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ارزیابی رابطة بین تراکم کشت آتریپلکس (Atriplex

)halimusبا میزان کربن ترسیبشده در خاک
(مطالعة موردی :مراتع نیمهخشك اینچهبرون ،استان گلستان)
 رؤیا وییریان*؛ کارشناسارشد مدیریت بیابانی دانشگا عللم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 حمیدرضا عسگری؛ استادیاری دانشگا عللم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 مجید اونق؛ استاد دانشگا عللم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 چوقی بایرام کمکی؛ استادیاری دانشگا عللم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده
شناخت رابطة گیاه با خاد در راستای توسعه و برآورد اهداف احیای اراضی تخریبیافته ضروری است .به منظور بررسی
رابطة تراکم گیاه آتریپلکس با میزان ترسیب کربن ،مرات اینچهبرون در استان گلستان بررسی شد .نیونیهبیرداری بیه روش

کامالً توادفی در سه تیراکم ( ،)4۰۰-2۰۰( ،)>2۰۰و ( )<4۰۰پاییه در هکتیار بیا  ۳۰تکیرار در سیطح از عییق ()۳۰-۰

سانتیمتر صورت گرفت .پس از اندازهگیری پارامترهای مورد نظر در آزمایشگاه ،نتایج با استفاده از نرمافیزار  SPSSآنیالیز
شد .برای مقایسة میانگین بین سطوو تراکم و شاهد از آزمون دانکن استفاده شد .نتایج ایین تحقییق نشیان داد کیربن آلیی
موجود در منطقة آتریپلکسکاری دارای دامنهای بین  ۰/48تا  ۰/۶4درصد و با مییانگین  ۰/5۶درصید اسیت .در حیالی کیه
کربن آلی موجود در منطقة شاهد دارای دامنة تغییراتی بین  ۰/۰۳تا  ۰/۱2درصد و با میانگینی برابر  ۰/۰78درصد است ،کیه
بیانگر افزایش معنیدار میزان کربن آلی در منطقة آتریپلکسکاریشده نسبت به منطقة شاهد است .کیربن ترسییبشیده در
واحد سطح در منطقة کم تراکم برابر  2۶/27تن در هکتار ،در منطقة با تراکم متوسط برابر  27/85تن در هکتار ،و در منطقیة
پُرتراکم برابر  ۳۰/۶۶تن در هکتار است .این نتیجه بیانگر آن است که با افزایش تراکم میزان کربن آلی و در نتیجه ،ترسیب
کربن در خاد روند افزایشی داشته است .تفاوت معنیداری در میزان ترسیب کربن و مقدار کربن آلی خاد در سه منطقیة
متیایز از نظر تراکم کاشت مشاهده نشد ،در حالی که تفاوت آنها با منطقة شاهد معنیدار بود.
واژگان کلیدی :آتریپلکس ،اینچهبرون ،تراکم کشت ،ترسیب کربن ،کربن آلی.

*ا نویسناة مسئول

09151104620

Email: royavazirian@yahoo.com
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زمهی قهرار مهیگیرنها بنهابرای  ،اقهاامات

مقدمه

مایری

در قرن حاضر چنای موضوع عماة محهیط زیسهتیه

مایریتی بایا بر افزایش ورود کرب ب خا و کاهش

شام کخریب اراضی ،بیابان زایی ،کهایا کنوع زیستی،

متمرکهز شهودا افهزایش کرسهیب

خروج آن از خها

منابآ آبی ،ازبی رفت جنگ ها

کرب ناشی از افهزایش زیکهودة گیهاهی به افهزایش

و مراکآ ،و ،در نهای  ،کغییرات اقلیمیه از چالشهای

کولیا ،بهبود حاصلخیزی خا  ،افزایش نگ داری آب

مه در کوستة یایاار و ف رزدایهی به شهمار مهیرودا

در خا  ،و جلوگیری از فرسایش آبی و بادی منتههی

کغییهههه هرات اقلی و افزایش گرمای جهانی ،ب ع یاة

میشود ][1ا

کاهش کمّی

و کیفی

بسیاری از مح ان ،ناشهی از افزایش غلظه

شناخ

گازهای

رابطة گیاه با خا

در راسهتای کوسهت و

گلخان ای در اکمسفر اس ا از طهرفی ،کرب مه کری

برآورد اهاا

گاز گلخان ای اسههه ا بنابرای  ،ب منظهههور کاهش و

اس ا در ای میان ،انتخاب گون های گیهاهی سهازگار

ای ج اد ک ت ادل در م ح ت وای گ ازه ای گ ل خ ان ای  ،ک رب

ب شرایط مناطق بیابانی و ب شناسایی خصوصهیات و

موجود در اکمسههفر بایهها جذب و در فرم یا فرمهای
متتاد کرس هیب ش هودا ای فراینا ب بهبود کیفی

هوا

به

نیازهای اکولهوژیکی ایه گیاههان وابسهت اسه

طوری ک گون های مورد نظر با ویژگهیههای خهاص
خود بر محیط رشا خود کأثیرات ویژهای می گذارنهاا

منجر خواها شاا
شیوههای مایری

احیای اراضی کخریهب یافته ضهروری

اراضی شرایطی را برای کتای

مطالتة رابطة خا و گیاه کمک شهایانی به شهناخ

دیاکسیا کرب فراه میآورد ک طی

ای آثار می کناا برای احیا و اصهالح اراضهی بیابهانی

آن کرب اضهافی از طریهق ذخیهرهشهان در زیکهودة

ایران ،برای سهالیان طهوتنی ،از گونه ههای غیربهومی

افزایش غلظ

گیاهی و مواد آلی خا کرسیب میشودا ای فراینا را

جن

اصطالحاً کرسیب کهرب خهاکی مهیگوینهاا افهزایش

آنههها  Atriplex halimusاسه ا آکههریتلک

نگرانیهها در زمینهة آثهار منفهی گازههای گلخانه ای
موجههب شههاه اسه

که به خهها و کوانههایی آن در

آکریتلک

اسفناجیان اسه

استفاده می شود ک یکی از مه کری
از کیههرة

و جهزو گیاههان بیابهانی شوریسهنا

ب شمار میرودا دیرزیستی یا کحم شوری ای جن

کرسیب یایاار کرب کوج ویژهای شودا احیای اراضی

ب اختصاصات ریخ شناختی و ساختمان درونهی آن

گونه هههای گیههاهی سههازگار و

مربو اس ا ای گیاه دارای گونه هها و واریته ههای

بههایر از طریههق کشه
مایری

بهینة آن بر افزایش کرسیب کرب خا کهأثیر

بسیار زیادی دارد ب طوری ک خا

زیس بومههای

جنگلی با یوشش درختی و گیاهان مخزن اصلی کرب

متنوع یکسال و چناسال اس ا گون های ای جهن
دویای اس

و در برخی از اجتماعهات نیهز مهیکهوان

گون های یکیایة آن را ییهاا کهردا گفتنهی اسه

آلی ب شمار میرود ][9ا رونا کرسیب کرب یا جریهان

جن

کههرب در خهها بخشههی از کتههادل کههرب جهههانی را

گسههترش وسههیآ اسههتفاده از ایهه گیههاه بهه منظههور

کشکی میدهاا بسهیاری از عوامه مهؤثر بهر جریهان

جلههوگیری از گسههترش کههویر و بیابههان و کثبیهه

کرب در خا و کبادل آن با جو کح

کأثیر شیوههای

آکریتلک

که

بومی استرالیا ،امریکها ،و آسیاسه ا

ماس زارهای منط و اهمی

ای گیاه ب دلیه وفهور،
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در دسترس بهودن ،حجه زیهاد علوفه  ،م اومه

به

خشکی و شوری ،همیش سبزبودن ،ارزش غهذایی ،و
خوشخوراکی درخور کوجه اسه

][6ا هها

کح یق بررسی رابطة کراک گیاه آکریتلک

ایه

(اراضی لسی) صورت گرفت اس ا از دیگر گون های
منط هه مههیکههوان بهه Halostachys caspica

ایهه

(مارونگ ،سهنبلة نمکهی)( Artemisa siberi ،درمنهة

ههالیموس

دشهههتی)( Aeluropus lagopoides،چمههه شهههور

بهها میههزان کههرب آلههی و کرسههیب کههرب در مراکههآ

یاگربهه ای) ،و ( Aeluropus littoralisچمهه شههور

اینچ برون استان گلستان اس ا

ساحلی) اشاره کردا

روششناسی

روش کار

منطقة مورد مطالعه

ایه یههژوهش طههی چنهها بخههش کلههی انجههام یافه

منط ة اینچ برون ،مح اجرای طرح ،از مراکآ قشالقی

جمآآوری دادههها و اطالعهات مهورد نیهاز از طریهق

استان گلستان در فاصهلة  45کیلهومتری شهمال شههر

مطالتات کتابخانه ای ،ادارات ،و سهازمانههای فتهال

گرگان و  30کیلومتری شمال شهر آ قال واقهآ شهاه

مرکبط در بخش کشاورزی امهور مربهو به بخهش

اس

و دارای مختصات عر

جغرافیایی  37درجه

مطالتات میاانی و نمون برداری از خا

منط ة مهورد

و  14دقی ة شمالی و طول جغرافیایی  54درج و 29

مطالت  ،مصاحب بها زارعهان و کشهاورزان منط ه به

مراکآ شور استان

بهرآورد ن هش ایه

دقی ة شرقی اس ا اینچ برون متر

کسب اطالعاکی در جهه

جه

گلستان اس ا ارکفاع ای منط از سطش دریا حاود 4

گون و عملکرد آن در کرسهیب کهرب

متههر اسهه ا آبوهههوای منط هه  ،بههر اسههاس آمههار

مورد نیاز بر روی نمون های کهی شاه از منط ة مهورد

ایستگاه های هواشناسی سا وشهمگیر و اینچه بهرون،

مطالت ا کلیهة آنالیزهها بها نهرمافزارههای  SPSS21.0و

گرم و خشک اسه

و از نظهر ک سهی بنهای اقلیمهی

آزمهایشههای

Excelانجام شاا

آمبههرژه ب ه کرکیههب جههزو اقلههی خشههک و متتههال و

نمون برداری ب روش کصهادفی صهورت گرفه ا

نیم بیابانی ب شمار میرودا میانگی بارناگی ساتنة آن

در بخهش کته مهاهوری هها

حاود  304میلیمتر اسه
اردیبهش
دارای باف
اس ا کش

که در مهاهههای آبهان کها

ریزش میکناا خا اراضی مهورد مطالته
متوسط با شوری و قلیاییه
آکریتلک

شاه و کا کنون حاود  3500هکتار از مراکآ منط در
قالب طرح مرکآداری ب کش

(کت های ماس ای ساحلی) انجام شهاا حهااق کتهااد
نمون ها از رابطة  1محاسب شاا
t 2S 2
p 2 ( ) 2

خیلهی زیهاد

در منط از سال  1363آغهاز
آکهریتلک

آکریتلک کاری در منط

کخصهیص

یافت اسه ا مراکهآ منط ه به صهورت کته مهاهور و
جلگ ای اس ا آکریتلک کاری در بخش کت مهاهوری

()1

N

در ایه رابطه  t ،از جههاول  S ،T studentواریههان
نمون ها p ،حاود اطمینان متموتً  ،±0/1و  µمیانگی
نمون های اولی اس ا
ی

از کتیهی کتهااد کرانسهک هها کتهااد نمونه
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برآورد میشودا ست  ،ای کتهااد نمونهة برآوردشهاه

سولفات آه مصرفی برای شاها بر حسب سانتیمتر

ب روش کصادفی در طول ایه کرانسهک هها کوزیهآ

مکتب B ،م اار سولفات آه مصرفی برای نمون بر

میشودا طول کرانسک ها ،با کوج ب موقتی

منط

 100متر درنظر گرفته مهیشهودا در ایه کح یهق در
منط ة مورد مطالت  3کرانسک  ،ک هر یک  100متهر
طول دارد ،درنظر گرفت شاا فاصهلة کرانسهک هها از
یکایگر  50متر درنظر گرفت شاا برای نمون بهرداری،
 10نمون ه خهها از زیههر کههاج یوشههش گیههاه در هههر
کرانسک

برداش

از  3کرانسک

شا ک در مجموع  30نمون خا

در س منط ة یُرکراک  ،کراک متوسهط،

و ک کراک برداش

شاا نمون گیری از خها از افهق

( 30-0سانتیمتری) ب صورت کرکیبیه بای صورت
ک چنا نمون خا

از زیر بوک برداش

بها

و سهت

ه مخلو میشوناه صورت گرف ا از منط ة شهاها
نیههز  30نمون ه در عمههق مههورد نظههر برداش ه
نمون های خا

شههاا

بهرای کتیهی وزن خشهک و درصها

حسب سانتیمتر مکتب M ،نرمالیتة سولفات مصرفی،
و  Sوزن نمون بر حسب گرم اس ا
𝑒 × 𝑑𝐵 × 𝐶Cc = 1000× %

()3

ک  Ccمیزان وزن کرب کرسهیبشهاه در سهطش یهک
مترمربآ C ،درصا کراک کرب در عمهق مشخصهی از
خا  Bd ،جرم مخصوص ظاهری خها بهر حسهب
گرم بر سانتیمتر مکتب ،و  eضخام
حسب سانتیمتر اس

عمق خا بهر

][7ا

نتایج
نتایج نشان داد میهزان کهرب کرسهیبشهاه در خها
منط ة آکریتلک کاری برابر  30/11ک در هکتار اس
ک نسب

ب خا منط ة شهاها  4/35که در هکتهار

شاا برای آنالیز دادههها

رشا چشمگیری را نشان مهیدهها و بیهانگر افهزایش

و م ایسة میانگی ِ چهار کیمار از آزمون دانک استفاده

متنیداری میزان کرب کرسیبشاه در واحا سطش در

کرب آلی ب آزمایشگاه منت

شاا کلیة کحلی های آماری با نرمافزارهای  SPSSو

منط ة آکریتلک کاریشهاه نسهب

Excelانجام شاا

اس ا

به منط هة شهاها

بههرای کتیههی درصهها کههرب آلههی خهها از روش

با کوج ب نتهایج ،کهرب آلهی موجهود در منط هة

مح ان ] [10استفاده شها (رابطهة )2ا در ایه روش

آکههریتلک کههاری دارای دامن ه ای بههی  0/48کهها 0/64

اکسیااسیون کرب آلی کوسط دیکرومات یتاسهی در

درصا و با میانگی  0/56درصا اسه ا در حهالی که

مجاورت اسیاسولفوریک غلیظ انجام می شودا ست ،

کههرب آلههی موجههود در منط ههة شههاها دارای دامنههة

کوسط آمونیوم فرو سولفات نهی نرمهال در مجهاورت

کغییراکی بی  0/03کا  0/12درصا و با میانگینی برابهر

متر

ارکوفنانترولی با روش کیتراسیون اناازهگیهری

 0/078درصا اس ا با کوج ب نتهایج ،درصها کهرب

می شودا رابطة مورد استفاده برای بهرآورد وزن کهرب

آلی در اراضی احیاشاه با آکریتلک

خا ب شرح ذی (رابط های  2و  )3اس

کفاوت متنی داری دارناا بها کوجه به جهاول  ،2بها

()2

(𝐴−𝐵)×𝑀×0.39
𝑆

= OC

در ایهه رابطهه  OC ،درصهها کههرب آلههی A ،م ههاار

و منط هة شهاها

افزایش کراک میزان کرب آلی رونا افزایشهی داشه ،
اما ،کفاوت متنیدار نیس ا
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جدول  .1میزان کربن آلی اندایهگیریشده در خاک منطقة آتریپلکسکاری و شاهد در عمق  3۰-۰سانتیمتری
انحراف معیار

بیشینه

کمینه

میانگی
شاهد

0/078

0/01

0/12

0/036

آتریپلک کاری

0/56

0/94

0/64

0/48

۰.۷

0.612 b
0.543 b
0.492 b

۰.۶
۰.۵

۰.۳

درصد کربن آلی

۰.۴

۰.۲

0.078 a

۰.۱

۰.۰
تراکم زیاد

شاهد

تراکم کم

تراکم متوسط

شکل  .1نمودار درصد کربن آلی خاک در تراکمهای مختلف و منطقة شاهد در عمق  3۰-۰سانتیمتری

جدول  .2مقایسة میانگین میزان کربن آلی اندایهگیریشدة نمونههای خاک در تیمارهای مختلف
تیمار

کربن آلی

تراکم کم ()>2۰۰

۰/492

b

تراکم متوسط ()2۰۰-4۰۰

۰/54۳

b

تراکم زیاد ()<4۰۰

۰/۶۱2

b

شاهد

۰/۰78

a

حروف  aو  bنشاندهندة تفاوت معنیدار بی خ ولیات است.

مقایسة میزان کرب ترسی ش ده در خ اک ه ر

و کراک مختلف در واحا سطش برآورد می شودا همان

منطقه در واحد سطح

طور ک در جهاول  2نشهان داده شها ،میهزان کهرب

بهها کوجه به میههزان کههرب موجههود در خهها  ،جههرم
مخصوص ظاهری و ضخام

خا اناازه گیری شهاه

بهها اسههتفاده از رابطههة کرسههیب کههرب  ،میههزان کههرب
کرسیب شاه در خا منط ة آکریتلک

کاری و شهاها

کرسیب شاه در واحا سطش در منط ة آکریتلک

کاری

برابر  30/11که در هکتهار و در منط هة شهاها برابهر
 4/35ک در هکتار اس ا ایه اعهااد بیهانگر کفهاوت
متنههیدار میههزان کههرب کرسههیبشههاه در منط ههة
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کاری و شاها اس ا کرب کرسیب شهاه در

و بیانگر آن اس

اس

ک میزان کرب کرسیب شاه در

واحا سطش در منط ة که کهراک برابهر  26/27که در

کراک مختلف با یکایگر کفاوت متنیداری ناارنا در

هکتار ،در منط ة با کراک متوسط برابر  27/85که در

حالی ک کفاوت آنها با منط ة شاها متنیدار اس ا

هکتار ،و در منط ة یُرکراک برابر  30/66ک در هکتهار

شکل  .2نمودار میزان کربن آلی ترسیبشده در خاک در منطقة شاهد و آتریپلکسکاری در واحد سطح
35

30.66 b
27.85 b

26.27 b

30

20
15
10
4.35 a
5

کربن آلی ترسیب شده)(ton/ha

25

0
شاهد

تراکم زیاد

تراکم کم

تراکم متوسط

شکل  .3نمودار میزان کربن آلی ترسیبشده در خاک در تراکم مختلف و منطقة شاهد در واحد سطح
جدول  .3مقایسة میزان کربن آلی ترسیبشدة نمونههای خاک در تیمارهای مختلف
تیمار

کرب آلی ترسی شده

کراک ک ()>200

26/27

b

کراک متوسط ()200-400

27/85

b

کراک زیاد ()<400

30/66

b

شاها

4/35

a

حروف  aو  bنشاندهندة تفاوت معنیدار بین خصوصیات است.
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ارزیابی رابطة بین تراک کشت آتریپلکو ) (Atriplex halimusبا میزان کربن ترسیبشد در خاک

زیکههوده و اجههزای آن رابطههة مسههت ی داردا گونههة

بحث و نتیجهگیری
در ایهه یههژوهش افههزایش متنههیدار میههزان کههرب
منط هة احیاشهاه کوسهط گونهة

تش برگی زیر کاج یوشهش خهود را حفهظ مهیکنهاا

و شاها و همچنی م ایسة کراک مختلهف

بنابرای  ،سبب افزایش میزان مواد آلی خا و به کبهآ

و ن هش

میشودا کرب آلهی ،به عنهوان

کرسیب شاه در خا
آکریتلک

ای گون با منط ة شاها نشان دهناة اهمیه
مثب

آکههریتلک

بهه دلیهه همیشهه سههبزبودن محتههوای

ای گون در افزایش کرب خا اس ا افهزایش

آن درصا کرب خا
عاملی مثب

در حاص خیزی و بهبود ساختمان خا ،

میزان کهرب آلهی در خها منط هة آکهریتلک کهاری

در اثر احیای یوشش گیاهی افزایش مییابهاا افهزایش

کاج یوشش گیهاه

حاصه خیهزی خها و

ب خا منط ة شاها ب عل

نسب

حاص از ای یوشش کاجی اسه ا

و میزان تشبر

کح ی ات نیز مؤیا ای مطلب اسه ][8 ،5 ،4ا نتهایج
مطالتات مح ان] [8 ،5 ،4بیانگر افزایش میهزان مهادة
آلی و کرب آلی خا
نسب

در سای انااز گونهة آکهریتلک

میههزان کههرب کرسههیبشههاه در خهها منط ههة
آکریتلک کاری برابر  30/11ک در هکتهار اسه
نسب

افزایش سایر عناصهر حاصه خیزکننهاة خها شهودا
عالوه بر اهمی
نسب

و سازگاری بسهیار زیهاد آکهریتلک

ب خشکی و ک آبی و دیگر کنشههای موجهود

در بیابانهای ایران و همچنهی اهمیه

ایه گیهاه در

کأمی علوفة دامهای بهومی و همیشه سهبزبودن ایه

ب منط ة شاها اس ا

ب خا

ای مادة آلی میکوانا باعه

که

منط ة شاها  4/35ک در هکتار رشها

گیاه ،از دیا کرسیب کرب و افزایش کرب آلی خها
و همچنی در م یاس وسیآکر کاهش آثار گلخان ای و
کههاهش گرمههای جهههانی ،کشه

ایه گونه ییشههنهاد

چشمگیری را نشان میدها و بیانگر افزایش متنهیدار

می شودا با کوج ب اهمی

میزان کرب کرسیب شهاه در واحها سهطش در منط هة

در م یهاس جههانی ،به ویهژه در کشهورهای در حههال

به منط هة شهاها اسه ا

در منهاطق

آکریتلک کاریشاه نسهب

کوست  ،و اهمی

روزافزون کرسهیب کهرب

کنتهرل فرسهایش خها

افههزایش میههزان کههرب آلههی در خهها ناشههی از کههأثیر

بیابانی کشور ،لزوم کح ی ات بیشتر برای برآورد میزان

و افزایش درصا یوشهش کهاجی در منط هة

کرسیب کرب و استفاده از نتایج حاص از بیابانزدایی

تشبر

مورد مطالت نسب

ب منط ة شاها اس

][3ا افزایش

کولیا ،بهبود حاص خیزی خا  ،افزایش نگ داری آب
در خا  ،و جلوگیری از فرسهایش آبهی و بهادی نیهز
منو ب افزایش کرسیب کرب ناشی از افزایش گیاهی
اس

][1ا عبای ] ،[2در کح ی ی ،در بررسهی روابهط

بهههی کهههرب آلهههی خههها و زیکهههودة گیهههاهی در
اکوسیست های مرکتی ب ای نتیج دسه

یافه

که

کرسههیب کههرب آلههی در خهها بهها یوشههش گیههاهی و

ییشنهاد میشودا

1394 ی بهار1  ی شمارة68 نشریه مرتع و آبخیزداریی مجله منابع طبیعی ایرانی دورة

18۰

References
[1] Abdi, N. (2006). Carbon sequestration introduction as an index to monitor natural resources
sustainable development, Abstract Journal of 3th Conference on Ways to Agriculture and
Natural Resources Sustainable Development, Arak, 57-62.
[2] Abdi, N. )2009(. Investigation on organic carbon and plant biomass in range ecosystems,
Proceeding of 11th Iran Soil Science Congress, Gorgan, 586 pp.
[3] Ahmadi, H. (1999). Applied Geomorphology, Water Erosion, Vol.1, University of Tehran Press, 3
th
edition, 212 pp.
[4] Arzani, H., Naseri, K., Jafari, M., Tavakoli, H. and Azarnivand, H. (1999). Investigation on
ecological effects of planting environments in Khorasan province. Desert Journal, 5(1).
[5] Henteh, A. (2004). Investigation on effects Atriplex canescens on local vegetation and soil (case
study: Zavieh Zarand steppe ranges), Doctoral thesis in rangeland sciences, Natural Resources
Faculty, University of Tehran.
[6] Jafari, M. and Rasouli, b. (2009). Impact of Haloxylon species and Atriplex tamarisk on soil
properties along Highway Tehran-Qom, Iran, Natural Resources Journal, 58(4).
[7] Mahdavi, M., Arzani, H., Mesdaghi, M., Mahdavi, KH., Mahmodi, J. and Alizadeh, M. (2011).
Estimation of soil carbon sequestration rate in steppes (case study: SavehRudshur steppes),
Journal of Rangeland Science, 1(3).
[8] Saghari, M. and Forughifar, H. (2007). Investigation of effect of Atriplex canescens on chemical
characteristics of soil in planting ranges of Birjand, Research and Development Journal of
Natural Resources, 73.
[9] Varamsh, S., Hosseini, M., Abdi, N. and Akbarnia, M. (2010). Effects of forestation on increasing
carbon sequestration and improvement of some characteristics of soil, Journal of Forestry Iran.
Iran Forestry Association, No. 1.
[10] Walkey, A. and Black, A.I. (1934). soil organic matter and proposed modification of the chromic
acid titration method, Journal of Soil Scien, 37, 28-35.

