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Effects of aspect and elevation on carbon sequestration 
process in Tehran Suburbs vegetation
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Aim Altitude and geographical directions in mountainous areas change at short distances and thus 
create high complexity in the physiography of the region. By changing the physiography, there will be 
a change in the diversity and structure of the vegetation and the amount of carbon sequestration. This 
study investigated the effect of changes in altitude, slope and direction of the southern Alborz mountain 
range on the outskirts of Tehran on carbon sequestration.
Methodology The physiographic and landform diversity map was prepared based on the digital model 
of the altitude of the region and taking into account the altitude factor and changes in the direction of the 
slope and slope. Based on this information layer, soil and vegetation sampling was performed in each of 
the physiographic forms in the field. Changes in soil carbon dioxide and its relationship with vegetation 
were investigated based on physiographic parameters.
Findings The results showed that the direction of slope, slope and altitude is directly related to the 
amount of carbon sequestration of vegetation. The western geographical direction and low slopes 
showed the highest carbon sequestration. Also, with increasing altitude without considering the 
direction factor and slope, the amount of soil carbon had a significantly decreasing trend. The results 
of root organic carbon analysis of the studied samples showed that the lowest amount of root organic 
carbon was observed in Ferula stipa and the highest amount of root organic carbon was observed in 
Ferula psathyrostachys.
Conclusion Altitude, slope and geographical direction of the slopes affect the rate of carbon sequestration. 
In situations where air pollution and climate change in a way that changes in temperature and rainfall 
are noticeable can have a negative effect on the carbon sequestration cycle. This effect will be especially 
greater on the southern and eastern slopes.
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بر از سطح دریا و ارتفاع  جهت جغرافیاییاثرات 
بن پوشش گیاهی مجاور شهر کرترسیب  فرآیند
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 دهیچک

های جغرافیایی در مناطق کوهستانی در جهتو  از سطح دریا ارتفاع :اهداف
کنند و بدین شکل پیچیدگی باالیی در فیزیوگرافی منطقه فواصل کم تغییر می

. با تغییر فیزیوگرافی تغییر در تنوع و ساختار پوشش گیاهی و ندینمایمایجاد 
میزان ترسیب کربن آن نیز ایجاد خواهد شد. این تحقیق اثر تغییرات ارتفاع از 

دریا، شیب و جهت دامنه کوهستانی البرز جنوبی در حاشیه شهر تهران بر  سطح
 میزان ترسیب کربن را مورد بررسی قرار داد.

زمین بر اساس مدل رقومی ارتفاع  شکلنقشه تنوع فیزیوگرافی و : شناسیروش
ارتفاع از سطح دریا و تغییرات جهت دامنه و شیب  ملمنطقه و با درنظرگرفتن عا

بر اساس این الیه اطالعاتی نمونه برداری از خاک و پوشش گیاهی در تهیه شد. 
کسید ادیصورت میدانی انجام شد. تغییر میزان ی فیزیوگرافی بههافرمهر یک از 

خاک و رابطه آن با پوشش گیاهی بر مبنای پارامترهای فیزیوگرافی بررسی  کربن
 شد.

شیب و ارتفاع از سطح دریا رابطه بررسی نتایج نشان داد که جهت دامنه،  :هایافته
مستقیمی با میزان ترسیب کربن پوشش گیاهی دارد. جهت جغرافیایی غربی و 

ی کم بیشترین ترسیب کربن را نشان دادند، همچنین با افزایش ارتفاع هابیش
داری روند طور معنیبدون درنظرگرفتن عامل جهت و شیب مقدار کربن خاک به

ی مورد اهنمونهکاهنده داشت. نتایج حاصل از بررسی کربن آلی ریشه به تفکیک 
مشاهده  Ferula stipaمطالعه نشان داد کمترین مقدار کربن آلی ریشه در گونه 

 بود. Ferula psathyrostachysشد و بیشترین مقدار کربن آلی ریشه در گونه 
ها بر میزان دریا، شیب و جهت جغرافیایی دامنهاز سطحارتفاع  :یر یگجهینت

ترسیب کربن اثرگذارند. شرایط آالیندگی هوا و تغییرات آب و هوایی )تغییرات 
تواند بر چرخه ترسیب کربن اثر منفی دما و بارندگی در آن محسوس باشد(، می

 واهد بود.ر خهای جنوبی و شرقی بیشتطور ویژه بر دامنهبه تاثیرداشته باشد. این 
کربن خاک، ارتفاع از سطح دریا، جهت جغرافیایی، پوشش گیاهی، ترسیب : کلیدواژگان

 کربن
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 مقدمه
ی باعث ایجاد تنوع در توپوگرافی، پیچیدگی کوهستان مناطقدر 

در  یتند یهابیش شود و از طرفیها میجغرافیایی دامنه جهت

نماید. این وضعیت افزایش فرسایش خاک برخی نواحی ایجاد می
 & Konz et al., 2010; Azizi]دلیل نیروی جاذبه به

Montazeri, 2018]، ها خرد اقلیم جادیا[Beniston, 2014] ،
به  و [Haring et al., 2012]تنوع در خاک منطقه در فواصل کم 

 ,.Fischer et al] تبع آن ایجاد تنوع در پوشش گیاهی منطقه

منجر وضعیت  نیادر مجموع،  را به همراه خواهد داشت. [2014
 کوچک و اسیدر مق ژهیبه و ییفضا یکیاکولوژ یواحدها جادیبه ا

از عوامل  یاز آنها با مجموعه خاص کیشود که هر یم ختهیآمدرهم
 همراه هستند یشناختستیو ز ییایمی، شیکیزی، فیمیاقل

[Hansen et al., 2000; Swetnam et al., 2017]. 

 ی بر ایجاد واحدهای اکولوژیکمکان راتییتغ اثرعالوه بر 
[Thompson & Kolka, 2005; Taylor et al., 2015] نیا 

برای واحدهای مختلف به همراه  کربن جریاندر  اتیر ییعوامل تغ
 ;Riveros-Iregui et al., 2015; Kang et al., 2003] دارد

Stielstra et al., 2015] با توجه به پیچیدگی باالی واحدهای .
اکولوژیک، برای بررسی چنین تغییراتی، مقیاس پالت برای ارزیابی 

. در رابطه [Kelsey et al., 2012]لنداسکیپ، روشی مناسب است 
نسبتًا  فصل رشداست که  با عوامل اثرگذار اصلی، شایان ذکر

تر برای پوشش گیاهی در ارتفاعات پایین نسبت به مناطق یطوالن
 هیاول دیتول یکل شی، افزاهمجوار و دارای ارتفاع از سطح دریای باالتر

 2CO انیجر نیهمچن و (Net Primary Production) خالص
 ;Rodeghiero & Cescatti, 2005]را در بر خواهد داشت خاک 

Swetnam et al., 2017]  اما از طرفی در ارتفاعات باالتر و سردتر
 شیافزا خاک یمواد آل، خاک یآل کربن ریذخابه دلیل تجزیه کندتر 

 .[Tashi et al., 2016] ابدییم
بر  جهیکند و در نتیم نییرا تع یدیتابش خورش زانیم جهت دامنه
 گذاردیتاثیر م رویشگاه خرداقلیمو  اهیق گی، تعراهیفتوسنتز گ

[Agren & Andersson, 2012; Gomroki et al., 2017] 
توسنتز ف کربن در فرآیند جذب شیباعث افزاتابش خورشیدی بیشتر 

 های خورشیدیتابش هوا در اثرشدن شود، اما گرمیم گیاهانتوسط 
را در پی خواهد  یاهیق پوشش گیتعر زانیم افزایشخاک و  ریتبخ

در . [Kirchen et al., 2017; Rehschuh et al., 2017] داشت
جذب آب  شیافزا ،آب کم ینگهدار  تیعمق با ظرفکم یهاخاک

مانند تر گرم یهادر دامنه رطوبتمنجر به کمبود  تواندیم اهیگ
 یشمال یهادامنهدر همان زمان که  یحال در شود، یجنوبهای دامنه

. البته در این زمینه درخوردار هستنب یکافاز رطوبت  احتماالً 
نادری برای ارزیابی اثر نوع دامنه بر میزان ترسیب کربن مطالعات 

 عموماً که  خاک در مناطق دارای پوشش گیاهی انجام شده است
 ;Smith et al., 2016] مناطق دارای پوشش جنگلی بوده است

Kobler et al., 2019; Azizi et al., 2018; Azizi, 2018] .
سوزی و قرق در بخشی که با هدف بررسی اثر آتش نتایج تحقیقی

از مراتع آذربایجان شرقی انجام شده است، نشان داد که جهت 
های جغرافیایی بر میزان ترسیب کربن زیرزمینی پوشش دامنه

. [Faraji et al., 2019]داری داشته است گیاهی اثر معنی
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یاهی های گهمچنین در بررسی رابطه میزان ترسیب کربن برخی گونه
ای مرتعی در قزوین مشخص شد که با خاک و پوش گیاهی منطقه

داری میان تراکم پوشش گیاهی و وضعیت خاک منطقه رابطه معنی
های گیاهی وجود دارد با مقدار ترسیب کربن برخی گونه

[Badehian & Mansouri, 2017] . 
ی چرخه ترسیب مکان یالگوها ییبا هدف شناساکنونی مطالعه 

های جنوبی البرز مرکزی و در حاشیه شهر تهران انجام دامنهدر کربن 
ی جغرافیایی دامنه و ارتفاع از هاجهتی ابیارز شد. برای این هدف

های موجود در منطقه مورد توجه قرار لنداسکیپ سطح دریا برای
 گرفت. 

 

 شناسیروش
 ″در محدوده این مطالعه در حاشیه شمال غربی کالنشهر تهران 

 ″تا ٣٤،′١٧،˚٥١ ″طول جغرافیایی شرقی و ٥٩،′٤٩،˚٣٥تا ١٢،′٤٩،˚٣٥

. بر اساس انجام شده استجغرافیایی شمالی  عرض١٦،′٣١،˚٥١
های مختلف، منطقه مورد مطالعه دارای آب و هوای بندیتقسیم

ر این اقلیم دای است. کوهپایه منطقه نیزاقلیم خشک است و نیمه

های البرز جنوبی در شمال و دامنه از سطح دریا متری ارتفاع دو هزار
مرطوب و سردسیر قرار گرفته و دارای آب و هوایی نیمهشهر تهران 

واًل بارش معم. در این منطقه هایی به نسبت طوالنی استزمستان با
سه یا و  شودشروع می ها زیاد است. فصل سرد از ماه آذردر زمستان

میانگین بارندگی ساالنه در این منطقه کشد. چهار ماه طول می
گراد است. درجه سانتی١8متر و میانگین دمای ساالنه میلی٢٤٥

درجه ١٣و  ٢٣میانگین حداقل و حداکثر دمای ساالنه به ترتیب 
های موجود و طبق اطلس تهران، گراد است. بر اساس نقشهسانتی

منطقه مورد مطالعه از نوع رسوب آبرفتی مخروط  سنگ بستر
در رده عمق و های جوان است. منطقه دارای خاک کمافکنه
بر اساس  است. دانه به همراه مقادیری ریزدانه رسیهای درشتخاک
-استان تهران در ناحیه رویشی ایرانو هنری پاپو بندی رویشیتقسم

های قه شامل گونهتورانی واقع شده است. پوشش گیاهی اصلی منط
ها و درختان نیز با تراکم خیلی کم ای است اما درختچهعلفی و بوته

در منطقه حضور دارند. همچنین منطقه از تنوع لندفرم باالیی 
برای مثال یک بخش از آن نشان داده  ١برخوردار است که در شکل 

 شده است.

 
 برداریهای نمونهمنطقه مورد مطالعه و موقعیت سایت( 1 شکل
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ترسیب  سیکلبر  (Aspect)هت اثرات ارتفاع و ج یابیبه منظور ارز
ر از ی )متارتفاع با توجه به ساختار کلی منطقه، چهار طبقه، کربن

 دامنهسه در  <2100و  2100-1900، 1900-1700، >١٧00سطح دریا( 
و سه طبقه شیب کم، متوسط و زیاد غرب( ، شرق و )جنوب تلفمخ
پوشش گیاهی  یهاداده شد. فیتعر حاشیه شمالی شهر تهراندر 

 یر یگاندازهو  یآور جمع( در هر پالت C ری( و خاک )ذخابیوماس)
(. تمرکز اصلی در ارزیابی اثر جهت دامنه و ارتفاع از ١)شکل  شد

 یرابوسیله بیوماس توده گیاهی بود. سطح دریا بر جذب کربن به
توده زیرزمینی با شیب، جهت و ارتفاع از سطح زی نیرابطه ب نییتع

 استفاده شد. رمنیاسپ یارتبه یاز همبستگدریا 

ها انتخاب بر اساس لندفرمنمونه زمینی  ١8٣در این تحقیق تعداد 
در داخل هر پالت لیست گیاهان موجود و تعداد آنها در واحد شد. 

سطح، درصد تاج پوشش گیاهان به تفکیک گونه، درصد تاج پوشش 
 .به تفکیک فرم رویشی، درصد خاک لخت و الشبرگ تعیین شد

و برای این هدف،  انجام شد گیاهان برداری از ریشهنمونهسپس 
متر در نظر گرفته  1×1ها ابعاد پالتدر نظر گرفته شد.  یهایپالت
ی و اندازه تاج ابوتههای ها با توجه به ابعاد گونهاندازه پالت شد.

افزایش منطقه ریزش الشبرگ در اطراف آنها در نظر گرفته شد. چون 
ها وضعیت پوشش گیاهی مورد محل پالتدر انتخاب ، گیاه است

فلزی ای ها از لولهآورد زیتوده زیرزمینی گونهبر  برای نظر قرار گرفت.
 ,.Han et al] شد متر استفادهسانتی٦ر متر و قطسانتی٣0ول به ط

منظور لوله مذکور در داخل پالت درون خاک کوبیده بدین  .[2008
جهت تعیین ضریب تبدیل کربن . برداشت شد هاشهیرو خاک  و

 این استفاده شد. بر به کربن آلی، از روش احتراقریشه گیاهان 
 ه بودند،مختلف گیاهی که کاماًل خشک شد یهانمونه ،اساس

ساعت در دمای  ٤آسیاب شده و پس از توزین در کوره به مدت 
شده پس از های سوزاندهد. نمونهدنسوزانده ش گراددرجه سانتی٥00

 وزن کردن در دستگاه دسیکاتور، توزین شدند. با تعیینخشک
داشتن وزن اولیه و نسبت کربن آلی به مواد دردستخاکستر و با 

محاسبه شد. در  گیاهانمیزان کربن آلی  رابطه زیرآلی بر اساس 
داشتن درصد وزن اولیه و درصد کربن آلی برای زینهایت با دردست

 .توده زیرزمینی ضریب تبدیل محاسبه شد
 

OC ٥/0= OM 
 

:OCو  آلی کربن:OMاست. ماده آلی 

فیزیکی  یهایژگیگیری برخی ومنظور اندازه خاک نیز به یهانمونه
جمله وزن مخصوص ظاهری، قابلیت هدایت  و شیمیایی خاک از

و رس  م، شن، سیلتالکتریکی، اسیدیته، نیتروژن، فسفر و پتاسی
، هاشهیها و جداکردن رکردن کلوخهدر هوای آزاد خشک و بعد از خرد

متری عبور میلی2و از الک  ، آسیاب شدههایسنگ و سایر ناخالص
گیری درصد کربن آلی در خاک از روش داده شد. برای اندازه

Black-Walkley استفاده شد. 
وسیله ها بهبودن دادهها ابتدا نرمالآنالیز واریانس داده منظوربه

توسط آزمون  هاانسیی وارهمگن و اسمیرنوف-آزمون کولموگروف

تورهای پوشش گیاهی و ترسیب مقایسه فاک برای شد.لون بررسی 
های جغرافیایی و و جهت هابیشدر  توده گیاهیکربن خاک و زی

مورد مطالعه از روش ارتفاع از سطح دریای مختلف در منطقه 
نرم طتوس. کلیه محاسبات آماری شدهمبستگی پیرسون استفاده 

 اجرا شد. SPSS 22ر افزا
 

 هایافته
 ،جهت دامنه، ایارتفاع از سطح درشیب، و توده زیرزمینی زی نیب

د وجو داریو معنی مثبت ی،قو یهمبستگی اهیکربن گ بیترس
 (. 1؛ جدول p<05/0)داشت 

 

 (N=١8٢توده زیرزمینی با متغیرهای مورد بررسی )نتایج همبستگی زی( ١ جدول
 داریمقدار معنی ضرب همبستگی متغیرها

 028/0 ٧٣٧/0 شیب
 036/0 8٢٦/0 ارتفاع از سطح دریا

 012/0 ٦٧٣/0 جهت دامنه
 0.0١٩ ٧٥٢/0 ترسیب کربن گیاهی

 

داری با افزایش ارتفاع از مقدار ترسیب کربن رابطه معکوس و معنی
طور سطح دریا را نشان داد لذا با افزایش ارتفاع مقدار ترسیب کربن به

های مورد بررسی کاهش یافت. دامنه غربی کلی برای همه گونه
میزان ترسیب کربن را برای پوشش گیاهی داشت. در دامنه بیشترین 

جنوبی مقدار ترسیب کربن متوسط و دامنه شرقی کمترین مقدار 
  ترسیب کربن پوشش گیاهی مشاهده شد.

ی اهگونهدر ادامه نتایج حاصل از بررسی و مقایسه ضریب تبدیل 
های مورد مطالعه ارایه شد. نتایج شده در سایتگیاهی شناسایی

 Psathyrostachys festuca، Ferulaی هاگونه دهدیمنشان 

stipa  وAethionema psathyrostachys  مقدار  نیشتریبدارای
 .Astragalus pگونه  ؛ الزم به ذکر است کهاندبودهکربن آلی خاک 

 (.1دارای کمترین مقدار کربن آلی خاک است )نمودار 
 یهاگونهنتایج حاصل از ترسیب کربن به تفکیک  ٢در نمودار 

 Ferulaشده نشان داده شده است. گونه شناسایی

psathyrostachys  کربن و گونه  بیترسدارای بیشترین مقدار
Stipa onosma  کربن بود. بیترسدارای کمترین مقدار 

نتایج حاصل از بررسی کربن آلی ریشه به تفکیک  ٣در نمودار 
طور که مشاهده ی مورد مطالعه نشان داده شده است. همانهانمونه

 Ferula stipa، کمترین مقدار کربن آلی ریشه در گونه شودیم
 Ferulaمشاهده شد و بیشترین مقدار کربن آلی ریشه در گونه 

psathyrostachys .بود  
نتایج حاصل از بررسی وزن مخصوص خاک در  4نمودار در 
ارایه شد. وزن مخصوص  هاگونهی مورد مطالعه به تفکیک هاتیسا

 Astragalus p. ،Ferulaهای خاک در مناطق حضور گونه

onosma ،Ferula psathyrostachys  وStipa onosma 
 Aethionemaی هاگونهبرابر و در مورد  باً یتقرکمترین مقدار و 

psathyrostachys  وStipa psathyrostachys ین دارای بیشتر
 مقدار بودند.
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ی مورد مطالعه هاتیسادر  در هکتار( لوگرمیخاک )ک یکربن آلبررسی  (١نمودار 

  های پوشش گیاهیبه تفکیک تیپ
 

 
ه ی مورد مطالعه بهاتیسادر  در هکتار( لوگرمیکربن )ک بیترسنتایج ( ٢نمودار 

 های پوشش گیاهیتفکیک تیپ
 

 
 ی مورد مطالعههاتیسادر  در هکتار( لوگرمی)ک شهیر یآل کربنبررسی ( ٣نمودار 

 های پوشش گیاهیبه تفکیک تیپ
 

 
ی هاتیسادر  (مکعب متروزن مخصوص خاک )گرم در سانتینتایج ( ٤نمودار 

 مورد مطالعه به تفکیک گونه 

 بحث
بر  ترین عوامل تاثیرگذاردرصد رس خاک از مهم ژهیو خاک به بافت

توانایی ترسیب  های با رس بیشترترسیب کربن خاک است، که خاک
در نیز این موضوع . [Varamesh et al., 2015]بیشتری دارند 

دلیل داشتن درصد رس بهمنطقه  این مطالعه مشخص شد که خاک
 و بورس. هم از خود نشان داد باالیی ترسیب کربن باال نسبتاً 

 نیز نشان دادند که ترسیب خاک [Bruce et al., 1999]همکاران 
مق گیاه و ع دار تحت تاثیر نوعطور معنی درصد کربن آلی خاک بهو 

 .قرار داردخاک 
های اثر جهت دامنه [Faraji et al., 2019]نتایج مطالعه  

ارتفاع از سطح دریا،  تاثیر [Tashi et al., 2016]جغرافیایی، 
[Kobler et al., 2019] ها و شیب دامنه تاثیر[Badehian & 

Mansouri, 2017]  اثر وضعیت خاک و تراکم پوشش گیاهی را
و  عبدی. دهدیمبر میزان ترسیب کربن پوشش گیاهی نشان 

ثر بر ترسیب وم در بررسی عوامل [Abdi et al., 2008]همکاران 
قله اراک به این نتیجه  شده هفتادکربن آلی خاک در منطقه حفاظت

 دارمقخاک با درصد لوم خاک،  دست یافتند که ترسیب کربن آلی
EC ،خاک، بیوماس هوایی، بیوماس زیرزمینی  درصد رطوبت اشباع

دار داشت و با درصد سنگ و رابطه مثبت و معنی و مقدار الشبرگ
 [Gao et al., 2007]. دار داشتخاک رابطه منفی معنی سنگریزه

خاک بر مقدار ترسیب کربن به این نتیجه  یز با بررسی تاثیر عمقن
کربن در خاک در نواحی خشک و  ترسیب مقدار رسیدند که بین

و عمق خاک رابطه غیرمستقیم وجود دارد. این نتیجه  خشکنیمه
دلیل  نیز مطابقت دارد و [Schuman et al., 2002] یهاافتهی با

ه هوموس ک توان روند تدریجی تجزیه الشبرگ و تبدیل بهآن را می
 .دانست شود،یسطحی خاک آغاز م یهاهیاز ال

در منطقه مورد  دهدیمنتایج بررسی عوامل فیزیوگرافی نشان 
مطالعه شیب، جهت و ارتفاع از سطح دریا دارای رابطه مستقیمی با 

و  [Kang et al., 2003]تحقیقات  میزان ترسیب کربن هستند.
2019]et al.,  [Kobler نتایجاند. نیز به نتیجه مشابهی رسیده 

م ک یهابیپوشش گیاهی در ش کهدهد میکلی این پژوهش نشان 
. شودمنجر به حفظ ذخیره کربن آلی خاک  تواندیم ترنییپاو ارتفاع 

که در مراتع نواحی  et al.,  [Bahrami[2014نتایج تحقیقی 
 داییتانجام شده بود این موضوع را  خشکمناطق خشک و نیمه

 هها نیز بسته به اینکه منطقهای جغرافیایی دامنهنماید. جهتمی
مورد نظر در چه موقعیت جغرافیایی روی کره زمین قرار گرفته باشد، 
اثر مستقیمی بر میزان ترسیب کربن دارد. در مناطق خشک و 

تر شرایط بهتری برای ی مرطوبهادامنهکره شمالی خشک نیمنیمه
 افزایش تراکم پوشش گیاهی و همچنین ترسیب کربن باالتر دارند. 

 
 گیرینتیجه

 زانیها بر مدامنه ییایو جهت جغراف بیش ا،یدرسطح ارتفاع از
 ییهوا آب و راتییهوا و تغ یندگیآال طیکربن اثرگذارند. شرا بیترس
بر چرخه  تواندیدر آن محسوس باشد(، م یدما و بارندگ راتیی)تغ
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بر  ژهیطور وبه ریتاث نیداشته باشد. ا یکربن اثر منف بیترس
 خواهد بود. شتریب یقو شر  یجنوب یهادامنه

 
 گزارش وجود ندارد. یبرا یمورد تشکر و قدردانی:

 .موردی برای گزارش وجود ندارد اخالقی: هیدییتأ 
ا ب یجانجان رهین یقاله حاضر مستخرج از رساله دکتر م تعارض منافع: 

پوشش  ینیزم ریز تودهیو خاک بر ز یوگرافیزیتاثیر عوامل ف ی"بررس عنوان
 ،یز یزهرا عزدکتر  ییشهر تهران("، با راهنما هیحاش ی:)مطالعه مورد یاهیگ

در دانشگاه پور  کیشهرام بو مشاوره دکتر  یر یدهش یمحمد مهددکتر 
 است.آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات 
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