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  :چکیده

گیري از توان بهرهاکسید کربن دارد. کاهش دي هاي زمین نقش مهمی درمهمترین اکوسیستم از به عنوان یکیمراتع 

هاي اخیر مورد توجه جدي قرار گرفته است. با توجه به وجود هاي گیاهی و خاك، در دههذخیره کربن در بافت

 یک از این مناطق، قابل تأمل است. کربن هر  مناطق اقلیمی مختلف در کشور، توجه به سهم و میزان ترسیب

 20- 40، 0- 20شمال سبالن در منطقه قوتورسویی، در سه کالس شیب کربن خاك مراتع   رسیبقابلیت ت بنابراین، 

سایت / رویشگاه) بررسی شد. بررسی  6زار (در مجموع بوته- درصد و دو ترکیب گیاهی علفزار و علف 40- 60و 

بعی در هر ترانسکت) و ده پالت یک متر مر 18پوشش گیاهی در هر سایت در سطح سه ترانسکت (در مجموع 

متري خاك در هر سانتی 15- 30و 0- 15هاي خاك از دو عمق پالت) بررسی شد. نمونه 180ترانسکت (در مجموع 

سوم عمود بر آنها در سطح هر  تنمونه خاك). دو ترانسکت به صورت موازي و ترانسک 18ترانسکت برداشت شد (

ازت و اي، آهک، ذره ربن آلی، کربن آلیسایت / رویشگاه در نظر گرفته شد. درصدهاي رس، شن، سیلت، ک

) و 3gr/cmوزن مخصوص ظاهري ( )،ds/m(هدایت الکتریکی، pH)، ppm(فسفر  )،ppm(پتاسیم رطوبت، و 

گیري شدند. نتایج نشان داد اکثر پارامترهاي خاك و ترسیب در هر دو عمق خاك اندازه (تن در هکتار) ترسیب کربن

داري را نشان دادند. باالترین میزان ب گیاهی، عمق خاك و شیب، تغییرات معنیکربن خاك تحت تآثیر نوع ترکی

تن در هکتار  36/72با مقدار عددي ) 0- 15( درصد، در عمق اول 40- 60 ترسیب کربن خاك در علفزار شیب

شرایط  با سایر) تن در هکتار 51/69( متريسانتی 0- 15 درصد، عمق 0- 20 گیري شد که به جز علفزار شیباندازه

درصد، عمق  0- 20 زار، شیببوته- میزان ترسیب کربن در علف کمترین. داري را نشان دادبرداري تفاوت معنینمونه

درصد، در  40- 60مهمترین دالیل باال بودن ترسیب کربن در علفزار عمق اول و شیب  ).تن درهکتار 93/52(دو بود 

خاك از پوشش گیاهی و عدم دسترسی و به  سطحیمستقیم افق درجه اول باال بودن پوشش و در نتیجه تاثیرپذیري 

علفزار با توجه به باال بودن درصد و تراکم جامعه گیاهی توان ذکر کرد. طور کلی تخریب کمتر با افزایش شیب را می

کربن مطرح شود و نقش قابل توجهی در ترسیب  مخزنعنوان یک تواند بهپوشش گیاهی به وضوح نشان داد، می

جامعه تواند در افزایش ترسیب کربن چه در در این میان مسلماً حفظ و یا بهبود پوشش گیاهی می. ن داشته باشدکرب

  زار موثر باشد.بوته- علفجامعه گیاهی علفزار و چه در گیاهی 

  شیب، پوشش گیاهی، خاك، ترسیب کربن، سبالن، استان اردبیل :هاکلیدواژه
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  مقدمه - 1-1

اي ي از گازهـ اراضی موجب انتشار حجم زیـاد  يکاربررییتغهاي فسیلی و افزایش مصرف سوخت

کـربن  اکسـید اي ديگازهاي گلخانـه  یکی از مهمترین .)IPCC1 ، 2001( شده است اي به اتمسفرگلخانه

 بـه . )2007 ، 2(اسـترن  است داشته ستیز طیمحمخربی بر حیات و آثار  داشته و زیادياست که افزایش 

 ان،همکـار  و 4بگـودا هوم؛ 2016 همکاران، و 3(پوپال اي جهانی اثر داردبر گرم کربناکسیددي مثال عنوان

، )2003 ، 5(کنل دارددر بررا هاي سنگینی هاي صنعتی هزینهپاالیش کربن به روش که ییآنجا از ).2016

هـا و  توان به ترسـیب کـربن خـاك   می که ،شده ییشناسا ياگلخانههایی در جهت کاهش گازهاي روش

  ). 2015 همکاران، و 6(ریشتر گیاهان اشاره کرد

دار توسط گیاهان و تسخیر کربن کربن اتمسفري به شکل ترکیبات آلیاکسیدکربن تغییر دي ترسیب

 ، 7گیـرد (الل آن براي مدت زمان معین است. این فرایند طی عمل فتوسنتز توسـط گیاهـان صـورت مـی    

نشسـت  عنوان محـل تـه   عنوان منبع رهاسازي و هم به تواند هم به، میکره). بخش خشکی زیست2004

. توجـه قـرار گیـرد    جهـانی کـربن مـورد    عنوان بخش کلیدي چرخـه مل نماید و بهکربن هوا عاکسیددي

 ،کـه حالی). در2004و همکاران، گرم در سال است (الل  8پتا 1تا  37/0رهاسازي کربن به اتمسفر حدود 

  ). 2005و همکاران،  9گرم در سال است (اسمیتپتا 1تا  56/0نشست آن ته

                                                

1 - IPCC:Intergovernmental Panel on Climate Change 

2 - Stern 

3 - Poeplau  

4 - Hombegowda 

5 - Cannell 

6 - Richter 

7 -  Lal   

  پتا معادل ده به توان نه است.   -8

9 - Smith 
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تغییرات کاربري اراضی در فاصله یک تا دو قرن گذشته  جهینت درر رفت تجمعی کربن به اتمسفهدر

نشان  ،به سناریوي مختلف با توجهکربن اکسیدال بوده و برآورد میزان ديپتاگرم کربن در س 200تا  180

  ).IPCC ،2007از افزایش چشمگیر آن در قرن جاري دارد (

اسـت (محمـودي طالقـانی و     شده هریذخهاي خشکی در خاك درصد کربن اکوسیستم پنج و هفتاد

 هاي ترسیب کربن هستندهاي مناسبی براي تحقیق پیرامون طرح، مراتع گزینهرونیا از). 1386همکاران، 

)UNDP10  ،2000 اسـت، از   شده واقعخشک بسیاري از مراتع در ناحیه خشک و نیمه سو کی)، زیرا از

آلـی  ، این مناطق قابلیت ذخیره تقریباً یک میلیارد تن کربن انسازمبه گزارش برنامه عمران دیگر، بناسوي

کـربن  اکسـید بسـتري بـراي کـاهش دي    هاي اخیر، به نقش مراتع به منزلههمین علت در سالرا دارند. به

  ).UNDP، 2000( شودمیاتمسفر و ترسیب کربن بیش از پیش اهمیت داده 

از و  )1392و همکـاران،   (خـانلري  کـره خـاکی  ذخایر کربن زیستسوم  یکمراتع حاوي بیش از 

اگرچـه مقـدار   . )IPCC ،2007( رونـد یشـمار مـ  ترسیب کربن به خشکی جهت يهاستمیاکوس مترینمه

یـن اراضـی داراي   ا ،هاآن توجه به وسعت بااليولیکن با است، در واحد سطح ناچیز مراتع ترسیب کربن

مقـدار کـربن    کـه ییآنجـا  از). 2002و همکاران،  11سچیومنا( باشندیم کربنترسیب برايقابلیت زیادي 

(آذرنیونـد و زارع   بسـتگی دارد  (ارتفـاع و شـیب)   فیزیـوگرافی  يهـا یژگـ یوموجود در خاك و گیاه به 

آلی موجود در خاك  به تغییراتی در میزان کربن منجر مراتعتغییر در ارتفاع و شیب  لذا )،1389 چاهوکی،

 ).2009 ، 12زوانگ و ژ( شد گیاهی خواهد و پوشش

 کهیدرصورت .ي برخوردار هستنداژهیومحیطی از اهمیت  اقتصادي، اجتماعی و زیست نظر ازمراتع 

تواننـد نقـش مهمـی در ترسـیب و کـاهش گازهـاي       بـرداري شـوند، مـی   بهرهاصولی مدیریت و  طور به

   ).2014و همکاران،  13ایفا کنند (بریان ايگلخانه

له جهـانی اسـت و   أیک مسـ که زمین شدن تدریجی کرهو گرم کربناکسیددي گازبه افزایش  توجهبا

 تحقیقـات در زمینـه   ،به وسعت باالي اراضـی مرتعـی  توجه همچنین با ود باشمربوط به همه کشورها می

                                                

10 - UNDP: United Nations Development Programe  

2 - Schuman 

3 - Zhong & Xu 

4 - Bryan 
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 ،بنـابراین  .)1394 (مهـدوي و همکـاران،   رسدیم نظربهمرتعی ضروري  يهاستمیاکوسترسیب کربن در 

کـربن در منـاطق    ترسیب نهیزم درمرتعی  يهاخاكو توانایی  تیقابل بااخته زیادي در رابطه مسائل ناشن

  .نیازمند انجام تحقیقات گسترده است ور وجود دارد که حل مسائل مذکور،مختلف اقلیمی کش

  هاي پژوهشسؤال - 1-2

  رد؟کربن خاك دا داري بر میزان ترسیبطبقات مختلف شیب اثر معنی آیا تغییر الف)

داري ن خاك اثر معنیکربهاي مشابه بر ترسیبرویشی در شیب گیاهی و فرمپوشش آیا تغییر ترکیب ب)

  دارد؟

  هاي پژوهشفرضیه - 1-3

  داري بر ترسیب کربن خاك دارد.تغییر طبقات شیب اثر معنی الف)

ي بـر میـزان   دارهـاي یکسـان تفـاوت معنـی    رویشی مراتع در شیبفرم گیاهی وپوشش ب)تغییر ترکیب

  ترسیب کربن خاك دارد.

  هدف پژوهش - 1-4

کـربن   گیاهی بر نوسان ترسـیب پوشش ثیر شیب و ترکیبأشناخت ت بررسی وهدف تحقیق حاضر 

  .شمالی سبالن در استان اردبیل بود دامنه مراتع خاك در

  پژوهش و اهمیت ضرورت - 1-5

 ،مهدوي و همکـاران ( اي استي گلخانهافزایش گرماي جهانی ناشی از افزایش گازها تغییر اقلیم و

در قالب بررسی تغییرات اقلیم جهـانی در   ،کربن در خاك بررسی پویایی و چرخههمین علت به ).1394

 توجه قرار هاي انسانی مورداکسیدکربن ناشی از فعالیتویژه دي اي و بهاثر افزایش سطح گازهاي گلخانه

زیست و حیات ور زیادي بر محیطآاثرهاي زیانکربن اکسیديد افزایش گاز ).IPCC ،2007( است گرفته

اکسـیدکربن اتمسـفري و   منظور کاهش ديبه بنابراین، .)1386 ،صیادیان و همکاران( است انسان گذاشته

 هاي متعدد ترسـیب شـود.  کربن اتمسفر باید جذب و در فرم اي،ایجاد تعادل در محتواي گازهاي گلخانه
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و  زیتودهبرابر کربن موجود در  4گاه اصلی کربن و حدود جهان را سومین ذخیره هاي)، خاك2004الل (

  .داندبرابر میزان موجود در جو می 3/3

رونـد  شـمار مـی  که اقلیم و توپوگرافی از مهمترین عوامل مؤثر بر خصوصـیات خـاك بـه   از آنجایی

هاي کاهش مقـدار  کی از روشی ،کربن در خاك ترسیب سازي وذخیره)، 2005و همکاران،  14(ساریلدیز

هاي مؤثر بر ذخیره کربن را عامل). 1393(کاوه و همکاران،  شودمی وباکسیدکربن اتمسفر محسگاز دي

هاي محیطـی مـؤثر بـر    عامل .بندي کردهاي مدیریتی دستههاي محیطی و عاملتوان در دو دسته عاملمی

 از طرف دیگر و )1389 پرویزي،( دبر لیمی نامقو اتوپوگرافی  هاي خاکی،توان ویژگیذخیره کربن را می

بخشیدن کربن در خاك و همچنین سرعت براي رسوبتواند یک گزینه مناسب مدیریت مناسب خاك می

 همکـاران،  و 17ایـ فرو  2015 و همکـاران،  16کار؛ 2015 همکاران، و 15(هو ها باشدبه روند کاهش آالینده

 همکـاران،  و 18(نـوورا  باشـد در خاك بسیار وابسته به مـدیریت مـی  شدن کربن  رو انباشتهاز این ).2016

روش بـه  ، انجام شده براي کنترل ایـن پدیـده  شده بر اساس مطالعات یکی از راهکارهاي شناخته .)2012

گیري نام دارد و به دو روش غیرزیستی و زیستی انجـام  انداختن کربن اتمسفري است که عمل کربن دام

نواحی خشک داراي حداقل سـرعت در فرآینـد تجزیـه بـوده و از نظـر بـه دام        ).7200،  19(کر گیردمی

حدود چهار پنجم مساحت اراضی جهـان در   ).2015،   21دین ؛2007،  20انداختن کربن مهم هستند (ژائو

بیشـتر مطالعـات انجـام     ).2009 همکاران، و (کافی ستا خشک واقع شدهمحدوده مناطق خشک و نیمه

 و (آرانـدا  اسـت  همرطـوب جهـان بـود   در منـاطق مرطـوب و نیمـه    یرات کربن آلی خاكشده درباره تغی

رابطه با میزان و چگونگی ذخیـره کـربن در   اطالعات کمی در  توجهی،طور قابلو به )2005 ، 22آیونارت
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شـک بـه واسـطه    اگرچـه منـاطق خ   ).2006 ، 23(بونینـو  خشک وجـود دارد هاي خشک و نیمهاکوسیستم

 هاي معتدل و مرطوب حاره دارند،متري نسبت به اکوسیستمیزان کربن آلی پایین تر،فگیاهی ضعیپوشش

 10-20که بـین  برآوردها بیانگر آنست  شده و هاي جهان را شاملدرصد مساحت خشکی 30اما بیش از 

  .)2006 و همکاران، 24راسموسن( است در این مناطق ذخیره شدهکره درصد کربن زیست

بخش اعظم و خشک نقش مهمی در ترسیب کربن دارند، د مناطق خشک و نیمههمانطور که بیان ش

بـا   .تواند تأثیر مهمی در این زمینه ایفا کندخشک واقع شده که میمراتع ایران نیز در مناطق خشک و نیمه

 (یوسـفیان و همکـاران،   است انجام گرفتهدر ایران  ي ترسیب کربندر زمینهزیادي  اینکه مطالعات وجود

اما در مورد اثـر   )،1394 وزیریان و همکاران، و 1394 ؛ شیدایی کرکج،1394 ؛ مهدوي و همکاران،1393

اینکـه  با توجه به  همچنینصورت نگرفته است. چندانی  تحقیقمراتع ایران  خاك ترسیب کربن شیب در

را در مراتـع   توانیم ارزش اقتصادي مقدار کربن ترسیب شدهمی ،مستعد ترسیب کربن هستند مراتع ایران

بنابراین در ایـن   ).1392، (بهرامی و همکاران برداري اقتصادي از مراتع داشته باشیمدست آورده و بهرههب

در مراتع شمال سبالن پرداختـه   خاك در میزان ترسیب کربنگیاهی  ترکیبو  تحقیق به بررسی اثر شیب

  شود.می

  

  

  

  

  

  

  

                                                

1 - Bonino 
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  فصل دوم      

  پژوهش پیشینه            
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  همقدم - 2-1

بر میزان ترسیب کربن،  فیزیوگرافیبا توجه به اهمیت ترسیب کربن در سطح جهانی و تأثیر عوامل 

 .هیمدمورد ارزیابی قرار را  ي کشورهادر واحد سطح اکوسیستم ترسیب کربنمیزان  که است ضروري

از میزان ذخایر  و صحیح اولیه آورديبر دهد کهمرور تحقیقات انجام گرفته در گذشته این امکان را می

ي هادر اکوسیستم بر میزان کربن ترسیب شده شیباثر عواملی نظیر  یمبتوان و دست آوریمهب عکربن مرات

همین علت در به نیم.هاي درست و پایدار مدیریتی در مراتع کشور تعیین کبراي اتخاذ تصمیمرا  مرتعی

  پرداختیم.زمینه ترسیب کربن خاك ایران و جهان در  در انجام شده این فصل به مطالعه تحقیقات

  کشور از خارج انجام گرفته درمطالعات  - 2-2

 25وآنگه طور مثال،هب است.تحقیقات زیادي در ارتباط با بررسی ترسیب کربن در دنیا انجام گرفته 

خاك را بررسی آلی  کربننوع پوشش بر  اثر توپوگرافی و چین، طی پژوهشی در، )2007( همکاران و

این  ذخیره کربن در اکوسیستم مؤثر است و شیب بر آن است که جهت بیانگردست آمده هنتایج ب کردند.

هایی در بررسی )،2009و همکاران ( 26اگلیدر تحقیق دیگر،  یر است.تأثیر بسته به عمق خاك متغ

تر و خاك دماي پایین هاي شمالی،در شیبکه نشان داد آنها تایج ارتفاعات شمالی ایتالیا انجام دادند و ن

جنوبی صورت هاي آلی بیشتر و تجزیه آن کندتر از شیب کربنرطوبت بیشتري داشته و بنابراین تولید 

و  27هیدر مثال دیگر،  باشد.هاي شمالی بیشتر میآلی خاك در شیب کربندر نتیجه مقدار  گیرد.می

 ،هاي مرتعیمبوید بر اهمیت کربن آلی در زیستتأک ضمن ،در چین در تحقیق خود )، 2009همکاران (

متري در اثر چراي سانتی 20- 40و  10-20، 0-10ق ت این فاکتور کیفی خاك در سه عمبررسی تغییرا به

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

 .دهدرا شده افزایش میمتري نسبت به علفزار چسانتی 0

                                                

1 - Huang  
2 - Egli  
3 - He 
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ضی بر میزان کربن راا با مطالعه تأثیر کاربري )،2010(همکاران  و 28نومداهاي دیگر مانند در مثال

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

 و Poaceae لوط گیاهان خانوادهکشت مخ بوده و بیشترین میزان کربن آلی خاك در اراضی تحت

Fabaceae .زیادي در افزایش کربن آلی و مقدار نیتروژن ر دهی تأثیهمچنین آیش پس از کود وجود دارد

در نتایج تحقیق خود در چین نشان دادند که با افزایش شدت نیز  )،2011همکاران ( و 29لی .خاك دارد

اذعان  ،کند. بنابراینداري افزایش پیدا میطور معنی چرا در منطقه تحت چراي شدید، مقدار کربن آلی به

منظور هاي خاك و ازجمله کربن آلی داشته باشد. اما بهمثبت بر ویژگی تاثیرتواند داشتند چراي دام می

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

 در فالت چین در مطالعه خود )،2011همکاران ( و 30لیو .وسط را توصیه نمودندنیتروژن خاك، چراي مت

بیشترین  که طوريبه داشته است. اكداري بر میزان کربن آلی خیتأثیر معن اع،ارتف لنشان دادند کـه عام

دلیل این آنها  کردند. رتفاعات باال و کمترین آن را در ارتفاعات پایین گـزارشا همربـوط برا ربن ان کمیز

 31رولدن-مدیند .داالتر بیان نمودنات بارتفاع یندلیل دماي پای خاك به یپایین تجزیه کربن آل امر را نرخ

ذعان داشتند ساله بر میزان کربن آلی در شمال انگلستان ا هفتبررسی تأثیر قرق  )، با2012( همکاران و

   شود.اکوسیستم احیا شده میرگ و در نتیجه کاهش چرخه کربن در یک که قرق باعث کاهش الشب

 ودر جنوب اسپانیا سه منطقه با بافت خاك  )،2012( 32بریزروي -پولوري و وبوژول -لونکارب

نشان داد با توجه به شرایط آب و آنها نتایج  قرار دادند. پژوهششرایط آب و هوایی مختلف را مورد 

اگرچه دما و رطوبت  در فصل بهار است. از خاك کربناکسیدديز بیشترین خروج گا هوایی این منطقه،

ها با خاك است،بارندگی  کهزمانی کننده است.اما بافت خاك عاملی تعیین بر روي تنفس خاك تأثیر دارد،

 در دوره تابستان (کمبود باران و دماي زیاد)، کهیصورتدر تواند ذخیره کند،رس زیاد کربن بیشتري را می

هاي فیزیوگرافی مناظر تأثیر مکان )،2014و همکاران ( 33ناکوا شود.د میتولید و انتشار این گاز محدو

                                                

1 - Nomeda  
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Acatenery34  منطقه  را ارزیابی نمودند.بر ذخیره کربن آلی خاك در خاك آلتیسول جنوب شرقی نیجریه

یب زیاد، شیب متوسط اند که عبارتند از نواحی با شمورد مطالعه را به سه ناحیه فیزیوگرافی تقسیم کرده

متري خاك برداشت شده سانتی 15-30 متري وسانتی 0- 15هاي خاك از اعماق نمونه یب مالیم.و ش

که ذخیره کربن آلی خاك در نواحی با  ههاي خاك گرفته شده نشان دادنتایج تجزیه واریانس نمونه است.

هاي پایین بشیب باال نسبت به نواحی با شیب پایین، کمتر است که نشان از افزایش ذخیره کربن در شی

  است.

بیان کردند که کربن آلی و نیتروژن خاك به طور العات خود در چین درمط )،2015( 35وگوکی هوي

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 0-10نشده در دو عمق  نیتروژن و کربن خاك در مناطق چرا

   باشد.متر میسانتی 10-20کمتر از عمق  0-10کربن و نیتروژن در عمق 

  داخل کشورانجام گرفته در مطالعات  - 2-3

 مختـاري   عنوان مثـال،  به در ایران نیز در ارتباط با ترسیب کربن تحقیقات زیادي انجام گرفته است.

ر بررسی تأثیر درجه شیب و تغییر کـاربري اراضـی بـر ذخیـره     منظو )، مطالعاتی را به1390و همکاران (

مـاهوري لردگـان    هاي خاك در منطقه تپـه کربن آلی در اجزاء فیزیکی مختلف و همچنین برخی ویژگی

تخریـب  جنگل طبیعـی، جنگـل    استان چهارمحال بختیاري انجام دادند. سه کاربري رایج در منطقه شامل

نمونه از  108عنوان تیمارهاي مطالعه انتخاب و در مجموع  شیب به شده، اراضی کشت شده و سه درجه

اي در متري سطح خاك برداشت شدند. نتایج این پژوهش نشان داد کـه مـواد آلـی ذره   سانتی 0-10عمق 

منطقـه  این اي ها بود. مواد آلی ذرهيداري بیش از سایر کاربرها به طورمعنیاراضی جنگلی در همه شیب

اي در کـاربري جنگـل در شـیب کـم،     اندازه شن بودند. مقدار ازت کل درمواد آلی ذره در به طور عمده

اي دیگـر بهرامـی و   در مطالعـه  هـاي زیـاد بـود.   ویژه در شـیب ها بهتر از مقادیر آن در سایر کاربريبیش

هاي مرتعی تماند که محاسبه میزان تأثیر اکوسیسهاي خود به این نتیجه رسیدهبا بررسی ،)1391همکاران (

                                                

  آکاتنري  - 34

35 - Hui & Guo Qi 
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اکسـیدکربن  بردن به میزان کاهش مصـرف انـرژي از طریـق کـاهش انتشـار دي     درمناطق کوهستانی و پی

بـوده و   هایی که داراي قابلیت بیشـتري جهـت ترسـیب کـربن    مفیدخواهد بود. همچنین با شناخت گونه

هـاي  انسـیل اکوسیسـتم  تـوان پت مـی بررسی عوامل مدیریتی که بر فرایند ترسیب کربن تأثیرگذار هسـتند،  

  مرتعی در جذب و ترسیب کربن اتمسفري ودر نتیجه تعدیل بحران تغییر اقلیم را افزایش داد.

حوضـه ریملـه، حوضـه     3منظور برآورد میزان ترسـیب کـربن،    )، به1392لشنی زند و همکاران ( 

ردنـد.  عنوان سـه سـایت معـرف انتخـاب ک     پخش سیالب رومشگان و حوضه آبخوانداري کوهدشت به

سـه  شـده اسـت. نتـایج ایـن پـژوهش در      متري انجام سانتی 25-50و  0-25هاي برداشت خاك از عمق

 26هـاي شـاهد   ومیانگین نمونه 8/54، 4/78، 7/45ترتیب حوضه معرف ریمله، رومشگان و کوهدشت به

تـن در   4/78تن در هکتار برآورد شد. در مجموع سایت پخش سیالب رومشگان با میزان ترسیب کـربن  

هکتار پروژه موفقی از لحاظ ترسیب کربن با اعمال مدیریتی کارا و انجام عملیات مکانیکی و بیولوژیکی 

اي را جهت بررسـی اثـر شـیب و تغییـرات پوشـش      پروژه ،)1392اران (بهرامی و همک .آبخیزداري است

 (ارومیه) خانقاه سرخ آبخیزهاي خاك مراتع حوضهگیاهی بر میزان ترسیب کربن و برخی دیگر از ویژگی

-اقدام بـه نمونـه   هرکدام داراي دو کالس شیب بودند،ه تیپ گیاهی که پس از شناسایی س اند.انجام داده

بـه همـراه برخـی از    متري خاك از هر دو تیپ کرده و کربن ترسیب شده را سانتی 0-30گیري در عمق 

در مـورد  آنهـا  ایج مقایسـه میـانگین   . نتـ نـد و شیمیایی خاك مورد آزمایش قرار دادخصوصیات فیزیکی 

هاي گیاهی نشان داد که تیپ هی و شیب بر برخی از خصوصیات خاك وبررسی اثر تغییرات پوشش گیا

ج کلی این  نتای اند.داري داشتهیاهی تأثیر معنیهاي گدرجه شیب و نوع تیپ تر خصوصیات خاكبراي بیش

توانـد منجـر   تر میهاي پایینپوشش گیاهی در شیببرداري مناسب از و بهرهپژوهش نشان داد که حفظ 

  خشک گردد.به حفظ ذخیره کربن آلی خاك در مناطق خشک و نیمه

منظور بررسی اثر ارتفاع بر میزان ذخیره  بهرا  یتحقیق ،)1393( و همکاران یوسفیاندر مثال دیگر،  

 ،500-1000طبقـه ارتفـاعی   در سـه   مازنـدران،  کیاسر در مراتع پوشش گیاهیتوده و کربن تحت زیست

 یابد،چه ارتفاع افزایش می که هراین بود بیانگرآنها نتایج  .دادندمتري انجام  1500-2000و 1500-1000

   شود.نیز زیاد میمیزان بیومس و ترسیب کربن  درصد پوشش تاجی،



 

١٨ 

ان ترسیب گیاه آتریپلکس با میز پژوهشی را به منظور بررسی رابطه )،1394همکاران ( وزیریان و

روش کامال تصادفی در سه تراکم  داري بهبرنمونه مراتع اینچه برون در استان گلستان انجام دادند. کربن

تراکم برابر کربن ترسیب شده در واحد سطح در منطقه کم  تکرار در سطح انجام گرفته است. 30 با

برابر  در منطقه پر تراکم و ار،تن در هکت 85/27با تراکم متوسط برابر  در منطقه تن در هکتار، 27/26

در نتیجه  و با افزایش تراکم میزان کربن آلی که تن در هکتار است.این نتیجه بیانگر آن است 66/30

   روند افزایشی داشته است. ترسیب  کربن در خاك

هدف بررسی تغییرات مکانی کـربن آلـی وترسـیب آن در خـاك در      با ،)1395( نظري و همکاران 

روي  هـاي فیزیکـی و شـیمیایی   آزمایش .ظهیرآباد شهرستان شازند پژوهشی را انجام دادندآبخیز  ضهحو

انجام گرفت ودر نهایت بـا اسـتفاده از سیسـتم اطالعـات جغرافیـایی تغییـرات مکـانی        هاي خاك نمونه

-درصد کربن آلی و مقدار کربن آلی خاك و کل ترسیب کربن خاك در منطقـه ظهیرآبـاد پهنـه    پارامترها،

 ،اد که با افزایش درصد پوشش گیـاهی نشان دآنها درصد پوشش گیاهی تایج مقایسه میانگین ن دي شد.بن

 و همکـاران  جنیـدي در مثـال دیگـر،    یابد.درصد کربن آلی خاك و مقدار کربن آلی خاك نیز افزایش می

وهشـی را در  پژ هاي متفاوت چرایی دام،سازي کربن تحت شدتخیرهذارزیابی میزان منظور  به ،)1395(

منطقـه چـراي    سـه منطقـه کـامال حفاظـت شـده،      منطقه حفاظت شده بیجار استان کردستان انجام دادند.

 بیـانگر آن آنهـا  نتـایج   عنوان تیمارهاي مختلف چراي دام انتخاب شدند. منطقه چراي سنگین به متوسط،

گیري کاهش چشم برگالش توده گیاهی وزیست ذخایر کربن خاك، ست که با افزایش شدت چراي دام،ا

   است.بوده میزان کربن آلی خاك نیز در منطقه قرق بیشتر از مناطق دیگر  اند.داشته

اوکـان و همکـاران،   ( و ایـران  خـارج با توجه به مطالعات و تحقیقات انجـام گرفتـه در    در مجموع

الزم و  ،)1395؛ جنیــدي و همکــاران، 1394؛ مهــدوي و همکــاران، 2017؛ مــریمن و همکــاران، 2014

همچنـین   هـاي بیشـتري انجـام گـردد.    با توجه به اقلیم متفاوت در داخل کشور، پژوهشضروري است 

(رفیعـی و   هـاي گیـاهی، مکـان و شـیوه مـدیریت متفـاوت اسـت       پتانسیل ترسیب کربن برحسب گونـه 

رگـذار  با بررسی عوامل مدیریتی و محیطی که بـر فراینـد ترسـیب کـربن تأثی     ،. بنابراین)1390همکاران، 

(بهرامـی و همکـاران،    توان اصالح و احیا اراضی از منظر شاخص ترسیب کربن را دنبال نمودهستند، می

 ،ولیاجـد  نتایج در قالب ،بندي تحقیقات انجام گرفته در اقصا نقاط دنیادر ذیل با بررسی و جمع. )1392



 

١٩ 

ترسیب کربن (کربن آلی و جرم  در زمینه پارامترهاي مؤثر در رابطه هاي انجام گرفتهجهت مرور پژوهش

تا امکان مقایسه مطلوبتر با نتـایج تحقیـق    ،شده است تنظیمهاي اخیرسال در ،دنیا در مخصوص ظاهري)

  .)9-2 تا 1-2ول ا(جد حاضر بهتر میسر گردد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

٢٠ 

  م)دنیا (درصد و گرم بر کیلوگر در خاك جدول مقایسه کربن آلی - 1- 2جدول 

  میزان کربن آلی  برداريونهمحل نم  منابع

  )gr/kg(05/3؛ بعد از تغییر کاربري: 50/2قبل از تغییر کاربري:   فالت چین  2011و همکاران،  1وانگ

 -و ري پولو بوژولو-کربونل

  2012، روي بریز
  )gr/kg(5/9، کارمونا: 12، اوساال: 1/4مونترو:   اسپانیا

  (%) 10/1  دشت سیالبی، کانادا  2012و همکاران،  2درویین 

  (%) 46/0، خاك نمکی: 44/0، خاك آهکی: 87/0گچی: خاك   خشک اسپانیامناطق نیمه  2013و همکاران،  3بدیا

  هاي کشاورزي رها شده، ایتالیازمین  2013و همکاران،  4نوآرا 
، 7/11: 1، منطقه15-30؛ عمق 2/16: 2، منطقه7/17: 1، منطقه0-15عمق 

  )gr/kg(1/13: 2منطقه

  شرقی نیجیریهجنوب  2014همکاران،  اوکان و
: 1، شیب متوسط، عمق53/5: 15-30، عمق17/7: 0-15شیب زیاد، عمق

  )gr/kg( 73/13: 2، عمق17/24: 1، شیب کم، عمق63/5: 2، عمق73/8

  هاي لسی، لهستانخاك  2015،  5واساك و درونیک

؛ 334: 32-42، عمق262: 15-32، عمق1/301سانتیمتري: 0-15مرتع، عمق

؛ جنگل، 3/249: 20-25، عمق1/5: 10-20، عمق0: 0- 10وته زار، عمقب

  )gr/kg(8/294: 12-22، عمق2/264: 2-12، عمق5/33: 0-2عمق

  هند  2017و همکاران،   6بهارالی
 39، پوسته برنج: 6/21، کود کمپوست: 5/37، گیاه شبدر: 9/11کودگاوي: 

(%)  

  (%) 957/0  آنتالیا، ترکیه  2017،  7یلماز و سولمز

  

  

  

  
  

                                                

1 - Wang  
2 - Drouin 
3 - Badia 
4 - Novara 
5 - Wasak & Drewnik 
6 - Bharali 
7 - Yilmaz & Sönmez 



 

٢١ 

  در ایران (درصد)خاك جدول مقایسه کربن آلی  - 2- 2جدول 

  میزان کربن آلی  برداريمحل نمونه  منابع

  38/0: 50- 100، عمق26/1:  30-50، عمق35/2:  10-30، عمق: 65/4: 0-10عمق  جنگل بهسرا  1386محمودي طالقانی، 

  27/0: 45-90، عمق86/0: 15-45، عمق2/1: 0-15عمق  شهر، اردبیلمشگین  1389خطیبی، 

  شهرستان نور  1389طبالوندانی و همکاران، 
، 336/1: 4، منطقه326/1: 3، منطقه352/1: 2، منطقه367/1: 1اراضی رها شده: منطقه

  391/1: 5منطقه

  367/0، مرتع تحت چرا: 606/0، قرق میان مدت: 532/0قرق بلند مدت:   ساوه  1390علیزاده و همکاران، 

  48/2: 30-50، شیب51/2: 10-30، شیب 58/3: 10جنگل طبیعی، شیب کمتر از  چهار محال و بختیاري  1390ن، مختاري و همکارا

  81/0: 15-30، عمق15/1: 0-15عمق  تهران پارك جنگلی چیتگر  1390ورامش و همکاران، 

  79/0آویشن: -؛ پرند54/0چوبک: -جاشیر، 95/0:  درمنه-چوبک، 10-30شیب  خانقاه سرخ ارومیه  1392بهرامی و همکاران، 

  36/0آویشن: -؛ پرند43/1چوبک: -جاشیر، 84/0:  درمنه-چوبک، 30-50شیب

  کرمانشاه  1392قیطوري و همکاران، 
، 61/1، مرتع آتش گرفته: 16/1، چراي شدید مرتع: 12/3، مرتع قرق: 0-20عمق

  22/1، تغییر به دیمزار: 13/2تغییر به باغ دیم: 

  زنجان  1394زرین کفش و همکاران، 
، 63/0: 0-20؛ منطقه گرماب، عمق7/0: 15-30، عمق7/0: 0-15منطقه طارم، عمق

  30/0: 60-80، عمق43/0: 40-60، عمق50/0: 20-40عمق

  612/0،تراکم زیاد: 543/0،تراکم متوسط: 492/0تراکم کم:   مراتع گلستان  1394وزیریان و همکاران، 

  

  

  

  

  

  

 



 

٢٢ 

  در دنیا و ایران (درصد)خاك جدول مقایسه کربن آلی  -3- 2جدول

  عمق سطحی  عمق زیرین  برداريمحل نمونه  منابع
یک عمق در مناطق مختلف (حداقل 

  و حداکثر)

  اکوسیستم

  

درویین و همکاران، 

2012  
  مرتعی  10/1  -  -  مراتع  کانادا

  2013بدیا و همکاران، 
خشک مناطق نیمه

  اسپانیا
  مرتعی  87/0  44/0  -  -

بهارالی و همکاران، 

2017  
  کشاورزي  37  9/11  -  -  هند

  کشاورزي  957/0  -  -  آنتالیا، ترکیه  2017یلماز و سولمز، 

زرین کفش و همکاران، 

1394  
  مرتعی  -  -  7/0  7/0  مراتع طارم زنجان

زرین کفش و همکاران، 

1394  

منطقه گرماب 

  زنجان
  مرتعی  -  -  63/0  5/0

  1389خطیبی، 
شهر، مراتع مشگین

  اردبیل
  عیمرت  -  -  2/1  86/0

قیطوري و همکاران، 

1392  
  مرتعی  12/3  22/1  -  -  مراتع کرمانشاه

طبالوندانی و همکاران، 

1389  

مراتع شهرستان 

  نور
  مرتعی  36/1  35/1  -  -

ورامش و همکاران، 

1390  

تهران،  پارك 

  جنگلی چیتگر
  جنگلی  -  -  15/1  81/0

  

  

  

  

  

  

  

  



 

٢٣ 

  کیلوگرم)رصد و گرم بر(د در دنیاخاك جدول مقایسه وزن مخصوص ظاهري  - 4- 2جدول

  میزان جرم مخصوص ظاهري  برداريروش نمونهمحل و   منابع

  )gr/kg(141،جنگلی: 7/132درختچه:   خاك مرطوب، ایالت اوهایو آمریکا  2012،  1برنال و میچ

  2013بدیا و همکاران، 
- عمق نمونه، خشک اسپانیامناطق نیمه

  متريسانتی 0- 10برداري خاك: 

: 2، مکان35/1: 1؛ خاك نمکی، مکان38/1: 2، مکان36:1/1خاك گچی، مکان

45/1 )3gr/cm(  

  2014اوکان و همکاران، 
-شرقی نیجیریه، عمق نمونهجنوب

  15- 30و 0- 15برداري خاك: 

  اثر شیب متري،سانتی

: 2؛عمق31/1:  1؛ شیب متوسط: عمق 42/1: 2؛ عمق 45/1: 1شیب کم: عمق

  )gr/kg(39/1: 2ق؛ عم34/1:  1؛ شیب زیاد: عمق40/1

  آکادین، کانادا لجنگ  2014و همکاران،  2پرست 
: 35-50، عمق 92/0: 20-35، 66/0: 10-20، عمق 72/0: 0-10عمق

16/1)3gr/cm(  

  لهستان  2015، درونیکواساك و 

؛ بوته زار، 43/0: 32-42، عمق18/0: 15-32، عمق26/0: 0-15مرتع، عمق

: 0-2؛ جنگل، عمق18/0: 20-25، عمق03/0: 10-20، عمق02/0: 0-10عمق

  )3Mgr/m(  39/0: 12-25، عمق37/0: 2-12، عمق03/0

  )3Mgr/m( 52/1: 60-52/1،90 :30-60، 42/1: 0-30کاهش خاکورزي، عمق  خشک آمریکامناطق سرد و نیمه  2015و همکاران،  3کار

  شهري سوید، چمن  2016، و همکاران  4پوپال
 87/0، شهر گوتنبرگ: 03/1شهر مالمو: ، 13/1چمن معمولی، شهر اوپساال: 

)3gr/cm(  

  )3gr/cm( 21/1اثر کود،  آنتالیا، ترکیه  2017،  مزنیلماز و سو

  )3ton/m( 27/1،مرتع مسطح شده: 13/1چمنزار:   هاي ایتالیاتپه  2017و همکاران،  5ناپولی 

  2017و همکاران،  6مریمن
امریکا، شمال و جنوب سوید و 

  سنگاپور
  )3gr/cm(97/0، سنگاپور: 90/0، جنوب سوید: 80/0شمال سوید:  ،1آمریکا: 

  

  

                                                

1 - Bernal & Mitsch 
2 - Prest 
3 - Carr 
4 - Poeplau 
5 - Napoli 
6 - Merriman 



 

٢۴ 

  متر مکعب)(گرم بر سانتیدر ایران خاك  ظاهري مخصوص مقایسه وزن.جدول 5- 2جدول

  میزان جرم مخصوص ظاهري  بردارينمونهمحل   منابع

  29/1: 5، منطقه51/1: 4، منطقه64/1: 3، منطقه26/1: 2، منطقه36/1: 1منطقه  اراضی رهاشده، شهرستان نور  1389طبالوندانی و همکاران، 

  مراتع استپی رودشور ساوه  1390علیزاده و همکاران، 
؛ مرتع تحت 33/1؛ قرق میان مدت: 35/1مدت:  لندخاك پاي گیاه، قرق ب

  4/1چرا: 

  66/1: 15-30،عمق 51/1: 0-15عمق  پارك جنگلی چیتگر  1390ورامش و همکاران، 

  ، پارك طالقانیپارك چیتگر  1391 آریا پاك و همکاران،
؛ پارك طالقانی، عمق 97/0: 20-40، عمق: 94/0: 0-20پارك چیتگر، عمق: 

  95/0: 20-40، عمق 93/0: 20-0

  مراتع گنبد  1392شیدایی کرکج، 
: 0-15؛ آگروپاییرون، عمق3/1: 15-30،عمق1/1: 0-15آتریپلکس، عمق

  21/1: 15-30عمق ، 19/1

  شهرستان خوي  1392قریشی و همکاران، 
:  0-15؛ مرتع دوم: عمق45/1:  15-30، عمق44/1: 0-15مرتع اول: عمق

  43/1،عمق دوم:  46/1؛ مرتع سوم: عمق اول: 52/1: 15-30عمق ، 55/1

  1392خانلري و همکاران، 
 ؛سـرخکالي مراتـع قشـالقی

  شهرسـتان ساري

: 0-15؛  غیر قرق: عمق:05/2: 15-30؛ عمق:  02/2: 0-15قرق: عمق

  55/2:  15- 30، عمق:40/2

  هاي جنوبی سبالنمراتع ییالقی دامنه  1394قربانی و همکاران، 

؛ شدت چراي 99/0: 15-30، عمق26/1: 0- 15شدت چراي زیاد: عمق

-15چراي کم: عمق؛ شدت 10/1: 15-30، عمق09/1: 0-15متوسط: عمق

  25/1: 15-30، عمق03/1: 0

  88/1؛ حریم روستا:42/1؛  آغل:57/1؛  آبشخور: 33/1؛کلید: 07/1: قرق  تع چپر قویمه گنبدمرا  1394شیدایی کرکج و همکاران، 

  1394زرین کفش و همکاران، 
طارم قزوین، اراضی گرماب  اراضی

  زنجان

:  65-80؛ عمق21/1: 30-65؛ عمق 19/1:  0-30اراضی طارم قزوین: عمق

؛ 62/1: 20-40؛ عمق79/1: 0-20؛ اراضی گرماب زنجان: عمق32/1

  53/1: 60-80؛ عمق 50/1: 40-60عمق

  

  

  

  



 

٢۵ 

  )متر مکعبگرم بر سانتی( در دنیا و ایرانخاك جدول مقایسه جرم مخصوص ظاهري  - 6- 2 جدول

  اکوسیستم
 در مناطق مختلف یک عمق

  (حداقل و حداکثر)

  عمق زیرین  عمق سطحی
  منابع  برداريمحل نمونه

  2015واساك و درونیک،   سی، لهستانهاي لخاك  18/0× 10- 6  26/0×10- 6  -  -  مرتعی

  2015واساك و درونیک،   هاي لسی، لهستانخاك  03/0×10- 6  02/0×10- 6  -  -  زاربوته

  2014پرست و همکاران،   جنگل آکادین، کانادا  66/0  72/0  -  -  جنگلی

  2013بدیا و همکاران،   خاك گچی، اسپانیا  -  -  38/1  36/1  کشاورزي

  2017یلماز و سولمز،   ترکیه، اثر کود آنتالیا،  -  -  21/1  کشاورزي

  -  -  مرتعی
1/1  3/1  

  مراتع گنبد، آتریپلکس
شیدایی کرکج و همکاران، 

1392  

  1392قریشی و همکاران،   شهرستان خوي  45/1  44/1  -  -  مرتعی

  -  -  مرتعی
شهرسـتان  ،مراتـع قشـالقی  05/2  02/2

  قرق، ساري
  1392خانلري و همکاران، 

  -  -  مرتعی

هاي مراتع ییالقی دامنه  99/0  26/1

ن، شدت چراي جنوبی سبال

  زیاد

  1394قربانی و همکاران، 

  مرتعی

  
-  -  

79/1  62/1  
  اراضی گرماب زنجان

زرین کفش و همکاران، 

1394  

  

  

  

  

  

  



 

٢۶ 

 در دنیا خاك خالصه نتایج تحقیقات انجام گرفته در ارتباط با مقدار ترسیب کربن - 7- 2جدول 

  میزان ترسیب کربن ابطه ترسیب کربنر  برداريروش نمونه  منابع

و همکاران،  وانگ

2011  

-عمق نمونه؛ فالت چین -خشک لسیمناطق نیمه

متري؛ تغییر کاربري سانتی 0-20: برداري خاك

  اراضی

Cs : OC×Bd×e× (1-s) 

  

؛ جنگلی:  6/9: مرتعی: 1عمق

43/12  

، جنگلی:  94/11: مرتعی: 2عمق

09/12  

(ton/ km2×Y) 

ران، و همکا 1لیو 

2011  

و  0-20: برداري خاكمراتع فالت چین؛ عمق نمونه

  متريسانتی 40-20

Cs: OC×Bd× e × (1-F/100) 
/100 

 

  .64/2: 1عمق

 kg/m)2( 57/4: 2عمق

  2013و همکاران،  بدیا
، سه نوع شرقی اسپانیاخشک در شمالمناطق نیمه

  خاك

C s: OC × Bd × e × 104 × 
(1-s) 

؛ خاك  550خاك آهکی:

  1135ر:شو

 (kg/ha×Y)  145خاك گچی: 

و همکاران،  2اورجیل

2014  
  استرالیا، ایاالت مونارو و بروآ؛ خاك گرانیتی عمیق

Cs: OC × Bd × e × s 
 
 

 8/51؛ بروآ:  5/76مونارو: 

(Mgr/ha) 

اوکان و همکاران، 

2014  

شرقی نیجیریه، عمق هاي آلتیسول جنوبخاك

متري، اثر نتیسا 15-30و 0-15برداري خاك: نمونه

  شیب

  

Cs: OC×Bd×e 

  

: 2؛ عمق80/281: 1شیب کم: عمق

: 1؛ شیب متوسط: عمق93/331

؛ شیب 34/137: 2؛ عمق43/99

: 2؛ عمق48/90: 1زیاد: عمق

75/136  )2(gr/m 

، واساك و درونیک

2015  

  هاي لسی، لهستانخاك

  

Cs: OC ×Bd ×e 

  

  ؛5/47مراتع رها شده: 

  /9چه تاج کوتاه: درخت

  5/63جنگل کاج اروپایی: 

(Mgr/ha) 

  2015و همکاران،  کار
برداري خشک آمریکا، عمق نمونهمناطق سرد و نیمه

  متري خاكسانتی 90خاك: بیشتر از 

Cs :10000 × OC × Bd × e 

 

، خاکورزي 112خاکورزي اصولی: 

  127؛ بدون خاکورزي:104کم: 

(Mgr/ha) 

پوپال و همکاران، 

2016 
  شهري سوید، چمن

M : Bd× e ×100 
Cs : SM(soil 
mass)×OC/100 

8/7 (Mgr/ha) 

وهمکاران،  3فرچاد

2016  
  مانده یونجه در خاكباقیشمال فرانسه، 

Cs :1/100 × M ×OC ×Bd 

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

مریمن و همکاران، 

2017  

  امریکا، شمال و جنوب سوید و سنگاپور

  
Cs : OC × Bd × e 

؛  8/75؛ سوید: 74/ 4:آمریکا

  )Y)×2gr/m. 135سنگاپور:

Cs میزان کربن ترسیبی؛ :Oc کربن آلی؛ ::Bd جرم مخصوص ظاهري؛:e  عمق خاك نمونه برداري؛s ضریب اصالحی؛ :F درصد درشتی؛ :M :

  جرم خاك

  

                                                

1 - Liu 
2 - Orgill 
3 - Ferchaud 
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Abstract 
Rangelands play an important role in reducing carbon dioxide as one of the most 
important ecosystems of the world. The use of carbon storage capacity in plant tissues 
and soil has been seriously considered in recent decades. Considering the existence of 
different climatic regions in Iran, attention to the contribution and amount of carbon 
sediment of each of these regions is notable. Therefore, the soil carbon sediment 
capacity of the northern Sabalan in Qotoursoui region was investigated in three slope 
classes including: 0-20, 20-40, 40-60 percent and two plant community including: 
grassland and forb-grassland (totally, six habitats or sites). Vegetation sampling was 
conducted on each site / habitat at three transects (totally 18 transects) and ten 1 m2 
plots in each transect (totally 180 plots). Soil samples were collected from two soil 
depths of 0-15 and 15-30 cm in each transect. Two transects were parallel and the third 
transect was perpendicular to them at each site / habitat. The percentage of clay, sand, 
silt, organic carbon, particle organic carbon, lime, nitrogen, moisture, and potassium 
(ppm), phosphorus (ppm), pH, electrical conductivity (µs/cm), Bulk density (gr/cm3) 
and carbon sediment (Ton/ha) were measured at both depths of soil. Results show that 
most soil parameters and soil carbon sequestration under the type of plant composition, 
soil depth and slope showed significant changes. The highest amount of soil carbon 
sequestration was measured at the 60-40% slope of meadow community at the first 
depth (0-15) of soil with a numerical value of 72.36 t/ha, which except for the meadow 
community with the sloe of 0-20% and 0-15 cm depth (69.51-ton ha-1) showed 
significant differences with other measurements. The lowest amount of carbon 
sequestration was found in 0-20% slope of shrub community at the second depth 
(52.93 ton/ha) of soil. The most important reasons for the high carbon sequestration in 
the meadow community in the first depth and high slopes are primarily the high 
vegetation cover and direct effect of soil above horizon on the vegetation cover and the 
lack of road accessibility, thus low disturbance with the increase of slope. The 
vegetation composition of the meadow community clearly show that due to the high 
percentage and density of vegetation cover, it could be considered as a carbon sink and 
has a significant role in carbon sequestration. In the meantime, the maintenance or 
improvement of vegetation cover can be effective in the increasing carbon 
sequestration either in the meadow or shrub communities.  

Keywords: slope, vegetative coverage, soil, carbon sediment, sabalan, ardebil state 



 

٢٨ 

      

 

 

Faculty of Agriculture and Natural Resources 

Department of Natural Resources 

Thesis isapproved for the degree of  M.Sc.  

In Range Management 

Title: 

Study the effects of slope and species composition on soil carbon sequestration in 
rangelands of north Sabalan 

 

Supervisors: 

Ardavan Ghorbani (Ph.D) 

Ali Teimourzadeh (Ph.D) 

 

Advisors: 

Akbar Ghavidel (Ph. D) 

Behnam Bahrami (M.S.c) 

 

By: 

Seyyedeh Neda Mir Ghaffari Tolon                          

September – 2017 


