات خود خاكنیز ، )2000( و همکاران 8دوتیرآرا

ها اي، ترسیب آنهاي کاهش گازهاي گلخانهبر این اساس یکی از مهمترین روشمرتعی معرفی نمودند. 

  .)2009و همکاران،  9هاي گیاهان است (روسیدر خاك یا اندام

                                                
1. kerr  
2. Lal  
3.Radvtyr   
4. Rossi  
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کربن اکسیدگیاهی و خاك تحت آن براي جذب دي نایی زیتودهکربن خاکی شامل تواترسیب

عبدي و  ؛2008و همکاران،  10باشد (اندرسونمدت آن به صورت کربن، در خود میاتمسفر و ذخیره بلند

توسنتز و ). کربن خاك، تغییرات بسیار سریع و مستقیمی با اتمسفر از طریق فرایند ف 1387همکاران، 

) به طوري که 2010و همکاران، 12فاچومفن ؛2004و همکاران، 11دهد (هرناندزیتجزیه مواد آلی نشان م

 برابر میزان ذخیره کربن در گیاهان و جانوران) 3خشکی (یعنی حدود را درصد ذخایر کربن  75تقریباً 

کربن ) بیان کردند فرایندهاي اصلی ترسیب1999( و همکاران 13بروس ).1387دارا است (حاج عباسی، 

معدنی خاك،  – آلی بدیل شدن مواد هوموسی به ترکیباتامل: هوموسی شدن مواد آلی، تدر خاك ش

  باشد.اسیون (آهکی شدن) میفیکدوانی عمیق گیاهان و کلسیریشه

هاي کره زمین کربن دارند چرا که نیمی از خشکیهاي مرتعی پتانسیل باالیی در ترسیباکوسیستم

درصد  30هاي خاکی و درصد کل ذخایر کربن بیوماس اکوسیستم 10را دربر دارند و ذخیره کربن آنها 

میلیارد تن کربن  500دهد و در مقیاس جهانی مراتع ساالنه حدود کل کربن آلی خاك را تشکیل می

کربن در واحد زمان به خصوصیات رشد میزان ترسیب .)2007، 14درنر واسچومنکنند (ترسیب می

، تغییر کاربري اراضی، نوع عملیات احیایی، شرایط فیزیکی و هاي مدیریتهاي گیاهی و شیوهگونه

 ).1387(عبدي و همکاران،  بیولوژیکی خاك و ذخیره قبلی کربن در خاك بستگی دارد

مطرح و به لحاظ میزان ذخیره کربن حائز اهمیت هستند. هر مراتع عنوان یکی از اجزاي به  هاخاك

ایش در مقدار ذخیره کربن در ست سبب کاهش یا افزگونه تغییر در نوع این اکوسیستم ممکن ا

  . )1385، محمودي طالقانی و همکاران(کربن کل گردد ایت در توان ترسیبگیاهی، خاك و در نهپوشش

                                                
1. Anderson  
2. Hernandez  
3. Phachomphon  
4. Bruce  
5. Derner & Schuman  
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 جذب بارندگی و دما، بر تأثیر طریق از میکروکلیما تغییر در قابل توجهی هر منطقه نقش توپوگرافی

- شیب عاملجهت و شیب توپوگرافی از قبیل: ارتفاع، هايویژگی. )2004و همکاران، 15براوندارد ( نور

و  1388هستند (جعفري و همکاران،  کوهستانی در مناطق گیاهیپوشش پراکنش الگوهاي اصلی هاي

 حرارت خاك و درجه در دسترس گیاه، آب مقدار بر جغرافیایی جهت .)1389همکاران،  و پورفهیمی

 هايجهت شدت تابش نور در تفاوت در طرف دیگر از گذارد.می تأثیرتوسط گیاه  دریافتی نور میزان

زارع  و 1384شود (مقدم، می دامنه آن در تغییرات مزوکلیمایی آمدن باعث به وجود مختلف یک دامنه،

  ).1388همکاران،  و چاهوکی

ک، الزمه خشهاي خشک و نیمهخاك و عوامل مؤثر برآن در اقلیمآلیبنابراین، بررسی مقدار کربن

ترین، هاي خاکی، سادهکربن در اکوسیستمخاك در مقیاس جهانی است. ترسیبآلیمدیریت مناسب کربن

 و 1385کربن اتمسفري است (فروزه، اکسیدترین راهکار ممکن براي کاهش ديارزانترین و عملی

 ).2010، 16ریوژون

 رهاي جهان واقع شده است.کشو اي مورد پذیرش اکثرهرحال کاهش انتشارگازهاي گلخانه به

باشد؛ که براي رسیدن به این هدف مدیریت مطلوب میزان کربن می روي پیشترین مسئلهعمده

هاي انرژي با کربن افزایش مصرف حامل ایی انرژي مصرفی؛رافزایش کا .شده است راهکارهایی پیشنهاد

شناخته شده؛  جدیدترین راهکار و )یزیستانرژي اي وانرژي هسته - (انرژي باد یا بدون کربن و کمتر

 ) است.(به دام انداختن کربن اتمسفري گیريروش کربن

                                                
1. Brown  
2. Ruijun  
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  بیان مسئله -2- 1

اقلیمی است که ترین عامل تغییرات کربن در جو زمین به عنوان اصلیاکسیدافزایش غلظت دي

 ،هستند. بنابراین زیستی از عواقب و خسارت ناشی از آنها و در نتیجه کاهش تنوعتغییر در اکوسیستم

ن اتمسفري، امري کرباکسیداز سطح آستانه تحمل آالیندگی دي جلوگیري از ورود و کاهش پیش

یش از دهند و داراي بهاي جهان را تشکیل مییمراتع در حدود نیمی از خشکرسد. ضروري به نظر می

- یادي براي ترسیبابلیت زباشند. در نتیجه، این اراضی قخاکی میکرهیک سوم از ذخایر کربن زیست

باشند و هاي جهان میدرصد از کربن آلی خاك 10 - 30ود مراتع حاوي حد. در واقع کربن دارا هستند

با توجه به وجود  روند.کربن به شمار میترسیب اي خشکی جهتهمترین اکوسیستبنابراین یکی از مهم

کربن هریک از این مناطق، قابل تأمل بمختلف در کشور، توجه به سهم و میزان ترسی مناطق اقلیمی

   است.

 در آن اعظم بخش گرفتن قرار قابل مالحظه، وسعت شامل که ایران مراتع هايویژگی به توجه با

 از همه، ترمهم و محیطی هايتنش به مقاوم و پایا ايبوته هايگونه خشک، وجود نیمه و خشک ناحیه

 در کربنترسیب میزان قابلیت نظر آنها از بررسی لزوم است، ایران در هاگونه این اکثر بودن انحصاري

 مکان و گیاهی، گونه حسب بر کربنترسیب پتانسیل. شودمی مختلف دوچندان هايمدیریت و هامکان

 کربنترسیب جهت بیشتري داراي قابلیت که هاییگونه شناخت با بنابراین .است متفاوت مدیریت شیوه

 توانهستند، می تاثیرگذار کربنترسیب فرآیند بر که محیطی و وامل مدیریتیع بررسی همچنین و بوده

 با مقابله جهت در موثر دنبال نمود و راهکاري را کربنترسیب شاخص منظر از اراضی احیاء و اصالح

 اینکه به توجه با .گردد تلقی پایدار توسعه به دستیابی نهایت در و اقلیم بحران تغییر و هوا آلودگی

 همه کشورها به مربوط و است جهانی مسئله یک زمین کره شدن تدریجی گرم و کربنیک گاز زایشاف

در  کربنترسیب زمینه در تحقیقات کشور، اراضی مرتعی باالي وسعت به توجه با همچنین باشد،می
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 قسمت قابلالبته ذکر این مورد نیز ضروري است که  . رسدمی نظربه ضروري مرتعی هاياکوسیستم

کاهش ذخیره کربن  اند، که باعثهاي کشاورزي تبدیل شدهاي از مراتع شخم خورده و به زمینمالحظه

- اي بشر دارد، افزایش غلظت گاز ديعامل اصلی پدیده تغییر اقلیم که آثار زیانباري بر ها شده است.آن

هاي اده از شیوهگاز از طریق مهار توسعه صنعتی و استف اکسیدکربن در جو است. کاهش میزان این

- توان ذخیره کربن در بافت گیري ازصادي، مناسب نیست. بنابراین بهرهمصنوعی، به دلیل عدم توجیه اقت

ها به عنوان یکی از خاك هاي اخیر مورد توجه جدي قرار گرفته است.هاي گیاهی و خاك، در دهه

. هر گونه تغییر در نوع این اجزاي مراتع مطرح و به لحاظ میزان ذخیره کربن حائز اهمیت هستند

گیاهی، خاك و در نهایت اکوسیستم ممکن است سبب کاهش یا افزایش در مقدار ذخیره کربن در پوشش

 مهم عنوان بخش به گیاهی جوامع). 1385کربن کل گردد (محمودي طالقانی و همکاران، در توان ترسیب

 .گیرندشکل می خاك و اقلیم عوامل اههمر به توپوگرافی طریق از مرتعی، هاياکوسیستم اساسی و

 در . شودمی محیطی میسر عوامل ارتباط در گیاهی هايعرصه شناخت با ها،اکوسیستم این اصولی مدیریت

 انجام طبیعی ازمنابع برداري بهره یا احیا اصالح، منظور به که مدیریتی يبرنامه گونه هر انجام میان، این

است (احمدي و همکاران،  نظر مورد مناطق گیاهی پوشش شناخت ندنیازم گام، نخستین در شود،می

در  شناخت این که طوري به دارد؛ بسیاري اهمیت محیطی عوامل و گیاهان بین ارتباط شناخت ).1381

  ).1389بود (جعفري و همکاران،  خواهد تاثیرگذار مرتعی اکوسیستم بهتر مدیریت

 پراکنش الگوهاي اصلی هايشیب عاملجهت و شیب از قبیل: ارتفاع، عوامل محیطی مختلف

 .)1389همکاران،  و پورو فهیمی 1388هستند (جعفري و همکاران،  کوهستانی در مناطق گیاهیپوشش

 توسط گیاه تأثیر دریافتی نور میزان حرارت خاك و درجه در دسترس گیاه، آب مقدار بر جغرافیایی جهت
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 باعث به وجود مختلف یک دامنه، هايجهت بش نور درشدت تا تفاوت در طرف دیگر از گذارد.می

 ).1388همکاران،  و و زارع چاهوکی 1384شود (مقدم، می دامنه آن در تغییرات مزوکلیمایی آمدن

تاثیر پوشش گیاهی و جهت جغرافیایی بر میزان ترسیب  با رابطه در زیادي مسائل ناشناخته بنابراین

نیازمند  مذکور، مسائل حل که دارد وجود کشور مختلف اقلیمی طقمنا و کربن در اکوسیستم هاي مرتعی

  .است گسترده تحقیقات انجام

  

  پژوهشهاي سؤال -3- 1

کربن خاك در مراتع شمالی داري بر میزان ترسیبتأثیر معنی جغرافیایی آیا تغییرات جهت -1

 سبالن دارد؟

زار مراتع سبالن شمالی و و علف زارتیپ رویشی علف ـ بوته کربن خاك درآیا میزان ترسیب -2

  داري دارد؟جهات جغرافیایی تفاوت معنی

 

  پژوهش هايفرضیه -4- 1 

 داري دارد.کربن خاك تأثیر معنیتفاوت جهت جغرافیایی بر ترسیب -1

  داري دارد.کربن خاك تأثیر معنیتفاوت تیپ پوشش گیاهی در جهات یکسان بر ترسیب -2

  

  پژوهش هايهدف -5- 1

زار و هاي علف ـ بوتهبرآورد میزان کربن ترسیب شده در واحد سطح تیپف این تحقیق اهدا

کربن و جهات جغرافیایی در دو علفزار اکوسیستم مرتعی شمال سبالن و بررسی ارتباط مقدار ترسیب

  باشد.هاي شمالی سبالن میزار در دامنهزار و علفبوته -پوشش گیاهی علف تیپ 
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1 -6- ت پژوهشضرورت و اهمی  

شک، الزمه مدیریت خهاي خشک و نیمهبررسی مقدار کربن آلی خاك و عوامل موثر برآن در اقلیم

اي دارد چرا که بیش از خاك در مقیاس جهانی است. این موضوع در ایران اهمیت ویژهمناسب کربن آلی

 چرخۀ در مراتع شود.بندي میخشک جهان طبقهت کشور در زمره مناطق خشک و نیمهدرصد مساح  82

 حفظ ذخایر خاك،حفاظت آب، تأمین در آن اقتصادي ارزش آیند کهمی شمار به طبیعی سرمایۀ کرهزیست

هاي مرتعی، اکوسیستم ). در1390است (کریمی و بشري،  اهمیت حائز بسیار هوا و آب تلطیف و ژنتیکی

ها در دنیا (حدود وسعت باالي آنکربن در واحد سطح ناچیز است، اما با توجه به گرچه میزان ترسیب

ربن دارند (عبدي و همکاران، کهاي دنیا)، این اراضی قابلیت زیادي در ترسیبنیمی از مساحت خشکی

 ترسیب کربن تن میلیارد 500 حدود مراتع ساالنه جهانی مقیاس ). در1390علیزاده و همکاران،  و 1387

و تولید، بدون احتساب ش کربن را در باروري خاك ). اگر فقط ارز2007و همکاران، 1کنند (درنرمی

)، بنابراین ارزش افزوده و 2008، 2دالر به ازاي هر تن کربن بدانیم (الل 200محیطی، معادل اثرات زیست

نظر  توان درمی المللی، براي این عملیاتاي، ملی و بینو توجیه اقتصادي بسیاري در سطوح منطقه

  .گرفت

رسد مراتع استان اردبیل بتواند از نظر در باال اشاره شد به نظر میي که با توجه به موارد

ت جغرافیایی و اکربن اتمسفري جایگاه مؤثري داشته باشد. لذا، هدف این تحقیق، بررسی اثر جهترسیب

زار در اکوسیستم مرتعی شمال زار و علفعلف - کربن در دو تیپ گیاهی بوتهپوشش گیاهی بر ترسیب

هاي مناسب در زمینه ترسیب حلراه تعمیم نتایج در مناطق مشابه،شد تا بتوان با شناخت و باسبالن می

  اي جهت تعدیل تغییرات اقلیمی ارائه نمود.کاهش اثرات گازهاي گلخانه اکسیدکربن اتمسفري ودي

                                                
1. Derner 
2. Lal 
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  فصل دوم

  مبانی نظري پژوهش
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  مطالعات خارج کشور -1- 2

محققان زیادي ارتباط بین عوامل  ،یمیاقل راتییتغ لیدر تعد خاك کربن بیترس تیهمبا توجه به ا

که از جمله این  اندمطالعه و بررسی کردهجهان محیطی مختلف با پوشش گیاهی را در مناطق مختلف 

ي میزان طی مطالعاتی در سنگال دربارهاشاره کرد که ) 2004( همکارانو  1وومرتوان به مطالعات می

زار، اراضی ، علفزاربوته – تیمار شامل اراضی مخلوط علف 5کربن ذخیره شده در گیاه و خاك در 

متري خاك ذخیره سانتی 20درصد از کربن آلی خاك در عمق  60اي و درختی بیان کردند حدود بوته

  شده است.

سیدند به این نتیجه رکربن در مراتع اي پیرامون ترسیب) در مطالعه2007( و همکاران 2درنرهمچنین 

درصد کل ذخایر  10کربن دارند و ذخیره کربن آنها هاي مرتعی توان باالیی در ترسیبکه اکوسیستم

) طی 2008( 3دهد. اللخاك را تشکیل میآلیدرصد کل کربن 30هاي خاکی و کربن بیوماس اکوسیستم

و تولید، ش کربن در باروري خاك کربن و مواد ارگانیک خاك به این نتیجه رسید که ارزبررسی چرخه

و همکاران 4هی دالر به ازاي هر تن کربن است. 200محیطی، معادل بدون احتساب اثرات زیست

بررسی  هاي مرتعی بهمبوتأکید بر اهمیت کربن آلی در زیست ضمن در چین در تحقیق خود)، 2009(

 متري در اثر چراي دامسانتی 20-40و  10-20، 0-10ق تغییرات این فاکتور کیفی خاك در سه عم

 0-10داري کربن خاك را در عمق طور معنیبه پرداخته و به این نتیجه دست یافتند که عدم چراي دام

  .دهدمتري نسبت به علفزار چرا شده افزایش میسانتی

                                                
1. Woomer  
2. Derner  
3. Lal  
4. He  
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آلی  ضی بر میزان کربنراا با مطالعه تأثیر کاربري)،2010وهمکاران (1هاي دیگر مانند نومدادر مثال 

بیشتر بوده ی آلی خاك در اراضی کشاورزي نسبت به اراضی غیر زراع خاك دریافتند که نیتروژن و کربن

 Fabaceaeو  Poaceaeکشت مخلوط گیاهان خانواده و بیشترین میزان کربن آلی خاك در اراضی تحت

. یتروژن خاك داردزیادي در افزایش کربن آلی و مقدار نر دهی تأثیوجود دارد.همچنین آیش پس از کود

اي ذرات ) نیز در تحقیقی تحت عنوان توزیع ماده آلی خاك در اجزاي اندازه2010( و همکاران 2سالوو

هاي شخم به این نتیجه رسیدند که تحت شرایط چرخش چراگاه و تولید محصول زراعی با سیستم

ري خاك است و این نتیجه متسانتی 3تغییرات مقدار کربن در اجزاي مختلف بیشتر مربوط  به الیه 

) و اجزاي معدنی خاك بدست آمده که نتایج 3POMاي (گیري مواد آلی ذرهبوسیله تغییرات و اندازه

شود. همچنین شان گیري شده میهاي اندازهبیانگر این نکته بودند که عدم شخم باعث بهبود شاخص

در  Gliricidia sepiumي اري گونه) در تحقیقات خود پیرامون تاثیر میانک2010و همکاران ( 4بدي

اي به این نتیجه دست یافتند که مقدار آلی ذرههاي زیر کشت ذرت بر میزان اجزاي مواد سیستم

اي طی این نوع سیستم افزایش پیدا کرده و شاهد افزایش قابل مالحظه در آلی ذرهموادغذایی با مواد 

   باشد.کود نیتروژن میاي بودند که مربوط به مصرف میزان نیتروژن ذره

در نتایج تحقیق خود در چین نشان دادند که با افزایش شدت چرا در )،نیز 2011وهمکاران (5لی

اذعان داشتند  ،کند. بنابراینداري افزایش پیدا میمنطقه تحت چراي شدید، مقدار کربن آلی بهطور معنی

- منظور بهرهبن آلی داشته باشد. اما بههاي خاك و ازجمله کرتواند اثریمثبت بر ویژگیچراي دام می

برداري پایدار و برقراري تعادل بین حفاظت از تنوع زیستی، تولیدات دامی و مدیریت کربن و نیتروژن 

                                                
1. Nomeda  
2. Salvo  
3. Particulate Organic Matter 
4. Beedy  
5. Li  
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نشان دادند  در فالت چین در مطالعه خود)،2011وهمکاران (1لیو .خاك، چراي متوسط را توصیه نمودند

را بیشترین میزان کربن  طوریکهبهان کربن آلی خاکداشته است.داري بر میزکـه عامالرتفاع،تأثیر معنی

رتفاعات باال و کمترین آن را در ارتفاعات پایین گـزارشکردند.آنها دلیل این امر را نرخپایین امربـوط به

)، 2012وهمکاران(2رولدن- مدیند. ارتفاعات باالتر بیان نمودند یندلیل دماي پای تجزیه کربن آلیخاك به

ساله بر میزان کربن آلی در شمال انگلستان اذعان داشتند که قرق باعث کاهش  7تأثیر قرق  بابررسی

  شود.الشبرگ و در نتیجه کاهش چرخه کربن در یک اکوسیستم احیا شده می

)،در جنوب اسپانیا سه منطقه با بافت خاك وشرایط 2012(3روي بریز- و ري پولو وبوژول-کاربونل

.نتایج آنها نشان داد با توجه به شرایط آب و هوایی این  قرار دادند د پژوهشآب و هوایی مختلف را مور

بیشترین خروج گاز کربنیک از خاك در فصل بهار است.اگرچه دما و رطوبت بر روي تنفس خاك  منطقه

ها با رس زیاد کربن بیشتري کننده است.زمانیکه بارندگی است،خاكتأثیر دارد،اما بافت خاك عاملی تعیین

که در دوره تابستان (کمبود باران و دماي زیاد)،تولید و انتشار این گاز صورتیتواند ذخیره کند،درا میر

-ساله در ذخیره 25و 12، 7هاي ) نیز اثر قرق چرایی را در دوره2012و همکاران (4چن شود. محدود می

بی کردند و به این نتیجه ي شنی در چین ارزیاخشک تخریب شدهي نیمهسازي کربن آلی خاك در منطقه

) در 2014و همکاران ( 5شود. همچنین اکنکربن خاك میرسیدند که قرق چرایی سبب افزایش ترسیب

آلی خاك در بر ذخیره کربن Acatenaryهاي فیزیوگرافی مناظر اي که درباره ارزیابی تأثیر مکانمطالعه

خاك در سطح باالیی خاك نسبت آلیره کربنشرقی نیجریه داشتند، به این نتیجه رسیدند که ذخیجنوب

                                                
1. Liu  
2. Medind - Roldan 
3. Carbonell- Bojollo & Repullo-Ruibérriz  
4. Chen  
5. Okon  
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 آلی، نیتروژن کل وآلی خاك همبستگی مثبتی با درصد گل، مادهتر کمتر است. ذخیره کربنبه سطح پایین

 فسفر موجود داشت ولی با درصد شن و چگالی حجمی رابطه منفی داشت.

نیتروژن خاك به طور  )،درمطالعات خود در چین بیان کردند که کربن آلی و2015(1هوي وگوکی

اند که همچنین گزارش کرده باشد.داري در مناطق چرا شده کمتر از مناطق چرا نشده یا قرق میمعنی

متر کاهش یافته و میزان سانتی 10-20و 0-10نیتروژن و کربن خاك در مناطق چرانشده در دو عمق 

و  2هوم بگودا همچنین باشد.متر میسانتی 10- 20کمتر از عمق  0-10کربن و نیتروژون در عمق 

)، درجنوب هند به بررسی تغییر کاربري جنگل به کشاورزي پرداختند که نتایج این 2016همکاران (

در صد افزایش  60شود حدود تحقیق نشان داد، سهم کربن خاك در قطعاتی از جنگل که کشاورزي می

سیب کربن خاك در چند منطقه مختلف )، به بررسی و مقایسه تر2017و همکاران ( 3داشته است. مریمن

گرم  135آب و هوایی دنیا پرداختند. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که کشور سنگاپور با میزان 

کربن در متر مربع در یک سال نسبت به کشور آمریکا و سوید  بیشترین درصد ترسیب کربن را داشته 

  است.

  

  مطالعات داخل کشور -2- 2

علیزاده و همکاران تحقیقاتی انجام شده است. نیز ن در داخل کشور در خصوص ترسیب کرب

 داد، نشانآنها  استپی رودشور ساوه را برآورد نمودند که نتایج مراتع در خاكکربنترسیب ) مقدار1390(

 جداگانه طوربه هر منطقه در حدفاصل گیاهان در موجود کربن با گیاهان پاي در خاكآلیکربن میزان

 پاي در خاك آلیکربن مقدار داد نشانآنها  نتایج همچنین داشت. درصد 5 سطح در داريعنیم اختالف

                                                
1. Hui & Guo Qi 
2. Hombegowda 
3. Merriman 
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ه بود معکوس شده چرا مرتع در نتیجه این کهحالی در ،هبود قرق تیمار در گیاه فاصل حد از بیشتر گیاه

مراتع  کربن درهاي رویشی مختلف بر ترسیباثر گونه) 1391تمرتاش و همکاران (مطالعات  .است

 هاياندام و هاگونه درن کربنشان داد که میزان ترسیب آنها و نتایج هارزیابی نمودرا اي میانکاله جلگه

پور و یابد. نقیدرصد چوبی شدن، افزایش میو  پوششتاج سطح و با افزایش گیاهی، متفاوت بوده

کاشت در  دست و طبیعی راتعم در زیتوده گیاهی و خاكکربنبه بررسی ترسیب نیز )1391همکاران (

 کربن تواندمی   Kochia prostrateگونه  که گیري کردندنتیجه منطقه سیساب بجنورد پرداختند و چنین

 کربن مخزن ترینخاك مهم و نماید ترسیب بیشتري سرعت را نسبت به تیمارهاي کشت شده دیگر با آلی

کربن خاك در انواع کاربري اراضی ان ترسیب) تو1392محمودي و همکاران ( .باشدمی مراتع در آلی

-و به این نتیجه رسیدند که بیشترین ترسیب نداکوسیستم را در حوزه آبخیز میدان اسفراین مطالعه کرد

. همچنین تبدیل بوده استتن در هر هکتار  14/44میزان کربن در خاك اکوسیستم مرتع طبیعی به

تن در  95/40به  47/26دار کربن خاك از عث افزایش معنیکاشت بابازده به مرتع دستهاي کمدیمزار

داري که خاك مرتع دست کاشت با میزان آن در مرتع طبیعی، اختالف معنیطوري، بهشده استهکتار 

-ترسیب میزان بر گیاهیپوشش نوع و ) اثر شیب1392بهرامی و همکاران (در مطالعه اي  شت.وجود ندا

-بهره و حفظ که دادند نشان ایران را مطالعه کردند و غربشمال خشکمهنی و خشک مراتع در خاك کربن

 در خاك آلیکربن ذخیره حفظ به منجر تواندمی ترپایین هايشیب در گیاهیپوشش از مناسب برداري

غیر و بومی هايگونه با کاريجنگل ) اثرات1392میرزایی و همکاران ( .گردد خشکنیمه و خشک مناطق

دهلران مورد بررسی  آبگرم جنگلی پارك زاگرس را در خشک مناطق در خاك کربنترسیب یزانم بر بومی

 طوربه اکالیپتوس رویشگاه متراکم منطقه در خاك کربنقرار دادند و به این نتیجه رسیدند که میزان ترسیب

 داريمعنی تفاوت کهور و کنار دو رویشگاه در نظر این از اما بوده، غیرمتراکم منطقه از بیشتر داريمعنی
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 Pistacia)کربن چهار گونه بنه با برآورد ترسیب )1392( . الفتی و همکارانه استنداشت وجود

atlantica)یکم، ک (Acer monspessulanum)بادام کوهی ،(Amygdalus scoparia)  ) و افدراEphedra 

proceraکربن بر یدند که پتانسیل ترسیبشادي هرات، به این نتیجه رسمنطقه حفاظت شده باغ ) در

  ي گیاهی، مکان و شیوه مدیریت متفاوت است. حسب گونه

بومی بر اي غیره) نقش احیاي مراتع از طریق کاشت گونه1392شیداي و همکاران (اي طی مطالعه

 عملیات در خاك کربنترسیب خاك را مورد ارزیابی قرار دادند و همچنین هزینهکربنان ترسیبمیز

) را در Atriplex lentiformis( و (Agropyron elongatum) هايگونه کاشت توسط مرتع احیاي

 وکاشت  که، بود آن بیانگر پژوهش آنها ارزیابی کلی چپرقویمه گنبد مورد مقایسه قرار دادند و نتایج

 میزانانسته تو(Atriplex lentiformi)  و) (Agropyron elongatum گونه دو توسط تخریبی مراتع احیاي

 و ادامه کاشت دهد، بنابراین افزایش هکتار در تن 872/12و  974/21ترتیب  به را خاك کربنترسیب

 نیز )1392باشد. فالحتکار و همکاران ( مفید کربنترسیب در تواندمی منطقه شده تخریب اراضی احیاي

 اراضی از در بخشی خاكآلیربنک تراکم بر اراضی کاربري پوشش عامل و توپوگرافی پارامترهاي رتاثی

با  جغرافیاییجهت بین داريمعنی ایران را مورد مطالعه قرار دادند و به این نتیجه رسیدند که ارتباط شمال

1SOCD داراي ارتفاع ندارد. وجود متريسانتی 0-20عمق در هاوششپ کاربري از یک هیچ در منطقه 

-معنی گونه اثر هر که فاقد صورتی در باشدمی مراتع و شده کشت اراضی در 2SOCتراکم  بر مؤثر نقش

   .است جنگلی اراضی در داري

 Astragalus)اي پنبه گون گونۀ در کربنترسیب ) میزان1393همکاران (نژاد و حسنمطالعه 

gossypinus)  و علف باغ(Dactylis glomerata) را مقایسه  جریب بهشهردر مناطق کوهستانی هزار

                                                
1. Soil Organic Carbon Density 
2. Soil Organic Carbon 
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 با قرق مرتع بررسی تحت هايگونه هاي مختلفاندام کربنبین ترسیب که داد نشان آنها  ایجنمود و نت

) به 1393پرویزي و همکاران (همچنین دارد.  تفاوت وجود چرا تحت مرتع در هاآن نظیر هاياندام

فري در حوزه آبخیز معرف پروژه منارید سکربن اتمبخشی عملیات مختلف در ترسیببررسی اثر

کاري، به طور هاي مرتعکربن در پروژهرزش اقتصادي ترسیبداختند و به این نتیجه رسیدند که اپر

کفش و همکاران  نیزرهمچنین  باشد.هکتار از مراتع می 1200میلیون دالر براي سطح حدود  15متوسط 

از  یقسمتدر  یاهیگدر سه نوع خاك و با سه نوع پوشش یآلکربنبیترس نییو تع ی) به بررس1394(

هاي شور، گچی و آهکی بندي خاكو زنجان پرداختند. تعیین مشخصات و رده نیقزو يهااستان یاراض

آلی در خاك مقدار کربن راعیهاي آهکی به علت حضور گیاهان زسه منطقه نشان داد در خاك نیدر ا

  است. گریهاي دز خاكدار کمتر اهاي گچآلی در خاكهاست در حالی که مقدار کربنبیش از بقیه خاك

 یگون کوه ۀکربن گونبیترس زانیمرتع در م تیریمد ری) تأث1394و همکاران ( یصارم

)Peristerus Astragalus( شیکه افزا دندیرس جهینت نیرا در مراتع فشم استان تهران مطالعه و به ا 

 يخاك سبب ارتقا ستمیس به یمواد آل شتریب ریمتعادل باشد، به علت ورود مقاد ياگر همراه چرا ومسیب

 يهاکاربرد روش يا) طبق مطالعه1394و همکاران ( يدایش کل کربن موجود در مرتع خواهد شد.

باغ استان چهار یالقییمراتع  يخاك را با مطالعه مورد یبیکربن ترس زانیمختلف در برآورد م یمحاسبات

 یآلماده رهیمحاسبه ذخ يکه برا یمرسوم يهاکه روش دندیرس جهینت نیگلستان را انجام دادند و به ا

و  ستندیها در توده خاك نکننده تفاوت انیب قینابرابر خاك به طور دق يهاتوده لیبه دل شوندیاستفاده م

خاك مورد  يهاتوده دیبا ،ییغذا مواد ریسا خاك و یماده آل رهیذخ تیریقابل اعتماد مد یابیارز يبرا

  معادل باشند. سه،یمقا
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هاي گیاهی  کربن خاك در تیپ) اثرات عوامل فیزیوگرافی بر توان ترسیب1394وهمکاران ( يمهدو

Astragalus gossypinus  وAstragalus parrowianus استان کرمانشاه مطالعه  یرا در مراتع کوهستان

 اییجغرافیکربن در طبقه ارتفاعی سوم و در جهت کردند که طبق مطالعات آنها بیشترین مقدار ترسیب

توان بیان کرد که گونه گون زرد قابلیت شمالی مشاهده گردید. همچنین با توجه به نتایج بدست آمده می

) توان ذخیره کربن 1395و همکاران ( انیپناه کربن خاك بیشتري نسبت به گونه گون سفید دارد.ترسیب

 جهینت نیار دادند و به اقر بررسی مورد را گرمسار – یوانکیزارهاي حریم جاده بزرگراه ادر درمنه

هاي کاربردي مدیریت اکوسیستم باید بر سه محور کربن در مراتع، گزینهکه براي افزایش ترسیب دندیرس

سازي کربن ها عالوه بر ذخیرهگیاهی حریم جاده. با ایجاد پوششندخاك، بیوماس و الشبرگ استوار باش

وتی کمک کرد؛ به طوري که باعث بوجود آمدن توان به کاهش و کنترل فرسایش و کاهش آلودگی صمی

)، اثر 1395و همکاران ( يدیجن گردد.کریدور اکولوژیکی، چشم انداز عمومی و ایجاد میکروکلیما می

را مورد مطالعه  قرار دادند و   جاریکربن در مراتع حفاظت شده ب رهیو ذخ بیشدت چراي دام بر ترس

و الشبرگ  یاهیگ تودهستیکربن خاك، ز ریچراي دام ذخا شدت شیآن بود که با افزا انگریب جینتا

کربن را بیدرصد از کل ترس 98از  شیکه ب دنشان دا زیکربن ن عیتوز جیاند. نتاداشته ريیکاهش چشمگ

  بو ییهوا تودهیاز ز شیب ،ینیرزمیز تودهیکربن در ز رهیذخ نیداد و همچن لیخاك تشک یآلکربن
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  حقیقات انجام گرفته در ارتباط با مقدار ترسیب کربن خاك در دنیاخالصه نتایج ت -1-2جدول 

 

  میزان ترسیب کربن رابطه ترسیب کربن  برداريروش نمونه  منابع

وانگ و 

  2011همکاران، 

عمق ؛ فالت چین -خشک لسیمناطق نیمه

متري؛ سانتی 0- 20برداري خاك: نمونه

  تغییر کاربري اراضی

Cs : OC×Bd×e× (1-s) 

  

؛  6/9مرتعی: : 1عمق

  43/12جنگلی: 

،  94/11: مرتعی: 2عمق

  09/12جنگلی: 

(ton/ km2×Y) 

و همکاران،  1لیو 

2011  

برداري خاك: مراتع فالت چین؛ عمق نمونه

  متريسانتی 20- 40و  0- 20

Cs: OC×Bd× e × (1-F/100) 
/100 
 

  .64/2: 1عمق

 kg/m)2( 57/4: 2عمق

بدیا و همکاران، 

2013  

، شرقی اسپانیادر شمال خشکمناطق نیمه

  سه نوع خاك
C s: OC × Bd × e × 104 × 

(1-s) 

؛  550خاك آهکی:

  1135خاك شور:

  145خاك گچی: 

(kg/ha×Y) 

و  2اورجیل

  2014همکاران، 

استرالیا، ایاالت مونارو و بروآ؛ خاك 

  گرانیتی عمیق

Cs: OC × Bd × e × s 
 
 

؛ بروآ:  5/76مونارو: 

8/51 

(Mgr/ha) 

 اوکان و

  2014همکاران، 

شرقی نیجیریه، هاي آلتیسول جنوبخاك

 15- 30و 0- 15برداري خاك: عمق نمونه

  متري، اثر شیبسانتی

  

Cs: OC×Bd×e 

  

: 1شیب کم: عمق

: 2؛ عمق80/281

؛ شیب متوسط: 93/331

: 2؛ عمق43/99: 1عمق

؛ شیب زیاد: 34/137

: 2؛ عمق48/90: 1عمق

75/136  )2(gr/m 

واساك و 

  2015درونیک، 

  هاي لسی، لهستانخاك

  

Cs: OC ×Bd ×e 

  

  ؛5/47مراتع رها شده: 

  /9درختچه تاج کوتاه: 

جنگل کاج اروپایی: 

5/63  (Mgr/ha) 

و همکاران،  کار

2015  

خشک آمریکا، عمق مناطق سرد و نیمه

متري سانتی 90برداري خاك: بیشتر از نمونه

  خاك

Cs :10000 × OC × Bd × e 

 

، 112خاکورزي اصولی: 

؛ 104خاکورزي کم: 

  127بدون خاکورزي:

(Mgr/ha) 

  

                                                
1. Liu 
2. Orgill 
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  خالصه نتایج تحقیقات انجام گرفته در ارتباط با مقدار ترسیب کربن خاك در دنیا - 1- 2ادامه جدول

  میزان ترسیب کربن رابطه ترسیب کربن  برداريروش نمونه  منابع

پوپال و 

 2016همکاران، 
  شهري سوید، چمن

M : Bd× e ×100 
Cs : SM(soil 

mass)×OC/100 

8/7 (Mgr/ha) 

 1فرچاد

وهمکاران، 

2016  

 Cs :1/100 × M ×OC  مانده یونجه در خاكباقیشمال فرانسه، 
×Bd 

5/3 -2/7  (ton/ha) 

مریمن و 

  2017همکاران، 

  امریکا، شمال و جنوب سوید و سنگاپور

  
Cs : OC × Bd × e 

؛ سوید: 74/ 4آمریکا:

. 135گاپور:؛ سن 8/75

Y)×2gr/m(  

Cs میزان کربن ترسیبی؛ :Oc کربن آلی؛ ::Bd جرم مخصوص ظاهري؛:e  عمق خاك نمونه برداري؛s :

  : جرم خاكM: درصد درشتی؛ Fضریب اصالحی؛ 

  

  خالصه نتایج تحقیقات انجام گرفته در ارتباط با مقدار ترسیب کربن خاك در ایران -2-2جدول 

  

  میزان ترسیب کربن رابطه ترسیب کربن  برداريروش نمونه  منابع

طبالوندانی و 

همکاران، 

1389  

برداري خاك: شهرستان نور، عمق نمونه

  متريسانتی 0- 30

CS: 10000 × OC × Bd × e 

 

؛  42/57دیمزار رها شده: 

؛جنگل انبوه:  40/24مراتع: 

؛ جنگل نیمه انبوه: 35/78

  40/36؛ جنگل تنک:18/49

ton/ha)( 

علیزاده و 

مکاران، ه

1390  

- مراتع استپی رودشور ساوه، عمق نمونه

  متريسانتی 0- 30برداري خاك: 
Cs : 1000 × OC × Bd × e 

؛ قرق 45/22قرق میان مدت: 

؛ مرتع 76/17بلند مدت: 

  (ton/ha) 5/18چراشده: 

آریاپاك و 

همکاران، 

1391  

  

 پارك جنگلی پارك جنگلی چیتگر و

 0- 20برداري خاك: طالقانی، عمق نمونه

  متريسانتی 20-40و 

CS: OC × Bd × e 

؛ 06/21: 1: عمق 1پارك 

  61/9: 2عمق

؛ 51/25: 1: عمق2پارك 

 20: 2عمق

(ton/ha) 

                                                
1 - Ferchaud 
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  خالصه نتایج تحقیقات انجام گرفته در ارتباط با مقدار ترسیب کربن خاك در ایران -2-2جدول 

  میزان ترسیب کربن رابطه ترسیب کربن  برداريروش نمونه  منابع

بهرامی و 

همکاران، 

1392  

برداري خانقاه سرخ ارومیه، عمق نمونه

  خاك

  متريسانتی 0- 30

Cs :100 × OC × Bd ×e 
 

؛ 63/72درمنه: -چوبک

- ؛ پرند8/45چوبک: -جاشیر

  7/24آویشن: 

(ton/ha)  

شیدایی 

کرکج 

وهمکاران، 

1392  

-مراتع چپر قویمه گنبد، عمق نمونه

  هابرداري خاك: ما بین گونه

Cs :10 × OC × Bd × e 
 

؛ 974/21آگروپایرون الونگاتم: 

آتریپلکس لنتی فورمیس: 

872/12  (ton/ha) 

و  یوسفیان

همکاران، 

1393 

  

برداري کیاسر، مازندران، عمق نمونه

  متريسانتی 0-30خاك: 
Cs : OC × Bd × e 
 

؛ 32/9: 500-1000ارتفاع

؛ 93/10: 1000-1500ارتفاع

  08/13: 1500-2000ارتفاع

(ton/ha)  

شیدایی 

کرکج و 

همکاران، 

1394  

  مراتع ییالقی چهار باغ گلستان

  عمق سطحی در اواخر فصل چرا
Cs : 10 × OC × Bd × e 

؛  31/87؛ قرق: 64/108آغل: 

  2/89کلید: 

(ton/ha) 

مهدوي و 

همکاران، 

1394  

مراتع کوهستانی کرمانشاه، سه طبقه 

جهت جغرافیایی، عمق  4ارتفاعی و 

 30- 60و 0- 30ي خاك: بردارنمونه

  متري

Cs :100 × OC × Bd ×  e 
 

 

: 2عمق؛ 560: 1عمقگون زرد: 

451  

؛ 489: 1عمقگون سفید: 

  400: 2عمق

(kg/ha)  

وزیریان و 

همکاران، 

1394  

  مراتع نیمه خشک اینچه برون گلستان

- سانتی 0- 30برداري خاك: عمق نمونه

- 400، 200متري، سه تراکم: کمتر از 

  400، بیشتر از 200

Cs=1000 × OC × Bd ×  e 

 

: 2؛ تراکم 27/26: 1تراکم

  66/30: 3،تراکم 85/27

(ton/ha) 

جنیدي و 

همکاران، 

1395  

- مراتع حفاظت شده بیجار،عمق نمونه

-سانتی 25-50و 0- 25برداري خاك: 

  متري

Cs= OC × Bd ×  e 

؛چراي 1/100، قرق: 1عمق

، قرق: 2، عمق4/31شدید: 

 9/14، چراي شدید: 8/85

(ton/ha) 
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Abstract: 
Increasing carbon uptake in soil is a suitable method for reducing atmospheric Co2 
concentrations and has a very important role in reducing climate change and air pollution. 
In recent years, this has attracted the attention of various scholars. In this study, the carbon 
sequestration capacity and its relationship with physiographic characteristics of the area, 
physical and chemical characteristics of soil were determined. Sampling areas in northern 
Sabalan in eight sites, which included four sites of four shrubland and four grassand sites 
in the main directions of northern, southern, eastern and western. Soil sampling was 
performed at two depths of 0-15 and 15-30 cm. A random-systematic method was used to 
study vegetation variables. Thus, within each of the studied areas, three transects with a 
length of 100 meters along each transect, 10 plots of 1 square meter (based on the 
distribution pattern of plants) were deployed. After determining the normality of the data 
and homogeneity of the variance of the data for the comparison of the two types of weeds 
and grasses in terms of physiographic, coverage and soil characteristics, and also surveying 
the interaction of factors (height and type) from the two-way analysis of variance (GLM) 
One-way analysis of variance (ANOVA) was used to compare the soil properties of the 
habitats at the first and second depths. And the mean of treatments was compared by 
Duncan's multiple range test.  To compare the soil horizons in terms of soil characteristics 
in each site using t-test and the relationship between soil organic carbon content and 
physiographic properties and soil area using Pearson correlation test and stepwise 
regression model using SPSS17 software were performed. Excel was used to draw charts. 
In general, according to the results, it can be said that changes in the geographical direction 
have a significant effect on the soil carbon sequestration in northern Sabalan rangelands 
and there is a significant difference between the levels of soil carbon content in the 
vegetation type of the  shrublands and grasslands in the northern Sabalan and geographical 
directions. 
Keywords: Sabalan, carbon sequestration, the vegetation, the geographic directions, 
pasture ecosystem. 
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