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  آوري کشاورزي و منابع طبیعی ي فندانشکده

  گروه مهندسی منابع طبیعی و آبخیزداري

  

  ي کارشناسی ارشدنامه براي دریافت درجهپایان

  ي مهندسی منابع طبیعی گرایش مرتعداري در رشته

  

  عنوان:

و  (معدنی شدن کربن خاك) اکسید کربنمیزان انتشار ديتأثیر تنفس هتروتروفیک بر 

هاي مرتعی و جنگلی در ذخیره کربن آلی خاك تحت تیمارهاي دمایی در اکوسیستم

  منطقه فندقلو

  

   :راهنما استاد

  فرشاد کیوان بهجو

  استاد راهنما دوم:

  کیومرث سفیدي

  

 :مشاور دتااس

  بهزاد بهتري

  

 :پژوهشگر

  شعله حاج آقا معمار
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  شعله :نامحاج آقا معمار                                                       :دانشجو خانوادگی نام

  : نامهپایان عنوان

و ذخیره کربن آلی خاك تحت تیمارهاي  (معدنی شدن کربن خاك) اکسید کربنتأثیر تنفس هتروتروفیک بر میزان انتشار دي

  هاي مرتعی و جنگلی در منطقه فندقلودمایی در اکوسیستم

  

  فرشاد کیوان بهجو و کیومرث سفیدي :راهنما اتیداس 

  بهزاد بهتري ر:مشاو دتااس 

  مهندسی منابع طبیعی                         :رشتهکارشناسی ارشد                                            ی:تحصیل مقطع 

    اردبیلی محقق :دانشگاهمرتعداري                                                                :گرایش

  116ات:صفح تعداد                       18/6/1394 دفاع: تاریخ             : کشاورزي و منابع طبیعیدانشکده 

  :چکیده

 هايارگانیسم آلی، ماده مصرف فرآیند در. دهندمی تشکیل را خاك هايمیکروارگانیسم اصلی غذاي خاك آلی ماده

 هتروتروفیک تنفس عنوان به خاك آلی ماده میکروبی کنند تجزیه می آزاد اکسیدکربندي تنفس، فرایند طی خاك

 تنفس میزان بر آلی ماده سرزمین وکیفیت اکوسیستم، مدیریت نوع حرارت، درجه قبیل از شناخته شده است. عواملی

 است. توجه مورد عوامل سایر از بیش محیطی مانند دما عوامل از برخی تاثیر میان این در .است گذارتاثیر خاك

 و مراتع باشد. می مفید متفاوت هاي کربن شکست تجزیه سرعت ارزیابی براي خاك انکوباسیون دمایی مطالعات

کاربري و تخریب  تغییر باشند.کربن مطرح میمهمترین منابع ذخیره و تبادل  زمینی اکوسیستم دو عنوان به جنگلها

 کربن ذخایر معدنی شدن طریق از اي دي اکسید کربن گلخانه گاز انتشار در توجهی قابل ها سهماین اکوسیستم

 معدنی( هتروتروفیک تنفس اثر در خاك از کربن اکسید دي انتشار و ذخیره میزان بررسی پژوهش، این از هدف .دارد

 فندقلو گاه ذخیره طبیعی هاي رویشگاه در جنگل و مرتع اکوسیستم دو در رشد فصل دمایی شرایط با) کربن شدن

 و جنگل شده، تخریب مرتع شده، قرق مرتع شده، چرا مرتع اکوسیستم .بود اردبیل شرقی شمال کیلومتري 25 در

متر برداشت شد. سانتی 30تا0هاي خاك از سه سطحی عمقی . نمونهشد که در مجاور هم بودند انتخاب زراعی زمین

 روش براساس خاك انکوباسیون جریان در بسته محفظه در هتروتروفیک تنفس جریان در تولیدي کربن اکسیددي

 30 و 20 ،10 دمایی تیمار و روز 28 و 21 ،14 ،7 زمانی تیمارهاي تحت شد. انکوباسیون گیرياندازه جذب قلیا

بر اساس نتایج،  .شد محاسبه Q10 فاکتور با مختلف هاياکوسیستم دمایی گرفتند. حساسیت قرار سانتیگراد درجه

داري با اکوسیستم باالترین درصد کربن آلی و ذخیره تبادلی کربن در اکوسیستم جنگل وجود داشت که تفاوت معنی

قادیر این صفات داري نشان نداد. کمترین ممرتع چرا شده، تخریب شده و زراعی داشت، ولی با مرتع قرق تفاوت معنی

 مقدار این که شد، مشاهده شده چرا مرتع اکوسیستم در هتروتروفیک تنفس میزان در زمین زراعی دیده شد. باالترین

 را داريمعنی تفاوت زراعی زمین و شده تخریب اکوسیستم با ولی نداشت جنگل قرق و مرتع با داريمعنی تفاوت

میزان حساسیت  باالترین .شد مشاهده زراعی زمین اکوسیستم در هتروتروفیک تنفس میزان ترینکم. داد نشان

 ) مشاهده4557/0 ( قرق مرتع اکوسیستم در مقدار ترینو کم )001/1( شده چرا مرتع اکوسیستم در )Q10دمایی(

 >جنگل >قرق مرتع >شده چرا یعنی شدن معدنی سرعت تغییرات غالب کلی روند دمایی انکوباسیون در شد.
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درجه روند افزایشی در سرعت معدنی شدن کربن  30به  10با افزایش دما از  .شد مشاهده زراعی زمین >تخریب

دیده شد. مدل هاي لگاریتمی و نمایی بهترین برازش را با روند زمانی تغییرات معدنی شدن کربن در دماهاي مختلف 

 تنفس بودن باال دالیل از توان یکییم را شده چرا مرتع در شنی بافت وجود ها را نشان دادند.در اکوسیستم

 تهاجم از آلی ماده محافظت سبب به عبارتی دیگر رس موجود در خاك .دانست اکوسیستم این در هتروتروفیک

و در نتیجه کاهش انتشار دي اکسید کربن از خاك شده است. این پژوهش نشان داد که صرف باال بودن  میکروبی

اکسید کربن در یک اکوسیستم باشد و مناسبی در توجیح باال بودن انتشار دي تواند شاخصماده آلی در خاك نمی

 کربن سهم بودن تواند در این امر موثر باشد باالکیفیت الشبرگ که سازنده محتوي اصلی کربن آلی خاك است؛ می

 اکوسیستم رگالشب به نسبت مرتعی گیاهان از حاصل الشبرگ محتواي در قرق و شده چرا اکوسیستم در ناپایدار

ها شده و دلیل دیگري بر در این اکوسیستم هامیکروارگانیسم توسط الشبرگ مصرف راندمان افزایش سبب جنگلی

 در کربن اکسیددي گاز زیاد انتشار که اصل این پذیرفتن با کل در .تواند باشداکسید کربن میباال بودن انتشار دي

 سینک شده چرا مرتعی اکوسیستم که کرد مطرح را احتمال این توانمی است، کربن اکسیددي بیشتر جذب نتیجه

 این از و بود، پژوهش این در شده ذکر هاياکوسیستم دیگر با مقایسه در کربن اکسیددي گاز جذب براي مناسبی

از طرفی تخریب و تغییر کاربري  .شود مطرح جو کربن اکسیددي جذب در پویا اکوسیستمی عنوان به تواندمی لحاظ

  اکسید کربن از خاك شود.دار ماده آلی و نهایتاً کاهش انتشار ديتواند سبب کاهش معنیاکوسیستم مرتع می
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  اتیمقدمه و کل -1

  مقدمه 1-1

هـا، گیاهـان و حیوانـات، خـاك،     در اتمسفر، اقیانوس آنو انتقال آن  بی شمار اشکالحیات بر روي زمین به چرخه کربن از طریق  

چرخه روزانه تغذیه حیوانات و سوخت و ساز بـدن، چرخـه    ز جمله،ا چرخه کربن بسیاري از فرآیندها .بستگی دارد سنگ و رسوبات

ـ   هااین فرآیندکه . شودمی شاملرا رسوبات  ناشی از دفنشناسی هاي زمینچرخه  ها وتجریه آنو  انفصلی رشد گیاه  ادر نهایـت ب

  ).2009و همکاران،  2(سانکوئست شودمیجو مرتبط  به 1اکسید کربنديتبادل 

 کـربن اکسـید ديکه حاصـل تثبیـت    ؛کندوارد می 3کربن آلی خاك منبعکربن را به داخل  ،خشکی هايچرخه کربن در اکوسیستم

سـلولز و   تري ماننـد ساکارز و یا ترکیبات پیچیده اي مانندبصورت ترکیبات سادهو اتمسفر توسط گیاهان در جریان فرایند فتوسنتز 

  ).2010و همکاران،  4(مورگان لیگنین است

چـرا کـه    ؛مورد توجه قـرار گرفتـه اسـت    یبه صورت جهان یراخ يهاهدر ده یخاک يهایستمکربن در اکوس 5یوژئوکیمیکالچرخه ب

، 7ازن ،اکسـید کـربن  ديبخار آب،  )2010و همکاران، .6(فو  دارد یجهان یشدر گرما یاديآن به اتمسفر سهم ز یدانتشار شکل اکس

و  10(گانـت  مـی شـوند   خورشـید  اي هستند که باعث افزایش پتانسیل تابشـی ترین گازهاي گلخانهاز مهم 9اکسید نیتروژن و 8متان

و  11(ژوهـانس  اي مطرح شده است%) گازهاي گلخانه80تقریبااصلی ( جزءبه عنوان  اکسید کربندياز این میان  .)2014همکاران، 

اما خروج اشعه مادون قرمـز را محـدود    ،دهدیرا م ینبه سطح زم یدياجازه ورود تابش خورش ياگلخانه يگازها ).2007همکاران، 

 یـب ترت یـن شود. به ایگرما در اتمسفر م یرهباعث ذخ يبه طور مؤثر ی،جذب و تشعشع دوباره اشعه مادون قرمز خروج ینکند. ایم

لـو و  ( شـود یمـ  ینکـره زمـ   یکیاندازد و باعث گرم شدن آب و هوا در نزدیم دامموجود در اتمسفر را به  يگرما ياگلخانه يگازها

  .)2006، 12ژو

                                                 
1 CO2 
2 Sundquist 

3 Soil organic carbon pool 
3  Morgan 
5. biogeochemical 
6 Fu 
7 O3 
8 CH4 
9 N2O 
10 Ganot 
11 Johnson 
12 Lou & Zhou 
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 يها محتوخاك یجهان یاسدر مق .)2006، و همکاران 1استن(برن کره است یستکربن در ز یاز مخازن اصل یکیخاك  یمواد آل

و  2(استوکر زنده است یاهیشده در پوشش گ یرهذخ یاز کربن آل یشتربرابر ب 5تا  4 ینپتاگرم کربن هستند که ب 3200حدود 

پتاگرم  78انتشار کربن در حدود  یاکه تنفس و  شودیزده م ینو تخم ).2004، 4؛ لل2012و همکاران،  3؛ جاسال2013همکاران، 

مهم تنفس خاك، تنفس  ياز اجزا یکی).  2012(جاسال و همکاران،  دهدیپس م به اتمسفر باز یانهکربن را به صورت سال

 است شدن ریزودپوزیت و ايریشه تراوشات خاك، آلی ماده الشبرگ، میکروبی ايتجزیه فعالیت از برآمده که باشدهتروتروفیک می

زدایی از منابع یشتر از سوختن سوخت فسیلی و جنگلبرابر ب 10 در حدود انتشار کربن از خاك .)2014و همکاران،  5(فوتی

  .)2000و همکاران،  6(شیمل مختلف است

 ها) و تنفسیکروارگانیسمخاك توسط م یشدن ماده آل یو معدن یهتجز یهپا (بر یکتنفس خاك از دو قسمت تنفس هتروتروف

-(بوند استقسمت اعظم تنفس خاك مربوط به تنفس هتروتروفیک  ).2014و همکاران،  7(بوجالسکی استشدهیلتشک اتوتروفیک

 یکتنفس خاك امروزه  .)2006، 10(کوزیاکو هم شناخته شده است 9که به عنوان تنفس پایه ،)2004و همکاران،  8المبرتی

 تجارت یوشیمیایی،بلکه به علوم اتمسفر، ب ي،و کشاورز یکروبیولوژيعلم خاك، م ي،است که نه فقط به اکولوژ هموضوع چندمنظور

  ). 2006لو و ژو، ( دارد یبستگ یزن هايگذاریاستکربن و س

منبع بزرگ  هاي خاکی به عنوان دومینشود به طوریکه اکوسیستماز کل تنفس زیست کره را شامل می تنفس خاك بخش بزرگی

اکسید کربن از نتشار تنفس جهانی ديباره اهاي زمینی درگیري دادهه اندازهشوند. تعدادي از مطالعات بانتشار کربن محسوب می

برابر  5/2تخمین زد که تقریبا  12پتاگرم کربن در سال 75مقدار انتشار جهانی کربن را  )،1977( 11شلزینگر. اندها پرداختهخاك

هاي بدست آمده از منابع آوري دادهبا گرد )،1992و شلزینگر ( 13رایک بزرگتر از کربن ناشی از ورود الشبرگ به سطح خاك است.

                                                 
1 Bernsten 
2 Stocker 
3 Jassal 
4 Lal 
5 Fóti 
6 Schimel 
7 Bujalsky 
8 Bond-Lamberty 
9 basal respiration 
10 Kuzyakov 
11 Schlesinger 
12 Pg C yr−1( petagram = 1015 gram) 
13 Raich 
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)، 1995( 1رایک و پوتر تخمین زدند. با استفاده از مدل جهانی پتاگرم کربن در سال 68مختلف انتشار جهانی کربن از خاك را 

  پتاگرم کربن در سال دانستند.  77تخمین تنفس خاك جهانی را حدود 

بن تولیدي در این فرآیندها تحت اکسیدکرهاي زنده بوده و سرعت و مقدار ديتنفس یک فرآینده بیوشیمیاي حاصل از ارگانیسم

و  3(فنگ عواملی از قبیل درجه حرارت. )2002و همکاران،  2ها و متغیرهاي محیطی است (ریسکفعالیت بیولوژیکی ارگانیسم یرتأث

و همکاران، 9؛ بایرن2007و همکاران، 8(سیز یشو افزا )2007و همکاران،  7(ون کاهش )،1994، 6و تیلور5یود؛ ل2001، 4مونکریف

(شیمل و همکاران،  ینسرزم یریتو مد ، نوع اکوسیستم)SWCخاك ( یرطوبت يمحتوا )1998و همکاران، 10؛ دیویدسون2005

(رایک و  پوشش گیاهی و کیفیت بستر )،1993و همکاران،  14؛ گلن1999 و همکاران، 13؛ وایت2000، 12وونو  11؛ پست2000

پویایی  )،1998و همکاران،  17(بوون زمین باال و زیر 16میزان تولید خالص اولیه )،1982و همکاران، 15؛ تواري1992شلزینگر، 

 18و پاسخ جمعیت میکروبی )1992(رایک و شلزینگر،  زمینسطح زمین و گیاهان و جانوران زیرجمعیت و جامعه گیاهی باالي 

در این میان تاثیر برخی از عوامل محیطی بیش از سایر عوامل مورد توجه  گذارد.بر تنفس تاثیر می )2014و همکاران،  19(اوفرت

و 20(بان شودمحسوب می یستماز تنفس اکوس یعنوان بخشبه یطور کلتنفس خاك به درجه حرارت به یوابستگاست به طوریکه 

  ).2004و همکاران، 21بل؛ کمپ2008همکاران، 

و همکاران،  22(شائو کندیپتاگرم کربن را در هر سال وارد اتمسفر م 60خاك در حدود  یکروبیتنفس م یقاتبر اساس تحق

2013(.  

                                                 
1 Potter 
2 Risk  
3 Fang 
4 Moncrieff 
5 Lloyd 
6 Taylor 
7 Wan 
8 Saiz 
9 Byrne 
10 Davidson 
11 Post 
12 Kwon 
13 White 
14 Glenn 
15 Tewary 
16 Net primary production(NPP) 
17 Boone 
18 microbial community response 
19 Auffret 
20 Bahn 
21 Campbell 
22 Shao 
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 ؛است به اتمسفر ینیزم يهایستمکربن از اکوس یداکسيد 2جریان ینتررا که بزرگ 1تواند تنفس خاكیم یاديدما تا حد ز یشافزا

به صورت اند که میزان تنفس میکروبی با افزایش دما هاي کوتاه مدت نشان دادهآزمایش .)2014و همکاران،  3(ونگ دده ییررا تغ

- ی، گرما را به دام مکربن اتمسفر یداکسيانتشار د یشافزا ینکهبه علت ا ).2006، 4و جانسنس (دیویدسون یابدنمایی افزایش می

 6فریدلینگزتاین( کنندیم یترا تقو یکدیگر 5حلقه بازخورد مثبت یکصورت و چرخه کربن به یمیاقل يهایستمس در نتیجه ؛اندازد

بینی بیوشیمیایی جهانی، کاهش کربن از هاي پیشتقریبا همه مدلبه دلیل حساسیت تنفس خاك به دما،  .)2003و همکاران، 

به ). 2000، 8؛ کوکس1995و همکاران،  7؛ مک گویر1994اند (شیمل و همکاران، در نتیجه گرمایش جهانی نشان دادهخاك را 

هاي تجربی و مدل سازي، به ه تنفس خاك، با استفاده از روشعلت نقش حیاتی دما در تنظیم چرخه جهانی کربن، حساسیت دما ب

هاي موثر براي درك میزان انکوباسیون دمایی خاك یکی از روش ).2006(لو و ژو،  استر گسترده مورد مطالعه قرار گرفتهطو

هاي کست کربنمطالعات انکوباسیون خاك براي ارزیابی سرعت تجزیه ش باشد.شدن کربن در شرایط کنترل شده می معدنی

کربن ناپایدار بدون  9ذخیره تبادلیچراکه ورود ماده آلی جدیدي در طول مطالعات انکوباسیون وجود ندارد و  ؛باشدمتفاوت مفید می

کربن ناپایدار به طور کامل تجزیه  ذخیره تبادلیشود. بسته به طول مدت مطالعات انکوباسیون عالوه بر این که می تخلیهجایگزینی 

و  10(شادل شودکربن پایدار نیز تجزیه می ذخیره تبادلیمقداري از  ؛شودگیري میاندازه ناکسید کربديشده و به صورت انتشار 

، محتواي pHهایی مانند دما و فاکتورهایی مانند تیماراثرات  و کنترل . مزیت مطالعات انکوباسیون جداسازي)2013همکاران، 

؛ 2000و همکاران،  11(هولند می باشندها از مناطق مختلف قابل مقایسه ك و فراهمی مواد غذایی است و خاكرطوبتی خا

   ).1990، 12نادلهوفر

هر اکوسیستمی پتانسیل ترسیب  .است هاتمیسن اکوسیتفاوت ب یعیت طبیماهدکربن یاکسيموثر بر انتشار د یگر از عواملید یکی

 براي مثال .کندسرزمین تغییر می جمله مدیریت عوامل مختلف و ازاکسید کربن را داشته که تحت تاثیر مقادیري از دي انتشاریا 

 Kg CO2-C( 5/0تا  4/0اکسید کربن از مرتع را به طور ساالنه در محدوده تغییرات میزان انتشار دي)، 1992رایک و شلزینگر(

m-2 yr-1(2/0ها و براي بیابان 3/1هاي تروپیکال ) براي جنگلKg CO2-C m-2 yr-1 زدند.) تخمین  

                                                 
1 Soil respiration 
2 flux 
3 Wang 
4 Janssens 
5 Positive fedback 
6 Friedlingstein 
7 McGuire 
8 Cox 
9 pool 
10 Schadel 
11 Holland 
12 Nadelhoffer 
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از سطح زمین را تشکیل  ٪45 طوریکه اکوسیستم مرتعباشند. بهدو اکوسیستم شاخص زمینی مطرح می ها به عنوانمراتع و جنگل

و همکاران،  1؛ هی2010(شیمل،  کندترین بایوم کره زمین نقش مهمی در سینک کربن اتمسفر بازي میعنوان بزرگ که دهندمی

و  4؛ چنگ2013، 3وسیزکوا 2(ساراپاتکا ها را در خود جا داده استاز کل موجودي کربن خشکیدرصد  34تا  30حدود و ) 2009

از جنگل بوده  یدهجهان پوش هايی) خشک5هکتارمیلیون  869/3( درصد 30در حدود  یالديم 2000در سال ). 2011، همکاران

 دهندیم یباتمسفر را ترس موجود در ياگلخانه يدرصد از گازها 24ها حدود جنگل .)2003و همکاران،  6(پرسیاست

  ).2007 ،7(اینگرسون

از  ياگلخانه يدر انتشار گازها یتوجه) سهم قابلين کشاورزیبه زم مرتعل جنگل و یگسترده (به عنوان مثال تبد ير کاربرییتغ

مشخص ). 2000، 10؛ هوگتون و هاکلر2004و همکاران،  9؛ بدلو2007، 8؛ هوگتون2008(لل،  ر کربن داردیق انتشار ذخایطر

-هاي مرتعی برمیزان ذخیره کربن به طور زیادي تاثیر میشده در اکوسیستمییرات کاربري و نوع مدیریت اعمالاست که تغشده

 قیطوري 1390بهشتی آل آقا و همکاران،  ؛2011؛ چنگ و همکاران، 2011و همکاران،  12؛ سان2012و همکاران،  11(سوزا گذارد

تواند به شدت سبب تغییر چرخه کربن شده و بر میزان نرخ ها میهاي قطع، چرا، و سایر آشفتگیرژیم به طور مثال). و همکاران

 ايکربن براي هر اکوسیستم ویژه دیاکسيد انیبنابراین جر). 2011و همکاران،  13(فرلن رفت کربن مؤثر واقع شود ذخیره و هدر

   ).1998و همکاران،  14(فنگ باشد متفاوت زمانی و مکانی تغییرات و محیطی عوامل شدت تأثیر تحت تواندمی

اکسید ها و انتشار دي(که به عنوان منبع اصلی تغذیه میکروارگانیسم 15کربن آلی خاكاز مطالعات مرتبط با عوامل کنترل  یاريبس

متر یسانت 20عمق  یردر ز SOC کل از ٪50از  یشحال، ب یناست با اك محدود شدهخا یبه افق سطح شود)کربن محسوب می

  و  17(جوبگ متر قرار داردیسانت 100و  20عمق  ینب کربن آلی خاك از ٪59در مراتع معتدل،  ).1996، 16(بتجس شودیم یرهذخ
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Abstract 

Soil organic matter use as main food by soil microorganisms. In this process of organic 

matter use, Organisms During the respiration process, release carbon dioxide. 

Heterotrophic microbial decomposition of soil organic matter is known as respiration. 

Factors such as temperature, type of ecosystems, land management and quality of organic 

matter are affected on soil respiration. The effect of environmental factors such as 

temperature considered than the other factors. Soil temperature incubation studies is useful 

to evaluate fraction of different carbon decomposition rate. Rangelands and forests as 

terrestrial ecosystems considered important carbon sources and exchange. Land use change 

and degradation of these ecosystems has significant contribution to greenhouse gas 

emissions of carbon dioxide through the mineralization of carbon stocks. The aim of this 

study was to evaluate the sequestration and efflux of carbon dioxide from the soil by 

heterotrophic respiration (carbon mineralization) in temperature conditions of the growing 

season in rangeland and forest ecosystems in natural habitat reserve of Fandoqlo Located 

at 25 km northeast of Ardabil. Ecosystem of grazing rangeland, excluded rangeland, 

degradation rangeland, forest and arable in adjacent together were selected .Soil samples 

were taken from three depth levels of 0 to 30 cm. Carbon dioxide produced during the soil 

incubation in Heterotrophic respiration were measured closed chamber on the basis of 

alkali absorption. Incubation were conducted under treatment period of 7, 14, 21 and 28 

days in temperatures of 10, 20 and 30 ° C. The temperature sensitivity of ecosystem was 

calculated by Q10 factor. Based on the results, the highest percentage of organic carbon and 

carbon pool was in forest ecosystem that there was significant difference with grazing 

rangeland, degradation rangeland and arable, but no significant differences were with 

excluded rangeland. Minimum value of these traits were observed in arable. The highest 

Heterotrophic respiration were in grazing rangeland ecosystem, that there was no 
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significant difference with excluded rangeland and forest, but significant differences were 

with degradation rangeland and arable. Minimum value of Heterotrophic respiration traits 

were observed in arable. High temperature sensitivity (Q10) was observed in grazing 

rangeland ecosystems (1.001) and the Minimum value was observed in excluded rangeland 

ecosystems (0.4557). In the incubation the prevailing general trend of mineralization rate 

was grazing > excluded > Forest> Destruction> arable. As the temperature increases from 

10 to 30 C° increasing trend in was observed in carbon mineralization. Logarithmic and 

exponential models showed best fit with carbon mineralization process when changes in 

ecosystems at different temperatures. Sandy texture in the grazing rangeland can be one of 

the reasons high Heterotrophic respiration in this ecosystem. On the other hand clay in the 

soil protects the organic matter from microbial invasion and thus reduce carbon dioxide 

efflux from soil. This study showed only high levels of organic matter in the soil cannot be 

a good indicator of the high level of carbon dioxide efflux in an ecosystem and Litter 

quality as main content of soil organic carbon is to be effective it. High proportion of labile 

carbon on the content of litter in the grazing rangeland and excluded rangeland then labile 

carbon content of litter in the forest ecosystem, cause of increased efficiency of litter use 

by microorganisms in forest that can be another reason for the high level of carbon dioxide 

efflux in grazing rangeland ecosystem In general, by accepting the principle that high 

emissions of carbon dioxide as a result high carbon dioxide absorption, we can Propose the 

possibility that grazing rangeland is suitable sink for carbon dioxide absorption compared 

to other ecosystems that listed on this research that in this regard can be a dynamic 

ecosystem to absorb carbon dioxide atmosphere to be raised. However, degradation and 

change used of rangeland ecosystem can cause a significant reduction in organic matter 

and ultimately reduce carbon dioxide efflux from the soil.  

Key words: litter, carbon dioxide efflux. Temperature incubation, Heterotrophic 
respiration, labile carbon, organic matter, mineralization.  
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