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چکیده
جنگل از مهمترین بومسازگانهای طبیعی با پتانسیل فراوان در جذب و انتشار تدریجی کرربن و ایجراد تعرادن ن و جرذب
دیاکسید کربن اتمسفری و ذخیرة کربن است .تغییرات زمانی ترسیب کربن در جنگرلهرای هیرکرانی موضرویی بااهمیرت
است؛ از اینرو هدف این تحقیق بررسی تغییرات ماهانه و تعیین پتانسیل ذخیرة کربن لی خاک در تودة میخته راش -ممرز
است .برای این منظور بهمدت یک سان از بهمن  2931تا بهمن  2939در یک هکتار از تودة میخته راش -ممررز  12نقطره
نمونة تصادفی انتخاب شد و در هر ماه نمونهگیری خاک از یمق  12سانتیمتری سطح خراک انجرام گرفرت و کرربن لری
درصد رطوبت وزنی خاک جرم مخصوص ظاهری و درصد سنگ و سنگریزه تعیین شد .فرایند الشریزی با اسرتفاده از تلرة
الشریزه اندازهگیری شد حرارت خاک و اتمسفر نیز بهینوان یوامل تأثیرگذار در ذخیرة کربن لی خاک در هر یک از نقطره
نمونهها ثبت شد .تغییرات ماهانة تولید الشریزه رطوبت خاک حرارت اتمسفر و خاک و ذخیرة کربن لی خاک با استفاده از
نالیز واریانس یکطرفه تفاوت معنیداری را در سطح احتمان  39درصد نشان داد .همچنین نتایج نشان داد بیشترین و کمترین
ذخیرة کربن لی خاک بهترتیب در ماههای بهمن و مرداد با مقادیر  39/20و  09/01تن در هکتار بود.
واژههایکلیدی :تغییرات زمانی تودة راش -ممرز ذخیرة کربن لی خاک الشریزه.





مقدمه 

مغذی حفظ پاکیزگی ب و کاه

ترسیب کربن توسط جنگرل و سر س ذخیررة ن در خراک

دارد [ .]2میانگین ذخیررة کرربن لری خراک در خراکهرای

یملکرد پیچیدهای است .خاک با ترسریب کرربن مهرمتررین

مختلف در محدودة  02/9تا  231/4تن در هکترار متفراوت

ذخیرهگاه کربن در بین اجزای بومسازگانهای زمینری اسرت

یمق خاک از ذخیرة کربن لی خاک کاسرته

و اهمیت حیاتی در کراه
جهانی افزای

اثرهرای گلخانرهای و گرمرای

کیفیت خاک پایداری و بهبرود تولیرد مرواد

است .با افزای

دیاکسید کربن اتمسرفر

میشود اما ذخیرة کربن لی خاک در یمق  12سانتیمترری
باالیی خاک حدود  49درصد از کل ذخیرة کربن لی خراک
است و رابطة مثبت و معنیداری بین رطوبت خاک و ذخیرة

 نویسندۀ مسئول ،تلفن73669076707 :
Email: Habashi@gau.ac.ir

کربن لی خراک وجرود دارد [ .]1در تحقیرق  Grunebergو
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همکاران ( )1224تغییرات ذخیررة کرربن لری در افرق لری

ریزش الشریزه در جنگلهای بلوط در جنگلهای کوهسرتانی

خاک وابسته به گونرة درختری و نروس سرنگ مرادری برود

هندوستان گزارش کردند بیشترین مقردار تولیرد الشرریزه در

درحالی که در افقهای معدنی خاک وابسرته بره نروس خراک

ماههرای بران و ذر رخ داد [ .]3در سران 1224

بود (خاکهای شنی بیشترین و رسی کمترین ذخیررة کرربن

تأثیر گرمای خاک را بر جوامرع زیترودة میکروبری و ذخیررة

لی را داشتند) [ .]9در اغلرب مردنهرای پویرایی کرربن در

کربن خاک در جنگلهای هاوارد بررسی کرد و به این نتیجره

بومسازگانهای طبیعی تغییرات ماهانة یوامل اقلیمری لحرا

رسید که کربن لی خاک در ماههای مختلرف متغیرر اسرت و

شده است کره گویرای ترأثیر تغییررات حررارت و رطوبرت

افزای

ماهانه بر تغییرات ذخیرة کربن خاک اسرت .مجمروس مروارد

کربن لی خاک میشود [.]22

یادشده اهمیت بررسی تغییررت ماهانرة ذخیررة کرربن لری
خاک جنگل را در افقهای سطحی نشان میدهد.

گرمای خاک سبب کاه

Naramore

زیتودة میکروبی و ذخیررة

با توجه به تغییرات روبهرشد زیستمحیطی مررتبط برا
تغییرات بوهوایی مسئلة تعادن کربن برهینروان یکری از

در سرران  Kirschbaum 1222در تحقیررق بررسرری تررأثیر

گازهای اصلی گلخانرهای اهمیرت بسریاری یافتره اسرت؛

گرمای جهانی بر فعالیت کربن لی خاک گرزارش کررد گرمرا

بنابراین بهیلت توانایی زیاد برومسرازگانهرای جنگلری در

مادة لی (کرربن لری) در

ذخیرة کربن میتوان گفت این بومسازگان تأثیر اساسی در

در سران  1222در

ن در اتمسرفر دارد [ .]22برا

با تحریک نرخ تجزیه سبب کاه

خاک مریشرود [ Wang .]4و همکراران

ذخیرة جهانی کربن و کاه

بررسی ماهانة درجرة حررارت رطوبرت و انتشرار کرربن بره

توجه به نا گاهی از پتانسیل جنگلهای خزری در ترسریب

اتمسفر گزارش کردند شرایط محیطی خاک و تجزیة مادة لی

کربن و نیز اهمیت تغییرات زمانی ترسیب کرربن در ایرن

خاک توسط زیتودة میکروبی از یوامل مؤثر در چرخه کربن

تحقیق تغییرات ماهانة ذخیرة کربن لی خاک در تودة بکرر

هستند که در ماههای مختلف ثابت نیستند و در طون سران در

میختة راش -ممرز و تعیین پتانسریل ن در ذخیررة کرربن

حرران تغییرنررد [ Wang .]9و همکرراران در سرران  1221در

لی خاک بررسی شده است.

بررسرری تغییرررات کررربن سررطحی خرراک در جنگررلهررای
پورتوریکو گزارش کردند تجزیة ذخیرة کرربن لری خراک در

موادوروشها 


ماههای مختلف متفاوت است .با توجه به تفراوت تجزیره در

مشخصاتمنطقةتحقیق 

طون سان ذخیرة کربن در ماههای مختلف سان متغیرر اسرت

منطقة تحقیق در سری  2طرح جنگلداری دکترر بهررامنیرا

ذخیرة کربن

حوضة بخیز  19طرح جامع جنگلهای شمان کشرور در

در خاک جنگلهای اروپای غربری در یرک دورة  42سراله را

فاصلة  1کیلومتری جنوب غربی شهرستان گرگران در برین

کرربن خراک در ایرن

یرضهای جغرافیایی  90درجه و  49دقیقه تا  90درجه و

جنگلها ریزش الشریزه (منبع اصلی کربن) از زیتودة زنرده

 49دقیقة شمالی و طونهرای جغرافیرایی  94درجره و 12

در

دقیقه تا  94درجه و  14دقیقة شررقی قررار گرفتره اسرت.

[ .]0در سان  Liski 1221و همکاران
بررسی و گزارش کردند یلت افرزای

افزای

درختان است [ .]7در سان  Boerner 1229و همکراران

بررسی کربن لی خاک در جنگلهای پهنبرگ مریکرا در دو

جنگررل موزشرری و پیوهشرری شصررتکالترره (براسررا

گزارش کردند اندازة کربن در ماههرای مختلرف

اطالیرات ایسررتگاه کلیمراتولو ی هاشررم براد در فاصررلة 9

متغیر است و در ماه مرداد کمترین مقدار ن مشاهده شرد [.]1

کیلومتری شمان منطقة طرح در جلگه) از لحا طبقهبندی

 Kumar and Tewariدر سرران  1224بررا بررسرری الگرروی

اقلیمی مبر ه دارای اقلیم مرطوب معتدن است و براسا

فصل روی
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اطالیات  22ساله ( )2974-2914دارای بارندگی متوسرط

درجة حرارت اتمسرفر در هریرک از نقراط نمونره برا

سالیانه  043میلی متر است که بین  911تا  127میلی متر در

استفاده از دماسنج در ارتفاس  2/9مترری از سرطح زمرین و

سان تغییر میکند .قطعة یک هکتاری مورد پیوه

با ابعاد

( 222×222متر) ارتفاس متوسط  192متر از سرطح دریرا و
جهت شمان -شمان شرقی در پارسل ( 91جنگل بکرر) در
سری یک جنگل شصتکالته واقع شده است .تیر
براسا

غلبة سطح مقطع راش -ممرز تاجپوش

تروده
72-19

درصد و گونههای همراه افرا پلت و انجیلی است [.]21

محاسبة ماری با نرمافزار  SPSSنسخة  12و رسم نمودارهرا
با استفاده از نرمافزار اکسل  1229انجام گرفت .برای بررسی
تغییرات ماهانة ذخیرة کربن لی و مادة لی خراک تولیرد و
واریانس یکطرفه در سطح احتمان  39درصد اسرتفاده شرد.

خصوصیات لومتریک کلیة درختران قطعرة یرک هکتراری
ن تی

توده تعیرین شرد .بررای

انرردازهگیررری تولیرررد الشررریزه در دورة انرردازهگیرررری
( 2931/22/11تا  )2939/22/11تلههایی برا ابعراد 92×92
سانتیمتر [ ]29در هر یک از نقطره نمونرههرا در نزدیکری
کیسة الشبرگ در  22سانتیمتر باالتر از سطح خاک تعبیره
شد .الشریزههرای جمرع وریشرده پرس از قررار دادن در
داخل ون برا دمرای  79درجرة سرانتیگرراد برهمردت 71
سایت با دقت هرزارم گررم وزن شردند .رطوبرت وزنری
خاک به روش توزین جرم مخصوص ظاهری برا اسرتفاده
از سیلندر درصد سنگ و سرنگریزه برا یبرور چنردباره از
الک  1میلیمتری و مادة لی به روش اکسیداسیون تر []24
در  12نقطه نمونة تصادفی اندازهگیری شد و با اسرتفاده از
رابطة  2ذخیرة کربن لی خاک بهدست مد [ .]29در رابطة
 Socp 2ذخیرة کربن لری خراک بره ترن در هکترار

2

oc

کربن لی (گرم در کیلوگرم خراک)  Bdجررم مخصروص
ظاهری (ترن برر سرانتیمترر مکعرب) و
درصد سنگ و سنگریزة درشتتر از  1میلیمتر است.
()6

تحلیلآماریدادهها 

تجزیة الشریزه درجرة حررارت و رطوبرت خراک از نرالیز

روشپژوهش 
برداشت شده و براسا

درجة حرارت خاک در یمق  2-12سانتیمتری ثبت شد.
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1. Soil organic carbon pool

مقایسة میانگینها با زمون چندگانرة دانکرن انجرام گرفرت.
نرمان بودن توزیع دادهها با استفاده از زمون کولمروگروف-
اسمیرنوف (دادههایی که از توزیع نرمالی برخروردار نبودنرد
با استفاده از روش تبدیل نرمان شدند) و همگنی واریانسها
با استفاده از زمون لون بررسی شد.

نتایجوبحث 
ابتدا مشخصههای لومتریک کلیة درختان در قطعره نمونره
یک هکتاری اندازهگیری و ثبت شد (جدون .)2
گونة راش  01/1درصد سطح مقطع و  74/0درصد حجم
تودة راش -ممرز را تشکیل داد .برای محاسربة ذخیررة کرربن
لی با استفاده از رابطة  2جرم مخصروص ظراهری و درصرد
سنگ و سنگریزه اندازهگیرری شرد کره مقرادیر ن برهترتیرب
( 2/74± )2/201گرم بر سانتیمترر مکعرب و (2/99± )2/30
درصد بود (میانگین ±انحراف معیار).
بررسی تغییرات تولید الشریزه مادة لی رطوبرت خراک
حرارت خاک و اتمسفر در مدت یک سان ( 2931/22/11ترا
 )2939/22/11نشرراندهنرردة اخررتالف معنرریداری در سررطح
احتمان  39درصد در ماههای مختلف است (جدون .)1
در فصل روی
ماه مرداد افرزای

دمای اتمسفر با نوسان بسیار جزئری ترا
ادامره یافرت و سر س در شرهریور نررخ

کاهشی به خود گرفت و تا ماه بهمن این کاه

ادامه یافرت

(شررکل  -2الررف و ب) .مقرردار رطوبررت خرراک در بهررار و
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تابستان روند کاهشی داشت و در پاییز تقریبرا ثابرت شرد و

زمون چندگانة دانکن نشان داد مقدار ذخیرة کربن لی خراک

س س در زمستان افزایشی جزئی در ن مشاهده شرد ولری

در ماههای بان شهریور و فروردین در یک گرروه قررار دارد.

بهطور کلی درصد رطوبت وزنی خاک در ماههای گرم سران

همچنررین مقررادیر کررربن در مرراههررای دی و ذر نزدیررک برره

بیشتر از ماههای سرد سان بود (شکل  -2ج) .تولید الشریزه

یکدیگرند و در گروهی مشترک قرار گرفتند (شکل .)1

در مراه ذر ( 179/13گررم در مترمربرع) بیشرترین مقرردار را

فرایند ذخیرة کربن لی در خاک بسیار پیچیرده اسرت و

داشت (شکل  -2د) .تغییرات درصد مادة لری در مراههرای

یوامل متعددی در ن نق

دارند .نتایج ایرن تحقیرق نشران

گرم سان روند کاهشی داشرت .بیشرترین و کمتررین مقردار

داد ذخیرة کربن لی خاک در طون زمان ثابرت نیسرت و در

مادة لی بهترتیب در ماههای بهمن با  0/12درصد و مرداد با

ماههای مختلف تغییرات معنریداری دارد (شرکل  )1کره برا

 9/13درصد مشاهده شد (شکل  -2و).

نتایج بورنر و همکاران در سان  1229و  Naramoreدر سان

دادههای کربن لی خاک پس از حرذف دادههرای پررت

 1224همخرروانی داشررت [ .]22 1تولیررد الشررریزه یکرری از

نرمان و نالیز شد .نترایج تجزیرة واریرانس نشران داد ذخیررة

یوامل مؤثر ورود کربن به خاک است [ ]7کره انردازة ن در

کربن لی خاک در ماههرای مختلرف تفراوت معنریداری در

ماههای مختلرف متفراوت برود (شرکل -2د) .یلرت تغییرر

سطح احتمان  39درصد دارد .مقایسة میانگینها برا اسرتفاده از

ماهانة الشریزی را میتوان تغییرات شرایط محیطری (ناشری

جدول  .1مشخصات تودة مورد بررسی در قطعه نمونه
نوع گونه

تعداد در هکتار

میانگین ارتفاع (متر)

راش
ممرز
انجیلی
افرا پلت
مجموع

01
97
99
66
613

10/93
19/11
17/11
14/31
-

میانگین قطر

سطح مقطع (مترمربع

حجم (مترمکعب

برابرسینه (سانتیمتر)
19/10
93/39
99/93
49/31
-

در هکتار)
19/00
1/71
9/19
1/11
94/10

در هکتار)
936/16
11/76
90/00
13/13
114/30

جدول  .6آنالیز واریانس تغییرات ماهانة رطوبت خاک ،حرارت خاک و اتمسفر ،تولید الشریزه و درصد مادة آلی در تودة مورد بررسی
متغیر
حرارت اتمسفر

حرارت خاک

رطوبت خاک

تولید الشریزه

ماده آلی

منبع

مجموع مربعات

درجة آزادی

میانگین مربعات

F

ماههای سال
خطا
مجموع
ماههای سال
خطا
مجموع
ماههای سال
خطا
مجموع
ماههای سال
خطا
مجموع
ماههای سال
خطا
مجموع

61111/14
01/70
61140/11
1414/11
46/39
1411/11
11149/91
61079/91
91941/04
607/77
91/36
171/31
00/179
131/19
907/09

66
110
193
66
110
193
66
110
193
4
31
33
66
116
191

6171/10
7/900

9300/11

439/64
7/604
1743/93
11/61
41/17
7/941
0/71
6/91

1106/60

91/43

611/10

1/73

سطح معنیداری
-61

67

67-61

67-61

67-61

67-61
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شکل  .1روند تغییرات درجة حرارت اتمسفر (الف) و خاک (ب) ،درصد رطوبت وزنی خاک (ج) ،تولید الشریزه (د) و مادة آلی (و) در
ماههای مختلف در تودة بکر آمیخته راش -ممرز

از تغییرات فصلی) بهوییه حرارت در طون زمان دانسرت []3

یکی از دالیل احتمالی تغییرات ماهانة ذخیرة کربن لی خراک

حررارت افرزوده شرد و

تغییرات ماهانة تولیرد الشرریزه اسرت .تغییررات بوهروایی

Kumar and

(درجة حرارت رطوبرت اتمسرفر و خراک) ترأثیر زیرادی در

 Tewariدر سان  1224مطابقرت داشرت [ .]3تولیرد الشرریزه

تعادن چرخة کربن و ذخیرة کربن لی خراک در جنگرل دارد

یکی از منابع مهم ورود کرربن بره خراک اسرت []7؛ بنرابراین

[ .]20نتررایج ایررن تحقیررق نشرران داد اخررتالف ماهانررة درجررة

بهطوری که مقدار الشریزی با کاه

در ماه ذر به اوج خود رسید کره برا یافترههرای

جنگل و فرآوردههای چوب ،مجلۀ منابع طبیعی ایران ،دورۀ  ،07شمارۀ  ،4زمستان 6931

016

حرارت اتمسفر و خاک و رطوبت خراک معنریدار اسرت .در

لی  91درصد است [ ]27یکی از یوامل تغییر ماهانة ذخیررة

سان  Wang 1222و همکاران نیز در تحقیق خرود تغییررات

کربن لی خاک را میتوان تغییرات محیطری منطقرة تحقیرق و

ماهانة درجة حرارت و رطوبت را مشاهده کردند .برا افرزای

درصد مادة لی خاک ذکر کرد .معدنی شدن ذخیرة کربن لری

درجة حرارت (درصورتی که رطوبت کافی در اختیرار باشرد)

خاک در ماههای مختلف تحت تأثیر شرایط محیطی رطوبرت

مییابرد []22؛ درنتیجره

و حرارت قرار دارد [ .]9با توجه به تغییرات شررایط محیطری

تجزیة میکروبی مادة لی خاک بهشدت تسریع مریشرود []9؛

اتمسفر و خاک در طون سان تجزیة ذخیرة کربن لری خراک

بنابراین اخرتالف درصرد مرادة لری در مراههرای مختلرف را

نیز تغییر میکند []0؛ بنرابراین از دیگرر یوامرل تغییرر ماهانرة

میتوان به تغییرات شرایط محیطی خاک و اتمسفر نسربت داد

کربن لی خاک میتوان بره تغییررات ماهانرة تجزیرة ذخیررة

(شکل  2الف -ج) .با توجه به اینکه سهم کرربن لری از مرادة

کربن لی خاک تحت تأثیر کلیمای خاک اشاره کرد.

[ ]9زیتودة میکروبی خاک افزای

شکل  .6مقایسة میانگین ذخیرة کربن آلی خاک در ماههای مختلف با استفاده از آزمون چندگانة دانکن .حروف متفاوت انگلیسی نشاندهندة
اختالف آماری معنیدار در سطح احتمال  59درصد است.

بیشترین و کمترین مقدار ذخیرة کرربن لری خراک در
ماههای بهمن و مرداد و بهترتیرب  39/20و  09/01ترن در
هکتار بود (شکل  .)1بهطور کلی در هرر هکترار از جنگرل

نمیکند و در مجموس مقردار کرربن لری خراک در اثرر گرمرا
کاه

مییابد [.]4
افزای

ذخیرة کربن در ماه بهمرن را مریتروان بره تولیرد

بکررر راش -ممرررز  79/70تررن کررربن در یمررق 2-12

الشریزه نسبت داد .الشریزههرای ترازه ریخترهشرده برهیلرت

سانتیمتری خاک در سان ذخیره میشود.

سریت زیراد تجزیره [ ]21یامرل مهمری در ورود کرربن بره

بیشترین و کمترین ذخیرة کرربن لری خراک در مراههرای

خاکاند [ .]7یامل دیگر افزای

کرربن کراه

نررخ تجزیرة

بهمن و مرداد مشاهده شد (شکل  .)1در مرداد بیشترین مقدار

مادة لی تحرت ترأثیر حررارت اسرت .در بهمرن مراه خراک

حرارت خاک و اتمسفر مشاهده شد که با یافتههرای Boerner

کمترین درجة حرارت را داشت ( 4/1درجة سانتیگرراد) و از

و همکاران در سان  1229مطابقرت داشرت [ .]1در ایرن مراه

لحا رطوبتی نیز در سطح برهنسربت پرایینی برود؛ از ایرنرو

متوسط درجة حرارت اتمسفر زیاد است که همراه با افرزای

شرایط مطلروب بررای فعالیرت زیسرتی میکروارگانیسرمهرا و

نرخ تجزیة مادة لری موجرود در خراک [ ]4موجرب کراه

تجزیة مادة لی فراهم نبود [.]23

کربن خاک شده اسرت .شرایان ذکرر اسرت کره گرمرا سربب
افزای

تولید اولیه و الشریزی در جنگرل مریشرود (افرزای

کربن خاک) ولی بهیلت حساسریت بیشرتر نررخ تجزیره بره
گرمرا افررزای

مقرردار تولیررد نرررخ سررریع تجزیرره را جبررران

نتیجهگیری 

تغییرات ماهانة الشریزی بهوییه در فصل پاییز سبب تغییررات
ماهانة ذخیرة کربن لی خاک میشود .یالوهبرر ایرن تغییررات

...  ممرز-بررسی ذخیرۀ کربن آلی خاک در جنگل آمیختۀ راش

019

 ممرز سهم چشمگیری در ذخیرة کربن- تودة بکر راش.باشد

ماهانة معنیدار رطوبت و حرارت خراک سربب تغییرر رونرد

جهرانی در مجمروس یرک سران و

تجزیة الشرریزه و تغییرر معنریدار ذخیررة کرربن لری خراک

گرمرای

اتمسفر و کاه

بهوییه در ماههای سرد سران دارد؛ بنرابراین توصریه مریشرود

-یافتههرای تحقیرق هرر هکترار ترودة راش

 براسا.میشود

نهتنها از دخالتها و قطع غیراصولی در جنگرل پرهیرز شرود

 تن دیاکسرید کرربن اتمسرفر را171/24 ممرز در سان مقدار

.بلکه به حفظ حمایت و گسترش ن نیز پرداخته شود

جذب خواهد کرد تا قادر به ذخیرة کربن لی در خراک خرود
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ABSTRACT
The forest is one of the most important natural ecosystems with a high potential for carbon absorption
and gradual emission and also its equilibrium and the absorption of atmospheric carbon dioxide and
carbon storage. Temporal variation of carbon sequestration in Hyrcanian forests is an important issue,
so the aim of this study was to investigate the monthly changes of soil organic carbon (SOC) storage
and determine its potential in the mixed beech-hornbeam stand. For this purpose, 20 sample points
were randomly selected in one hectare of mixed beech-hornbeam stands and soil monthly sampling
was done in 20 cm depth over a year from February of 2014 to February of 2015. SOC, moisture
content, bulk density and volume proportion of coarse fragments were determined. Litter falls were
measured using litter traps, soil and atmosphere temperature as effective factors on SOC pool were
recorded in each sample points. Results showed significant monthly changes of litter production, soil
moisture and temperature, atmosphere temperature and SOC storage over a year in the level of 95
percent. Also, results showed the highest and the lowest levels of SOC storage were in February
(93.06 t.ha-1) and August (63.62 t.ha-1), respectively.
Keywords: Soil organic carbon storage, Beech-hornbeam stand, Litter, Temporal variation.
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