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 ممرز -راش ةآمیختخاک در جنگل  کربن آلی ةذخیربررسی 

 کالته گرگان( جنگل شصت :موردی مطالعة)
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 70/61/6931تاریخ پذیرش: ،  16/74/6934تاریخ دریافت: 

 چکیده
جرذب   ودر جذب و انتشار تدریجی کرربن و ایجراد تعرادن  ن     فراوان پتانسیلهای طبیعی با  سازگان بومترین  جنگل از مهم

موضرویی بااهمیرت   هرای هیرکرانی     در جنگرل ترسیب کربن  . تغییرات زمانیاست ذخیرة کربنو اتمسفری اکسید کربن  دی

 ممرز -راش میخته  تودةدر خاک  کربن  لی ةذخیرو تعیین پتانسیل هدف این تحقیق بررسی تغییرات ماهانه  رو از این ؛است

نقطره   12 ممررز  -راش میخته   تودةدر یک هکتار از   2939بهمن تا  2931بهمن  از سان یک مدتبه . برای این منظوراست

  کرربن  لری  سطح خراک انجرام گرفرت و    متری  سانتی 12خاک از یمق  گیری نمونه  و در هر ماهشد تصادفی انتخاب  ةنمون

 ةتلر با اسرتفاده از   فرایند الشریزیتعیین شد.  سنگریزه و سنگ درصد و ظاهری مخصوص جرم  درصد رطوبت وزنی خاک

ک از نقطره  در هر یخاک  کربن  لی ذخیرة در تأثیرگذار یوامل ینوان بهنیز   حرارت خاک و اتمسفر گیری شد اندازه الشریزه

 خاک با استفاده از کربن  لی ذخیرة  رطوبت خاک  حرارت اتمسفر و خاک و الشریزه تولید ةماهانتغییرات ثبت شد.  ها نمونه

همچنین نتایج نشان داد بیشترین و کمترین  درصد نشان داد. 39در سطح احتمان داری را  تفاوت معنی نالیز واریانس یکطرفه 

 تن در هکتار بود. 01/09و  20/39بهمن و مرداد با مقادیر های  در ماه ترتیب بهخاک  کربن  لی ةذخیر

 خاک  الشریزه. کربن  لی ذخیرة ممرز  -راش تودة  تغییرات زمانی: کلیدیهایواژه




مقدمه
 ن در خراک    ذخیررة جنگرل و سر س   توسط ترسیب کربن 

تررین   با ترسریب کرربن مهرم    خاکای است.  یملکرد پیچیده

های زمینری اسرت    سازگان بومگاه کربن در بین اجزای  ذخیره

ای و گرمرای    گلخانره  هرای حیاتی در کراه  اثر اهمیت و 

افزای  کیفیت خاک  پایداری و بهبرود تولیرد مرواد      جهانی

                                                           
 73669076707مسئول، تلفن:  ۀنویسند 

Email: Habashi@gau.ac.ir 

اتمسرفر   کربن اکسید یدمغذی  حفظ پاکیزگی  ب و کاه  

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

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

خاک کاسرته   کربن  لی ذخیرةاست. با افزای  یمق خاک از 

مترری   سانتی 12خاک در یمق  کربن  لی خیرةذاما   شود می

خراک   کربن  لی ذخیرةدرصد از کل  49باالیی خاک حدود 

 ذخیرةبین رطوبت خاک و  داری معنیمثبت و رابطة است و 

و  Gruneberg[. در تحقیرق  1] خراک وجرود دارد   کربن  لی

mailto:Habashi@gau.ac.ir
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در افرق  لری    کرربن  لری   ذخیررة ( تغییرات 1224همکاران )

  درختری و نروس سرنگ مرادری برود     گونرة  خاک وابسته به 

معدنی خاک وابسرته بره نروس خراک      های افقدر  که  درحالی

کرربن   ذخیررة شنی بیشترین و رسی کمترین  های خاکبود )

پویرایی کرربن در    هرای  مردن اغلرب  [. در 9را داشتند( ]  لی

یوامل اقلیمری لحرا     ةطبیعی تغییرات ماهان های سازگان بوم

ییررات حررارت و رطوبرت    تغ ترأثیر شده است کره گویرای   

. مجمروس مروارد   اسرت خاک  ذخیرة کربنماهانه بر تغییرات 

 کرربن  لری   ذخیررة ماهانرة  اهمیت بررسی تغییررت  یادشده  

 .دهد میسطحی نشان  های افقخاک جنگل را در 

 تررأثیرقیررق بررسرری در تح Kirschbaum 1222در سرران 

گرمرا   کررد خاک گرزارش   کربن  لیفعالیت گرمای جهانی بر 

( در کرربن  لری   لی )مادة کاه     سببتحریک نرخ تجزیه با

در  1222  در سران  و همکراران  Wang .[4]شرود   مری خاک 

بره   حررارت  رطوبرت و انتشرار کرربن    ماهانة درجرة  بررسی 

 لی تجزیة مادة اتمسفر گزارش کردند شرایط محیطی خاک و 

در چرخه کربن  مؤثری از یوامل میکروب تودة زیخاک توسط 

سران در   در طونو نیستند های مختلف ثابت  هستند که در ماه

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

هررای  تغییرررات کررربن سررطحی خرراک در جنگررل   یبررسرر

در خراک   کرربن  لری   ذخیرةتجزیة پورتوریکو گزارش کردند 

فراوت تجزیره در   به ت با توجه .است  متفاوت های مختلف ماه

 اسرت متغیرر  های مختلف سان  در ماه ذخیرة کربنطون سان  

 ذخیرة کربنافزای   و همکاران   Liski  1221در سان  .[0]

را سراله   42دورة های اروپای غربری در یرک    در خاک جنگل

دند یلت افرزای  کرربن خراک در ایرن     کرگزارش  بررسی و

 زنرده  تودة یزریزش الشریزه )منبع اصلی کربن( از   ها جنگل

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

مریکرا در دو    برگ پهنهای  خاک در جنگل کربن  لیبررسی 

هرای مختلرف    کربن در ماهاندازة فصل روی  گزارش کردند 

. [1]  ن مشاهده شرد  قدارکمترین م و در ماه مرداد استمتغیر 

Kumar and Tewari   الگرروی بررا بررسرری   1224در سرران

های کوهسرتانی   های بلوط در جنگل ریزش الشریزه در جنگل

در تولیرد الشرریزه    گزارش کردند بیشترین مقردار   هندوستان

  Naramore  1224در سران   .[3]  بران و  ذر رخ داد هرای   ماه

ذخیررة  ی و میکروبر  ترودة  زیگرمای خاک را بر جوامرع   تأثیر

و به این نتیجره  کرد بررسی های هاوارد  خاک در جنگل کربن

 های مختلرف  متغیرر اسرت و    خاک در ماه کربن  لیکه  رسید

 ذخیررة ی و میکروب تودة زیکاه   سببافزای  گرمای خاک 

 .[22] شود خاک می کربن  لی

مررتبط برا    محیطی یستزرشد  روبهبا توجه به تغییرات 

یکری از   ینروان  بره تعادن کربن  ةمسئلهوایی   و  بتغییرات 

؛ اسرت  یافتره  بسریاری اهمیرت    ای گازهای اصلی گلخانره 

هرای جنگلری در    سرازگان  بروم  زیادتوانایی  یلت بهبنابراین 

در  تأثیر اساسی سازگان بومتوان گفت این  می  ذخیرة کربن

برا  . [22] داردجهانی کربن و کاه   ن در اتمسرفر   ةذخیر

خزری در ترسریب   های جنگلپتانسیل  نا گاهی ازتوجه به 

ایرن   در  تغییرات زمانی ترسیب کرربن اهمیت  نیز کربن و

بکرر   تودةدر خاک  کربن  لی ذخیرة ةماهانتحقیق تغییرات 

کرربن   ةذخیرر و تعیین پتانسریل  ن در   ممرز -راش ة میخت

 .استبررسی شده خاک   لی

هاموادوروش

منطقةتحقیقمشخصات

نیرا    بهررام  دکترر  طرح جنگلداری 2سری در  تحقیق ةمنطق

های شمان کشرور  در   طرح جامع جنگل 19 بخیز  ضةحو

برین  در کیلومتری جنوب غربی شهرستان گرگران   1 ةفاصل

درجه و  90دقیقه تا  49درجه و  90های جغرافیایی  یرض

 12درجره و   94هرای جغرافیرایی    شمالی و طون ةدقیق 49

رقی قررار گرفتره اسرت.    شر  ةدقیق 14درجه و  94دقیقه تا 

 سررا ابره )کالترر جنگررل  موزشرری و پیوهشرری شصررت 

 9 ةفاصررلدر   براد  هاشررماطالیرات ایسررتگاه کلیمراتولو ی   

 بندی طبقهاز لحا  طرح در جلگه(  ةمنطقکیلومتری شمان 

براسا  است و مرطوب معتدن  اقلیمی  مبر ه دارای اقلیم
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دارای بارندگی متوسرط  ( 2974-2914ساله ) 22اطالیات 

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

با ابعاد  پیوه  موردیک هکتاری  ةقطع .کند تغییر می سان

متر از سرطح دریرا و    192سط ارتفاس متو متر(  222×222)

در )جنگل بکرر(   91شمان شرقی در پارسل  -جهت شمان

تیر  تروده   واقع شده است. کالته  سری یک جنگل شصت

 72-19پوش   تاج  ممرز -راشسطح مقطع غلبة براسا  

 [.21] استانجیلی  های همراه افرا پلت و درصد و گونه

پژوهشروش
یرک هکتراری    ةقطعر  درختران  ةکلیخصوصیات  لومتریک 

بررای  و براسا   ن  تی  توده تعیرین شرد.    هبرداشت شد

گیرررری  انرردازه  ةدورگیررری تولیرررد الشررریزه در    انرردازه 

 92×92هایی برا ابعراد    (  تله11/22/2939تا  11/22/2931)

هرا در نزدیکری    در هر یک از نقطره نمونره   [29]متر  سانتی

متر باالتر از سطح خاک تعبیره   سانتی 22 الشبرگ  در ةکیس

شرده پرس از قررار دادن در      وری هرای جمرع   الشریزه. شد

 71مردت   بره گرراد   سرانتی  ةدرجر  79داخل  ون برا دمرای   

رطوبرت وزنری    .ندسایت  با دقت هرزارم گررم وزن شرد   

ظاهری برا اسرتفاده   مخصوص جرم   خاک به روش توزین

درصد سنگ و سرنگریزه برا یبرور چنردباره از       از سیلندر

 [24] لی به روش اکسیداسیون تر  ةمادو  متری میلی 1الک 

با اسرتفاده از   شد و یریگ اندازهتصادفی  ةنموننقطه  12در 

ة رابطدر  .[29]  مد دست بهخاک  کربن  لی ةذخیر 2 ةرابط

2  Socp 2خراک بره ترن در هکترار     کربن  لری  ةذخیر  oc 

مخصروص  جررم   Bdخراک(   )گرم در کیلوگرم  کربن  لی

             و مترر مکعرب(    ظاهری )ترن برر سرانتی   

 .است متر میلی 1از  تر درشت ةسنگریزدرصد سنگ و 

(6) 
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1. Soil organic carbon pool 

حرارت اتمسرفر در هریرک از نقراط نمونره  برا       ةدرج

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

 .شدمتری ثبت  سانتی 2-12حرارت خاک در یمق  ةدرج

هاتحلیلآماریداده

نمودارهرا  و رسم  12نسخة  SPSSافزار   ماری با نرممحاسبة 

بررسی  برایانجام گرفت.  1229اکسل افزار  با استفاده از نرم

  تولیرد و  خراک  لی  مادة و  کربن  لیماهانة ذخیرة تغییرات 

از  نرالیز  حررارت و رطوبرت خراک    درجرة  الشریزه  تجزیة 

شرد.   درصد اسرتفاده  39در سطح احتمان  یکطرفهواریانس 

. گرفرت نجرام  دانکرن ا چندگانرة   زمون  ها با میانگینمقایسة 

-کولمروگروف ها با استفاده از  زمون  نرمان بودن توزیع داده

هایی که از توزیع نرمالی برخروردار نبودنرد    )دادهاسمیرنوف 

ها  و همگنی واریانس( با استفاده از روش تبدیل نرمان شدند

 .شدبا استفاده از  زمون لون بررسی 

وبحثنتایج
 نمونره   قطعره درختان در  ةکلیهای  لومتریک  ابتدا مشخصه

 (.2ثبت شد )جدون  گیری و هکتاری اندازهیک 

درصد حجم  0/74درصد سطح مقطع و  1/01گونة راش 

داد. برای محاسربة ذخیررة کرربن     ممرز را تشکیل  -تودة راش

ظراهری و درصرد   جرم مخصروص   2 لی با استفاده از رابطة 

ترتیرب   بره گیرری شرد کره مقرادیر  ن      سنگ و سنگریزه اندازه

 99/2± (30/2مترر مکعرب و )   گرم بر سانتی ±74/2 (201/2)

 (.انحراف معیار ±میانگین) درصد بود

بررسی تغییرات تولید الشریزه  مادة  لی  رطوبرت خراک    

ترا   11/22/2931حرارت خاک و اتمسفر در مدت یک سان )

داری در سررطح  دهنرردة اخررتالف معنرری نشرران (11/22/2939

 (.1است )جدون های مختلف  در ماه درصد 39احتمان 

در فصل روی  دمای اتمسفر با نوسان بسیار جزئری ترا   

ماه مرداد افرزای  ادامره یافرت و سر س در شرهریور نررخ       

کاهشی به خود گرفت و تا ماه بهمن این کاه  ادامه یافرت  

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

در  ن مشاهده شرد  ولری    جزئیس س در زمستان  افزایشی 

های گرم سران   درصد رطوبت وزنی خاک در ماه طور کلی به

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

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

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

داشرت. بیشرترین و کمتررین مقردار     گرم سان روند کاهشی 

درصد و مرداد با  12/0های بهمن با  ماه در ترتیب مادة  لی به

 .و( -2درصد مشاهده شد )شکل  13/9

هرای پررت     خاک پس از حرذف داده  کربن  لیهای  داده

ذخیررة  نترایج تجزیرة واریرانس نشران داد     نرمان و  نالیز شد. 

داری در  مختلرف  تفراوت معنری   هرای   کربن  لی خاک در ماه

ها برا اسرتفاده از    درصد دارد. مقایسة میانگین 39سطح احتمان 

خراک   کربن  لی زمون چندگانة دانکن نشان داد مقدار ذخیرة 

های  بان  شهریور و فروردین در یک گرروه قررار دارد.    در ماه

و  ذر نزدیررک برره هررای دی  همچنررین مقررادیر کررربن در مرراه

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

فرایند ذخیرة کربن  لی در خاک بسیار پیچیرده اسرت و   

یوامل متعددی در  ن نق  دارند. نتایج ایرن تحقیرق نشران    

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

( کره برا   1)شرکل   داری دارد تغییرات معنری ختلف های م ماه

در سان  Naramoreو  1229نتایج بورنر و همکاران در سان 

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

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

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

)ناشری توان تغییرات شرایط محیطری   را می ماهانة الشریزی

 نمونه  قطعهدر  بررسی مورد  تودةمشخصات  .1جدول 

 میانگین ارتفاع )متر( تعداد در هکتار نوع گونه
میانگین قطر 

 متر(  )سانتی برابرسینه

مترمربع  سطح مقطع )

 در هکتار(

 مترمکعبحجم )

 در هکتار(
 16/936 00/19 10/19 93/10 01 راش
 76/11 71/1 39/93 11/19 97 ممرز

 00/90 19/9 93/99 11/17 99 انجیلی
 13/13 11/1 31/49 31/14 66 افرا پلت
 30/114 10/94 - - 613 مجموع

 بررسی مورد تودةدر آلی  ةماد، تولید الشریزه و درصد خاک و اتمسفر ، حرارتخاک رطوبت ةماهانآنالیز واریانس تغییرات  .6جدول 

 داری سطح معنی F میانگین مربعات آزادیدرجة  مجموع مربعات منبع متغیر

 67-61 11/9300 10/6171 66 14/61111 های سال ماه 
   900/7 110 70/01 خطا حرارت اتمسفر

    193 11/61140 مجموع 
 67-61 60/1106 64/439 66 11/1414 های سال ماه 

   604/7 110 39/46 خطا حرارت خاک
    193 11/1411 مجموع 
 67-61 43/91 93/1743 66 91/11149 های سال ماه 

   61/11 110 91/61079 خطا رطوبت خاک
    193 04/91941 مجموع 
 67-61 10/611 17/41 4 77/607 های سال ماه 

   941/7 31 36/91 خطا تولید الشریزه
    33 31/171 مجموع 
 67-61 73/1 71/0 66 179/00 های سال ماه 

   91/6 116 19/131 خطا ماده آلی
    191 09/907 مجموع 
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در آلی )و(  ةمادو  تولید الشریزه )د(، خاک )ج( وزنی رطوبتخاک )ب(، درصد اتمسفر )الف( و حرارت  ةدرج روند تغییرات .1شکل 

 ممرز -راشآمیخته بکر  تودةهای مختلف در  ماه

  [3] وییه حرارت در طون زمان دانسرت  به از تغییرات فصلی(

با کاه  حررارت افرزوده شرد و    مقدار الشریزی  که  طوری به

 Kumar andهرای   یافتره در ماه  ذر به اوج خود رسید کره برا   

Tewari  الشرریزه  تولیرد   .[3]مطابقرت داشرت    1224در سان

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

خراک    کربن  لیماهانة ذخیرة یرات تغیاحتمالی  یلاز دالیکی 

 هروایی  و  بتغییررات  . اسرت تولیرد الشرریزه   ماهانة تغییرات 

در ترأثیر زیرادی   حرارت  رطوبرت اتمسرفر و خراک(    درجة )

دارد  در جنگرل خراک   کربن  لیذخیرة و کربن چرخة تعادن 

ماهانررة درجررة نتررایج ایررن تحقیررق نشرران داد اخررتالف [. 20]
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در اسرت.  دار  حرارت اتمسفر و خاک و رطوبت خراک معنری  

نیز در تحقیق خرود تغییررات    همکارانو   Wang  1222سان 

برا افرزای    . کردندحرارت و رطوبت را مشاهده ماهانة درجة 

رطوبت کافی در اختیرار باشرد(    که  درصورتیحرارت )درجة 

  درنتیجره  ؛[22]یابرد   می افزای ی خاک میکروب تودة زی[  9]

؛ [9] شرود  تسریع مری  شدت به لی خاک مادة ی میکروبتجزیة 

هرای مختلرف را     لری در مراه  مرادة  بنابراین اخرتالف درصرد   

نسربت داد   اتمسفرتوان به تغییرات شرایط محیطی خاک و  می

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

ماهانة ذخیررة  از یوامل تغییر یکی   [27] استدرصد  91 لی 

و  تحقیرق منطقرة  توان تغییرات محیطری   خاک را می کربن  لی

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

شرایط محیطی رطوبرت   تأثیرهای مختلف  تحت  خاک در ماه

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

خراک   کربن  لری تجزیة ذخیرة اتمسفر و خاک در طون سان  

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

ماهانرة تجزیرة ذخیررة    بره تغییررات   توان  می  خاک کربن  لی

 د.اشاره کرکلیمای خاک  تأثیرخاک تحت  کربن  لی

 
دهندة  حروف متفاوت انگلیسی نشان دانکن. ةمختلف با استفاده از آزمون چندگانهای  خاک در ماه کربن آلی ةمیانگین ذخیر ةمقایس .6شکل 

 درصد است. 59دار در سطح احتمال  اختالف آماری معنی

خراک در   کرربن  لری   ةذخیر قدارو کمترین مبیشترین 

ترن در   01/09و  20/39 یرب ترت به وهای بهمن و مرداد  ماه

جنگرل  از در هرر هکترار    یکل طور به(. 1)شکل  هکتار بود

 2-12در یمررق تررن کررربن   70/79  ممرررز -راشبکررر 

 .شود ذخیره میدر سان متری خاک  سانتی

هرای   خراک در مراه   کرربن  لری  ذخیرة بیشترین و کمترین 

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

 Boernerهرای   یافتهحرارت خاک و اتمسفر مشاهده شد که با 

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

حرارت اتمسفر زیاد است که همراه با افرزای   درجة متوسط 

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

 سربب گرمرا  کره  ذکرر اسرت    شرایان . کربن خاک شده اسرت 

ی  )افرزا شرود   افزای  تولید اولیه و الشریزی در جنگرل مری  

یلت حساسریت بیشرتر نررخ تجزیره بره       به ولی  کربن خاک(

جبررران تولیررد  نرررخ سررریع تجزیرره را  قرردارافررزای  م  گرمرا 

گرمرا   خراک در اثرر   کرربن  لری   قردار ند و در مجموس مک نمی

 [.4] یابد کاه  می

تولیرد  تروان بره    در ماه بهمرن را مری   ذخیرة کربنافزای  

یلرت   شرده بره   ریختره هرای ترازه    الشریزه نسبت داد. الشریزه

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

تجزیرة  . یامل دیگر افزای  کرربن  کراه  نررخ    [7]اند  خاک

خراک    مراه  بهمرن . در اسرت حررارت   ترأثیر  لی تحرت  مادة 

گرراد( و از   سانتیدرجة  1/4حرارت را داشت ) ةکمترین درج

 رو از ایرن  ؛پرایینی برود  نسربت   بره در سطح  لحا  رطوبتی نیز

و هرا   شرایط مطلروب بررای فعالیرت زیسرتی میکروارگانیسرم     

 .[23] لی فراهم نبود تجزیة مادة 

گیرینتیجه
تغییررات   سبب  پاییزوییه در فصل  هبالشریزی ماهانة تغییرات 

تغییررات  برر ایرن    یالوه. شود میخاک  کربن  لیماهانة ذخیرة 
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تغییرر رونرد    سربب   خراک و حرارت رطوبت دار  معنیماهانة 

خراک   کرربن  لری  ذخیررة  دار  الشرریزه و تغییرر معنری    ةتجزی

 -راش ترودة هرر هکترار     تحقیرق هرای   هیافتبراسا   .دشو می

کرربن اتمسرفر را    اکسرید  دیتن  24/171مقدار سان  در ممرز

 در خراک خرود   کربن  لی ةقادر به ذخیر تا کردخواهد جذب 

 ذخیرة کربنسهم چشمگیری در  ممرز -راشبکر  تودة .باشد

و یرک سران    مجمروس  درگرمرای  جهرانی   کاه  اتمسفر و 

 شرود  بنرابراین توصریه مری   ؛ ددارهای سرد سران   در ماه وییه به

شرود   در جنگرل پرهیرز    یراصولیغها و قطع  از دخالت تنها نه

 .  نیز پرداخته شود ترش  نگسبلکه به حفظ  حمایت و 

References 
[1]. Gregorich, E.G., Carter, M.R., Angers, D.A., Monreal, C.M., and Eller, B.H. (1994). Towards a minimum data set 

to assess soil organic matter quality in agricultural soils. Canadian Journal of Soil Science, 74(4): 367-385. 

[2]. Liu, W., Chen, Sh., Qin, X., Baumann, F., Scholten, Th., Zhou, Zh., Sun, W., Zhang, T., Ren, J., and Qin, D. 

(2012). Storage, patterns, and control of soil organic carbon and nitrogen in the northeastern margin of the 

Qinghai–Tibetan Plateau. Environmental Research Letters, 3(7): 1-12. 

[3]. Grüneberg, E., Ziche, D., and Wellbrock, N. (2014). Organic carbon stocks and sequestration rates of forest soils 

in Germany. Global Chang Biology, 20(8): 2644-2662. 

[4]. Kirschbaum, M.U.F. (2000). Will changes in soil organic carbon act as a positive or negative feedback on global 

warming? Biogeochemistry, 48(1):21-51. 

[5]. Wang, Y., Amundson, R., and Niu, X. (2000). Seasonal and altitudinal variation in decomposition of soil organic 

matter inferred from radiocarbon measurements of soil CO2 flux. Global Biogeochemical Cycle, 14(1): 199-211. 

[6]. Wang, H., Cornell, J.D., Hall, C.A., Marley, D.P. (2002). Spatial and seasonal dynamics of surface soil carbon in 

the Luquillo experimental forest, Puerto Rico. Ecological Modelling, 147(2): 105-122. 

[7]. Liski, J., Perruchoud, D., and Karjalainen, T. (2002). Increasing carbon stocks in the forest soils of Western 

Europe. Forest Ecology and Management, 169(1): 159-175. 

[8]. Boerner, R.E.J., Brinkman, J.A., and Smith, A. (2005). Seasonal variations in enzyme activity and organic carbon 

in soil of a burned and unburned hardwood forest. Soil biology and biochemistry, 37(8): 1419-1426. 

[9]. Kumar, S., and Tewari, L.M. (2014). Pattern of litter fall and litter decomposition in a Quercus leucotrichophora 

A. Camus forest in Kumaun Himalaya. International Journal of Biodiversity and Conservation. 6(1):108-114. 

[10]. Naramore, S.E. (2014). Long-term effects of soil warming on labile carbon availability and microbial community 

respiration and composition. Lafayette College, pp 16. 

[11]. Schlesinger, W.H. (1997). Biogeochemistry: An analysis of global change. Academic Press, London, UK. 

[12]. Anonymous. Revised forestry plan. (2007). Faculty of Forestry, GUASNR. 

[13]. Fahey, T.J, and Knapp, A.K. (2007). Principles and standards for measuring primary production. Oxford 

university press. New York, USA. 

[14]. Page, A.L., Miller, R.H., and Keeney, M. (1992). Methods of soil analysis, Part II, Chemical and microbiological 

methods. 2
nd

 Ed. Soil Science American Journal. pp. 1159. 

[15]. Lal, R., Kimble, J.M., Follet, R.F., and Cole, C.V. (1998). The potential of U. S. cropland to sequester carbon and 

mitigate the greenhouse effect. CRC press. USA. 

[16]. Giardina, C.P., and Ryan, M.G. (2000). Evidence that decomposition rates of organic carbon in mineral soil do 

not vary with temperature. Nature. 404: 858-861. 

[17]. Post, W.M., Emmanuel, W.R., Zinke, P.J., and Stangenberger, A.G. (1982). Soil carbon pools and world life 

zones. Nature, 298: 156-159. 

[18]. Berg, B., and McClaugherty, C. (2008). Plant litter. Decomposition, humus formation, carbon sequestration. 

2
nd

Ed. Springer-Verlag Berlin Heidelberg, German. 

[19]. Meentemeyer, V. (1978). Macroclimate and lignin control of litter decomposition rates. Ecology, 59(3): 465-472. 

  

http://iopscience.iop.org/journal/1748-9326
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gr%26%23x000fc%3Bneberg%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24616061
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ziche%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24616061
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wellbrock%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24616061
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4257524/


616 Forest and Wood Products, Volume 70, No. 4, Winter 2018 

 

 

 

Investigation of soil organic carbon pool in mixed beech-hornbeam  

(Case study: Shastkolteh forest) 

H. Habashi; Assoc. Prof., Faculty of Forest Science, Gorgan University of Agricultural Sciences and 

Natural Resources, Gorgan, I.R. Iran 

M. Moslehi; Assist. Prof., Hormozgan Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, 

I.R. Iran 

R. Rahmani; Assoc. Prof., Faculty of Forest Science, Gorgan University of Agricultural Sciences and 

Natural Resources, Gorgan, I.R. Iran 

Kh. Sagheb-Talebi; Assoc. Prof., Research Institute of Forest and Rangelands, Tehran, I.R. Iran 

 

(Received: 12 July 2015, Accepted: 26 February 2017) 

 

 

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. 
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