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چکیده
با توجه به تخریب جنگلهاي هيرکاني طي سالهاي گذشته ،جنگلکاري توانسته است بهعنوان یک
راهکار مناسب بهمنظور احياء مناطق تخریبشده مورد توجه قرار گيرد .در این ميان ،گونههاي توسکا
یيالقي و بلندمازو در سطوح وسيع مورد جنگلکاري قرار گرفتهاند .روابط کمي عناصر (استوکيومتري)،
نقش مهمي در تجزیه ماده آلي با تغيير دسترسي نسبي این عناصر در خاک دارد و شاخص مهمي براي فهم
بهتر شرایط ميکروبي و مواد آلي در خاک است .هدف از این پژوهش ،تعيين اثر نوع گونه درختي در
سنين مختلف بر روابط کمي در این جنگلکاريها است .این بررسي در تودههاي  20 ،15و  25ساله
جنگلکاريهاي شرکت چوب و کاغذ مازندران انجام و در هر یک از عرصهها ،تعداد  30نمونه خاک و
الشبرگ بهروش تصادفي سيستماتيک از عمق  10سانتيمتري خاک برداشت شدند .براساس نتایج،
بيشترین مقادیر روابط کمي کربن به نيتروژن خاک ( ،)18/33زيتوده ميکروبي کربن به نيتروژن (،)15/88
کربن به نيتروژن آلي ذرهاي ( )10/36و کربن به نيتروژن آلي محلول ( )3/00در سنين باالتر بلندمازو
مشاهده شدند که اختالف معنيداري با گونه توسکا یيالقي داشتند .همچنين ،تودههاي بلندمازو در سنين
باالتر موجب بهبود روابط کمي کربن و نيتروژن خاک در سالهاي آتي جنگلکاري ميشوند.
واژههای کلیدی :احياء جنگل ،زيتوده ميکروبي ،مواد آلي ذرهاي ،مواد آلي محلول ،نسبت ميکروبي.

* نویسنده مسئول

شمارة تماس09112932313 :
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مقدمه

( .)Zhao et al., 2016اثر سن توده بر چرخه عناصر

در سالهاي اخير ،مساحت زیادي از عرصههاي

خاک تحت گونههاي درختي مختلف با درنظر گرفتن

جنگلي شمال کشور بهدليل افزایش تقاضا براي الوار،

اهميت سن توده مورد بررسي قرار گرفته و نشان داده

هيزم ،چراگاه ،غذا و زمينهاي مسکوني ،با نرخ

شد که با افزایش سن در تودههاي پهنبرگ

هشداردهندهاي بهویژه در استان مازندران تخریب

مشخصههاي کربن و نيتروژن خاک بهبود ميیابند

شدهاند .به اینترتيب تخریب و کاهش سطح جنگلها

( .)Pitman et al., 2014ميکروبهاي خاک نسبت به

مستلزم جنگلکاري در راستاي احياء و گسترش این

جنگلزدایي ،تغييرات پوشش زمين ،مدیریت انساني و

منابع جنگلي است (،Yousefi and Darvishi, 2013

غيره حساس هستند و نقش کليدي در جریان انرژي و

.)Kooch et al., 2018 ،Hashemi et al., 2017

عناصر غذایي در خاک ایفا ميکنند .مشخصههاي

جنگلکاري بهطور گسترده بهعنوان یک عملکرد

ميکروبي بهعنوان شاخصهایي براي ارزیابي کيفيت و

مناسب بهمنظور حفاظت آب و خاک ،احياء و

عملکرد خاک در نظر گرفته شدهاند و این بهدليل نقش

بازسازي عرصههاي طبيعي و جلوگيري از تخریب

محوري ميکروارگانيسمها در چرخه کربن و نيتروژن

آنها ،مبارزه با بيابانزایي ،تأمين چوب و افزایش

است (.)Maharjan et al., 2017

ذخيره کربن محسوب ميشود (.)Zhang et al., 2017

کربن و نيتروژن دو عنصر اساسي در اکوسيستم

بهواسطه

بوده و نسبت آنها بهعنوان شاخصي مهم در ساختار و

جنگلکاري ،اثر معنيداري بر تغييرپذیري ویژگيهاي

عملکرد اکوسيستمها مطرح است .روابط بين این

خاک دارد که در این زمينه ،بين گونههاي بومي و

عناصر در خاک توسط شاخصي به نام استوکيومتري

غيربومي و همچنين گونههاي تثبيتکننده و

(روابط کمي) که روابط بين عناصر را نشان ميدهد

غيرتثبيتکننده نيتروژن تفاوت اساسي وجود دارد

(بهطور مثال نسبت کربن به نيتروژن) بيان ميشود که

( .)Hoogmoed et al., 2014طي سالهاي گذشته،

اثر مهمي بر تجزیه ماده آلي خاک با تغيير دسترسي

جنگلکاري با گونههاي مختلف بهخصوص توسکا

نسبي کربن و نيتروژن براي ميکروارگانيسمهاي خاک

یيالقي و بلندمازو در سطوح وسيعي از جنگلهاي

دارد ( .)Ren et al., 2016شاخصهاي بر مبناي روابط

تخریبشده شمال کشور انجام شده است که از نظر

کمي ،حساسيت باالیي نسبت به تغييرات پوشش

کيفيت الشبرگ و مواد آلي ورودي به خاک داراي

گياهي در اثر کيفيت الشبرگهاي متفاوت دارند؛ به-

سرشت کامالً متفاوتي هستند (.)Kooch et al., 2018

عبارت دیگر بررسي روابط کمي کربن و نيتروژن در

احياء

اراضي

جنگلي

تخریبیافته،

جنگلکاري بهطور مستقيم روي تنوع و فعاليت

مناطق جنگلکاريشده ،ميتواند درک بهتري از

ميکروبهاي خاک اثرگذار است و بهتبع آن ميتواند

پویایي اکولوژیکي اکوسيستم و وضعيت دسترسي به

در بسياري از فرآیندهاي مهم مثل تجزیه مواد آلي و

عناصر غذایي در مناطق جنگلکاريشده را ارائه دهد.

چرخه عناصر غذایي خاک و عملکرد اکوسيستم نقش

از آنجا که توانایي یک اکوسيستم در مواجهه با

داشته باشد .سن توده بهعنوان شاخص پویایي جنگل

اختالالت اکولوژیکي تا حدودي به فعاليتهاي

نقش مهمي در تعيين کيفيت مواد آلي خاک از طریق

ميکروبي آن بستگي دارد ،مشخصکردن پویایي روابط

تغيير در کيفيت و کميت الشبرگهاي گياهي دارد

کمي کربن و نيتروژن به درک بهتر و بهبود خدمات
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اکوسيستم کمک ميکند (Liu et ،Ren et al., 2016

به پژوهشهاي انجام شده ،شناخت بهتر اثر پوشش-

 .)al., 2017از آنجایي که پایداري درازمدت اراضي

هاي گياهي مختلف بر خاک موجب پيشبيني دقيقتر

جنگلي وابسته به حفظ کيفيت خاک است ،از اینرو

اثر گونهها بر بومسازگان و مدیریت بهينه آنها براي

تعيين دقيق اثر فعاليتهایي چون تخریب و احياء

مدیران و برنامهریزان ميشود ،تعيين اثر نوع گونه

عرصههاي جنگلي بر خاک ،براي مدیریت بهينه این

درختي بر خصوصيات ميکروبي کربن و نيتروژن و

عرصهها از اهميت ویژهاي برخوردار است.

روابط کمي بين آنها در سنين مختلف جنگلکاري

در پژوهشهاي پيشين ،تغيير مشخصههاي روابط

توسکا یيالقي و بلندمازو و ارزیابي جنگلکاريهاي

کمي خاک در مناطق جنگلکاريشده نسبت به مناطق

انجامشده با این گونهها در شمال کشور مورد بررسي

بدون پوشش گياهي نشان داده شده است ( Zhao et

قرار گرفت .هدف پژوهش دستيابي به روشي علمي و

 .)al., 2016روابط کمي خاک با جنگلکاري در نتيجه

عملي براي ارزیابي دقيقتر مواد آلي در مناطق

کيفيت الشبرگ و ریشه تغيير ميکنند و مطابق با

جنگلکاريشده در گذر زمان است که ميتواند در

پژوهش ) Ren et al. (2016روابط کمي کربن و

انتخاب گونه مناسب براي جنگلکاريهاي آتي در

نيتروژن پس از  40سال جنگلکاري در مناطق

مناطق تخریبیافته جنگلي شمال کشور درنظر گرفته

تخریبشده جنگلي در چين ،افزایش یافتند ( Ren et

شود .همچنين فرض این پژوهش بر آن است که با

Heuck and

مسنترشدن تودههاي جنگلکاريشده ،مشخصههاي

 Spohn,روابط کمي کربن و نيتروژن و زيتوده

کربن و نيتروژن و روابط کمي بين آنها در خاک

ميکروبي را در نتيجه جنگلکاري با گونههاي مختلف

بهبود یابند و این روند در تودههاي بلندمازو ملموستر

پهنبرگ و سوزنيبرگ در آلمان بررسي کرده و نشان

باشد.

 .)al., 2016در پژوهشي)2016( ،

دادند که روابط کمي کربن و نيتروژن با جنگلکاري

مواد و روشها

افزایش ميیابد و این ميتواند با توجه به نوع گونه

منطقه مورد بررسی

مورد استفاده و نرخ متفاوت تجزیه الشبرگ آنها

این پژوهش در منطقه دالک خيل از جنگلهاي شرکت

متفاوت باشد .همچنين افزایش نسبت روابط کمي

چوب و کاغذ مازندران در شمال ایران (53 ˚00´30″

کربن و نيتروژن پس از  60سال جنگلکاري در مناطق

تا  53˚04´30″طول شرقي و  36˚21´08″تا

معتدله چين در پژوهشي نشان داده شده است ( Yu et

 36˚27´15″عرض شمالي) با دامنه ارتفاعي - 350

 .)al., 2018در مناطق جنگلي شمال ایران ،پژوهشي

 360متر از سطح دریا انجام شده است .ميانگين

در رابطه با تغييرات روابط کمي کربن و نيتروژن به-

بارندگي ساالنه  726ميليمتر و دماي متوسط روزانه از

خصوص روابط کمي کربن و نيتروژن زيتوده

 7/1درجه سانتيگراد در بهمن تا  26/1درجه

ميکروبي خاک در سنين مختلف جنگلکاري انجام

سانتيگراد در ماه مرداد متغير و بافت خاک آن عموماً

نشده و بهنظر ميرسد توجه اندکي به ارتباط بين

لوم رسي سيلتي و لوم رسي است .حدود  50سال

جنگلکاري در بلندمدت با پویایي این شاخصها در

پيش ،این منطقه تحت تأثير جنگلهاي طبيعي شامل

جنگلهاي هيرکاني ،بهویژه در مقایسه با منطقه

گونههاي درختي بومي مانند بلوط (Quercus

تخریبشده جنگلي شده است .از آنجایي که با توجه
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،)castaneifolia C. A. M macranthera F. & M.

والکي بالک (،)Nelson and Sommers, 1982

ممرز ( )Carpinus betulus L.و انجيلي ( Parrotia

نيتروژن کل به روش کجلدال (Mulvaney, 1982

 )C. A. Meyer persicaبود که در سال  1366این

 )Bremner andاندازهگيري شدند .براي اندازهگيري

جنگلها قطع یکسره شده و از سال  1370دوباره

زيتوده ميکروبي کربن و نيتروژن خاک ( MBCو

جنگلکاري شدند .در این پژوهش ،سنين مختلف

 )MBNاز روش تدخين -استخراج ( Brookes et

توسکا یيالقي و بلندمازو شامل  20 ،15و  25ساله

 ،)al.,1985اندازهگيري کمي مواد آلي ذرهاي از روش

بودند .منطقهاي خالي از پوشش درختي در مجاورت

کاهش وزن بهوسيله سوزاندن و کربن و نيتروژن آلي

مناطق جنگلکاريشده و با شرایط توپوگرافي همسان

محلول با استفاده از دستگاه تجزیه کربن آلي

با آنها بهعنوان منطقه شاهد انتخاب شد .منطقه مورد

اندازهگيري شدند (.)Nelson and Sommers, 1982

بررسي ،بين  350تا  360متر ارتفاع از سطح دریا،

تجزیهوتحلیل دادهها

شرایط فيزیوگرافي ،آب و هوایي و شيوههاي مدیریت

دادههاي جمعآور شده در نرمافزار اکسل بهعنوان بانک

مشابهي را با تودههاي جنگلکاريشده نشان ميدهد

اطالعات ذخيره شدند ،سپس براي تجزیه و تحليل و

(.)Parsapour et al., 2018

همچنين مقایسه دادهها ،ابتدا نرمالبودن آنها با آزمون

نمونهبرداری الشبرگ و خاک و تجزیه آزمایشگاهی

کولموگروف -اسميرنوف و همگني واریانس با آزمون

در هر یک از رویشگاههاي مورد بررسي (تودههاي

لون تست شد .براي بررسي تفاوت یا عدم تفاوت

جنگلي  20 ،15و  25ساله توسکا یيالقي ،بلندمازو و

مقادیر مشخصههاي مختلف الشبرگ و خاک در ارتباط

نيز منطقه بدون پوشش درختي) ،عرصههایي با

با سنين مختلف عرصههاي جنگلکاريشده ،از تجزیه

مساحت یک و نيم هکتار انتخاب و در هر عرصه،

واریانس یکطرفه استفاده شد .آزمون دانکن نيز

تعداد  30نمونه خاک به روش منظم تصادفي با فاصله

بهمنظور مقایسه چندگانه ميانگينها بهکار گرفته شد.

 40متر از یکدیگر از عمق  10سانتيمتري خاک و

کليه تجزیه و تحليلهاي آماري در بسته نرمافزاري

الشبرگ سطحي با ابعاد ( 10 × 20 × 20سانتيمتر) در

 SPSSنسخه  20انجام شد .از تجزیه مؤلفههاي اصلي

طول ترانسکتهاي موازي (در مجموع 210 ،نمونه

( )PCAبراي بررسي روابط در دادههاي چندمتغيره

خاک و الشبرگ) براي تجزیه و تحليل آزمایشگاهي

استفاده و همبستگي چندمتغيره براي شناسایي روابط

برداشت شدند .نمونههاي خاک و الشبرگ به

بين متغيرها و مؤلفههاي اصلي با استفاده از نرمافزار

آزمایشگاه انتقال یافته و وارد فرآیند تجزیه

 PC-ORDنسخه  5انجام شد.

آزمایشگاهي شدند .کربن الشبرگ با استفاده از روش

نتایج

احتراق خشک ( )Nilsson et al., 1999و نيتروژن

مقدار کربن ( 43/14درصد) و نسبت کربن به نيتروژن

الشبرگ بعد از هضم نيم گرم از هر نمونه در اسيد

الشبرگ ( )39/99در توده توسکا یيالقي  15ساله

سولفوریک غليظ و بهکارگيري یک قرص کاتاليزور با

نسبت به دو توده مسنتر  20و  25ساله بهطور معني-

روش کجلدال ( )Kjeldahlتعيين شد ( and

داري بيشتر بود .نتایج نشاندهنده روند معکوس

 .)Bremner Mulvaney, 1982نمونههاي خاک از

مقادیر کربن و نسبت کربن به نيتروژن الشبرگ در

الک دو ميليمتري عبور داده شده و کربن آلي به روش
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توده بلندمازو بودند ،به این معني که با افزایش سن،

بلندمازو بهطور معنيداري بيشتر از مقدار آن در منطقه

بهطور معنيداري افزایش یافتند (کربن و نسبت کربن

بدون پوشش درختي گزارش شد .باالترین مقدار

به نيتروژن الشبرگ در توده  25ساله بلندمازو بهترتيب

زيتوده ميکروبي نيتروژن در خاک توده  25ساله

 52/09درصد و  74/80گزارش شدند) .مقدار نيتروژن

توسکا یيالقي ( 67/48ميليگرم بر کيلوگرم خاک)

الشبرگ در توده توسکا یيالقي با افزایش سن ،بهطور

مشاهده شد که بهطور معنيداري بيشتر از دو توده

معنيداري افزایش ( 2/23درصد در توده  25ساله) و

جوانتر این گونه ،تمام سنين گونه بلندمازو و نيز

مقدار نيتروژن الشبرگ در توده بلندمازو با افزایش سن

منطقه بدون پوشش درختي بود .زيتوده ميکروبي

تغييري را نشان نداد و اختالف آماري معنيداري بين

نيتروژن در تودههاي جنگلکاري بلندمازو در سنين

سنين مختلف این گونه مشاهده نشد (جدول .)1

مختلف ثابت بوده و افزایش سن ،تفاوت آماري

مقدار کربن آلي خاک در سنين مختلف  20 ،15و 25

معنيداري در مقدار این مشخصه نشان نداده است؛

سال و نيز گونههاي توسکا یيالقي و بلندمازو اختالف

ولي مقادیر این مشخصه در خاک تحت کشت

آماري معنيداري نشان ندادند ولي بهطور معنيداري

بلندمازو بهطور معنيداري از مقدار آن در خاک منطقه

در خاک تحت کشت تودههاي جنگلکاريشده بيشتر

بدون پوشش درختي بيشتر بود (جدول  .)1نسبت

از خاک منطقه بدون پوشش درختي بودند .همچنين

زي توده ميکروبي کربن به نيتروژن روند متفاوتي نشان

نتایج بيانگر آن هستند که مقدار نيتروژن خاک در توده

داد و با توجه به نتایج بهدستآمده ،افزایش سن

توسکا یيالقي با رشد تودهها ،افزایش ميیابد ،در حالي

تأثيري در افزایش مقدار این نسبت در توده

که این روند در خاک تحت کشت توده بلندمازو

جنگلکاري توسکا یيالقي نداشت و تفاوت آماري

مشاهده نشد (جدول  .)1نسبت کربن به نيتروژن خاک

معنيداري مشاهده نشد .از سن  15تا  20سال ،نسبت

در منطقه بدون پوشش درختي نسبت به تودههاي

زيتوده ميکروبي کربن به نيتروژن روند افزایشي را

جنگلکاري شده توسکا یيالقي باالتر ،در حاليکه

نشان داد ولي پس از آن کاهش یافت .در گونه

نسبت به تودههاي بلندمازو در سنين مختلف ،مقادیر

بلندمازو افزایش مقدار این نسبت استوکيومتري با

کمتري را نشان داد .مطابق نتایج بهدست آمده ،مشاهده

افزایش سن مشاهده شد و نيز در هر دو توده

ميشود که در تودههاي توسکا یيالقي ،با افزایش سن

جنگلکاريشده توسکا یيالقي و بلندمازو بهطور

توده ،نسبت کربن به نيتروژن روند کاهشي دارد ولي

معنيداري بيشتر از مقدار آن در منطقه بدون پوشش

در تودههاي بلندمازو با افزایش سن ،این نسبت

درختي بود (شکل .)1
مشخصههاي کربن و نيتروژن آلي محلول در

افزایش ميیابد (شکل .)1
مطابق با نتایج بهدستآمده ،زيتوده ميکروبي

تودههاي  25ساله هر دو نوع گونه درختي مورد

کربن در خاک تودههاي  25ساله هر دو گونه درختي

بررسي بهطور معنيداري بيشتر از توده  20ساله > 15

مورد بررسي ،بهطور معنيداري بيشتر از سنين دیگر

ساله > منطقه بدون پوشش درختي بودند ،هرچند بين

(بهترتيب  645/06و  589/86ميليگرم بر کيلوگرم

گونههاي مورد بررسي ،این مقادیر تفاوت آماري

خاک در توسکا یيالقي و بلندمازو) و نيز مقدار این

معنيداري را نشان ندادند .روابط کمي کربن به

مشخصه در تودههاي جنگلکاري شده توسکا یيالقي و

نيتروژن آلي محلول بهطور معنيداري در تودههاي
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بلندمازو بيشتر از تودههاي توسکا یيالقي گزارش شد.

نيتروژن را در الشبرگ خود دارند که طي فرآیند

این نسبت در تودههاي توسکا یيالقي در تمامي سنين

تجزیه و با افزایش سن تودهها غلظت نيتروژن افزایش

یکسان بود و تفاوت آنها معنيدار مشاهده نشد .این

ميیابد و این مسئله در تمامي الشبرگهاي این گونه

در حالي است که در تودههاي بلندمازو ،با افزایش سن

مشاهده ميشود .با دردسترسبودن الشبرگ در سنين

از  15تا  25سال ،روند افزایشي معنيداري مشاهده

مختلف توسکا یيالقي و افزایش دسترسي به منابع،

نشد (شکل  .)1مطابق با نتایج تجزیه به مؤلفههاي

الشبرگها در کف جنگل انباشته شده و توسط

اصلي ( ،)PCAميتوان مشخصههاي کربن و نيتروژن

ميکروارگانيسمها تجزیه و معدني ميشوند ( Chase,

خاک و الشبرگ ،نسبت کربن به نيتروژن الشبرگ،

 .)Singh and 2014تجزیه سریع الشبرگ در گونه

زيتوده ميکروبي کربن و نيتروژن و نسبت زيتوده

توسکا یيالقي منجر به آزاد شدن مواد غذایي در خاک

ميکروبي کربن به نيتروژن ،کربن و نيتروژن آلي

توده توسکا  25ساله ميشود که باالتر از دو سن دیگر

محلول و ذرهاي و نسبت کربن به نيتروژن آلي محلول

است .پژوهشهاي پيشين به افزایش مقدار نيتروژن

را به سنين مختلف جنگلکاري با دو گونه مورد

طي تجزیه الشبرگ در اراضي جنگلکاريشده اشاره

بررسي نسبت داد .همچنين مطابق با نتایج بهدست

داشتهاند (Devi and Yadava, Ribeiro et al., 2002

آمده از تجزیه مؤلفههاي اصلي ،مشاهده ميشود که

; .)2007نسبت کربن به نيتروژن الشبرگ در پژوهش

بيشترین مقادیر روابط کمي در تودههاي مسنتر بهویژه

حاضر در تودههاي توسکا یيالقي روند کاهشي را

توده  25ساله بلندمازو بوده؛ همچنين مقادیر بيشتر

نشان داد که همسو با نتایج بهدست آمده در

نسبت کربن به نيتروژن و نسبت کربن به نيتروژن آلي

پژوهشهاي پيشين است که اشاره کردهاند گونههاي

ذرهاي تحت تأثير توده  20ساله بلندمازو و نيز منطقه

تثبيتکننده نيتروژن معمو ًال الشبرگهایي با غلظت

بدون پوشش درختي قرار داشتند( .شکل  .)2با توجه

باالي نيتروژن و نسبت  C/Nپایين توليد ميکنند

به شکل ،ميتوان مشاهده کرد که مقادیر باالتر

( .)Hoogmoed et al., 2014; Zhu et al., 2015تجزیه

مشخصههاي نيتروژن در سنين مختلف تودههاي

سریع الشبرگ در گونه توسکا یيالقي منجر به آزاد

تثبيتکننده نيتروژن توسکا یيالقي و بيشترین مقدار

شدن مواد غذایي در خاک توده توسکا یيالقي  25ساله

مشخصههاي کربن ،در خاک تحت کشت تودههاي

ميشود که باالتر از دو سن دیگر بوده و بيشتر بودن

بلندمازو نشان داده شدهاند.

مقدار نيتروژن در خاک تحت کشت توسکا یيالقي
موجب ميشود نسبت کربن به نيتروژن خاک نيز

بحث

کاهش یابد .افزایش سرعت تجزیه در گونه توسکا

بر اساس نتایج بهدستآمده ،مقادیر مقدار کربن و

یيالقي بهطور عمده به علت غلظت باالي

نسبت کربن به نيتروژن الشبرگ در تودههاي بلندمازو

کربوهيدراتهاي محلول و غلظت کم ليگنين مرتبط

بهطور معنيداري بيشتر از تودههاي توسکا یيالقي

است.

بودند .این درحالي بود که بيشترین مقادیر نيتروژن
الشبرگ در تودههاي توسکا یيالقي مشاهده شد.
گونههاي تثبيتکننده نيتروژن معمو ًال غلظت باالي
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جدول  .1ميانگين ( ±اشتباه معيار) مشخصههاي الشبرگ و خاک در ارتباط با سنين مختلف توسکا یيالقي ،بلندمازو و منطقه بدون پوشش درختي
Table 1. Mean values and standard error (SE) of the litter and soil properties in relation with different ages of Alder and Oak plantations and without tree area
سنين مختلف گونههاي درختي
مشخصه
Properties

الشبرگ
Litter

Different ages of tree species

F

توسکا  15ساله

توسکا  20ساله

توسکا  25ساله

بلندماوز  15ساله

بلندماوز  20ساله

بلندماوز  25ساله

منطقه بدون درخت

Alder 15 years

Alder 20 years

Alder 25 years

Oak 15 years

Oak 20 years

Oak 25 years

Without tree area

کربن (درصد)

43.14 ± 1.44cd

40.34 ± 1.57de

38.13 ± 1.52e

45.57 ± 1.39bc

48.61 ± 1.77de

52.09 ± 1.05a

-

نيتروژن (درصد)

1.09 ± 0.02c

12.396

Sig.

0.000

)C (%
1.54 ± 0.10b

2.23 ± 0.06a

0.75 ± 0.02d

0.73 ± 0.01d

0.71 ± 0.02d

-

131.696

0.000

)N (%

نسبت کربن به نيتروژن

39.99 ± 1.51c

کربن (درصد)

3.98 ± 0.23a

نيتروژن (درصد)

0.36 ± 0.01b

30.98 ± 2.73d

17.28 ± 0.76e

62.86 ± 3.38b

68.16 ± 3.20ab

74.80 ± 2.49a

-

82.659

0.000

C.N ratio
4.22 ± 0.20a

4.58 ± 0.18a

3.83 ± 0.25a

3.99 ± 0.44a

4.24 ± 0/33a

1.93 ± 0.20b

9.782

0.000

)C (%
0.40 ± 0.02b

0.49 ± 0.02a

0.26 ± 0.01c

0.24 ± 0.02c

0.23 ± 0.01c

0.13 ± 0.01d

48.282

0.000

)N (%

زيتوده ميکروبي کربن

510.33 ± 18.14b

585.20 ± 19.09a

645.06 ± 25.43a

451.00 ± 21.12b

514.53 ± 20.91b

589.86 ± 34.25a

109.46 ± 6.61c

64.531

0.000

زيتوده ميکروبي نيتروژن
خاک

)MBN (mg kg-1

53.44 ± 1.66b

55.45 ± 1.49b

67.48 ± 1.02a

43.22 ± 1.79c

42.56 ± 2.12c

40.78 ± 2.62c

15.23 ± 0.70d

87.811

0.000

Soil

کربن آلي ذرهاي

3.00 ± 0.14ab

3.08 ± 0.08ab

3.24 ± 0.18a

2.56 ± 0.20b

3.00 ± 0.30ab

3.12 ± 0.24ab

1.04 ± 0.09c

15.768

0.000

نيتروژن آلي ذرهاي

)MBC (mg kg-1

)kg-1

POC (g

)PON (g kg-1

کربن آلي محلول
)DOC (mg kg-1

نيتروژن آلي محلول
)DON (mg kg-1

0.42 ± 0.02bc

0.45 ± 0.02ab

0.51 ± 0.02a

0.38 ± 0.02bc

0.37 ± 0.03bc

0.35 ± 0.02c

0.10 ± 0.00d

28.117

0.000

56.32 ± 3.64ab

59.22 ± 3.29ab

64.55 ± 2.46a

52.59 ± 3.09b

56.43 ± 3.83ab

60.31 ± 4.33ab

15.08 ± 1.32c

26.111

0.000

30.98 ± 1.47b

35.83 ± 1.81a

38.21 ± 1.44a

28.20 ± 1.39bc

27.91 ± 1.34bc

26.19 ± 2.09c

10.86 ± 0.43d

34.646

0.000
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شکل  -1ميانگين نسبت کربن به نيتروژن (باال چپ) ،نسبت زيتوده ميکروبي کربن به نيتروژن (باال راست) ،نسبت کربن به
نيتروژن آلي ذرهاي (پایين چپ) و نسبت کربن به نيتروژن آلي محلول (پایين راست) پوششهاي مختلف شامل مناطق
جنگلکاري شده  15تا  25سال توسکا یيالقي و بلندمازو و منطقه بدون پوشش درختي (ب پ د).
)Figure 1. Mean soil C/N ratio (Up, Left), MBC/MBN ratio (Up, Right), POC/PON ratio (Down, Left
and DOC/DON ratio (Down, Right) under different ages (15-25 years old) of Alnus and Oak
plantations and without tree area (WTA).

شکل  -2توزیع مکاني پوششهاي مختلف ،مشخصههاي کربن و نيتروژن و نسبتهاي روابط کمي آنها در خاک در تحليل
PCA

Figure 2. PCA of different covers (plantation ages of Alder and Oak and without tree area (WTA)),
soil C and N properties and stoichiometry indices
242

ارزیابی کمی پویایی کربن و نیتروژن خاک تحت جنگلکاریهای بلندمازو و توسکا ییالقی

در توجيه مقادیر باالي کربن الشبرگ در توده

مطابق با نتایج بهدستآمده در این پژوهش،

بلندمازو ،به نقش اختصاصي این گونه در الگوي

مقادیر زيتوده ميکروبي کربن در خاک تودههاي

معدنيسازي کربن الشبرگ اشاره شده است ( Gao et

مسنتر توسکا یيالقي و بلندمازو بهطور معنيداري

 .)al., 2014تودههاي بلندمازو نسبت به توسکا یيالقي،

بيشتر از دیگر سنين بود .زيتوده ميکروبي کربن

کربن بيشتري جذب ميکنند .تجمع باالي الشبرگ و

بهعنوان یک بخش زنده و فعال از متابوليسم ماده آلي

ایجاد الیه عایق در سطح خاک در این تودهها تا حدي

خاک ،بخش مهمي از کربن آلي خاک را شکل ميدهد

مانع هدر رفت کربن الشبرگ و بهتبع آن افزایش کربن

( .)Gorobtsova et al., 2016این مشخصه یک جزء

خاک در مقایسه با گونه توسکا یيالقي ميشود ( Gao

مهم در غالب اکوسيستمهاي جنگلي است و یک تغيير

.)et al., 2014

کوچک در زيتوده ميکروبي ميتواند تأثير زیادي بر

نتایج این پژوهش همچنين مقادیر بيشتر کربن

عناصر غذایي دردسترس درختان داشته باشد ( Yang et

خاک را تودههاي جنگلکاريشده با هر دو گونه

 .)al., 2010از طرفي زيتوده ميکروبي کربن با

توسکا یيالقي و بلندمازو بهخصوص در سنين باالتر

حاصلخيزي و سالمت خاک ارتباط مثبتي دارد و

جنگلکاري در مقایسه با منطقه بدون پوشش درختي

بهعنوان یک شاخص اکولوژیکي مفيد براي ارزیابي

نشان دادند .کمبود ورودي کربن آلي به خاک ممکن

استرس ناشي از تغييرات اراضي جنگلي و تخریب

است دليل اصلي کاهش کربن آلي خاک در چند سال

جنگلها عنوان شده است (.)Zheng et al., 2005

اول جنگلکاري باشد چرا که درختان کوچک و

ثابت شده است که مقدار زيتوده ميکروبي کربن در

ورودي الشبرگ به خاک جنگل ناچيز بوده است .با

خاک تا حد زیادي به مواد آلي خاک بستگي دارد؛

رشد درختان ،مقدار کربن بهدليل انباشت کربن آلي و

کاهش مقدار کربن آلي خاک سبب کاهش زيتوده

بهتبع آن نسبت کربن به نيتروژن در اثر ازدیاد الشه-

ميکروبي کربن در آن خاک خواهد شد ( Chen et al.,

ریزي افزایش یافته است ( .)Zhu et al., 2015این

)2005؛ بنابراین مقدار زيتوده ميکروبي کربن بيشتر

نتایج با یافتههاي قبلي که اشاره داشتهاند جنگلکاري با

در جنگلکاريهاي توسکا یيالقي و بلندمازو مورد

توسکا یيالقي و بلندمازو ميتوانند در طول زمان،

بررسي در سنين باالتر نسبت به دیگر سنين ،بهدليل

ذخيره کربن و نسبت کربن به نيتروژن را افزایش دهد،

دردسترس بودن ماده آلي بيشتر است ( Wang and

مطابقت دارد (Parsapour et al., ،Zhu et al., 2015

 .)Wang, 2007همسو با نتایج این پژوهش ،نشان داده

 .)2018مقدار نيتروژن خاک در تودههاي توسکا

شده است که طي مراحل تبدیل منطقه بدون پوشش

یيالقي با رشد تودهها ،افزایش ميیابد ،در حالي که

(جنگل تخریبشده) به جنگل ،کربن آلي خاک و

این روند در خاک تحت کشت توده بلندمازو مشاهده

نسبت کربن به نيتروژن در خاک افزایش ميیابند.

نشد .سطح پایين نيتروژن خاک در منطقه عاري از

زيتوده ميکروبي نيتروژن باالتر در تودههاي مسنتر به

پوشش درختي ميتواند بهعلت تاجپوشش باز باشد که

بيشتر بودن مواد آلي و عناصر غذایي بهویژه نيتروژن

سبب شستشوي مواد از سطح و در نتيجه کاهش

در این سنين باز ميگردد .ارتباط مثبت قابلتوجهي

نيتروژن در خاک ميشود (.)Waring et al., 2015

بين زيتوده ميکروبي و نيتروژن آلي خاک وجود دارد
که با یافتههاي پيشين منطبق است ( Wang and
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 .)Wang, 2007مقادیر بيشتر منابع آلي و عناصر غذایي

و ميکروارگانيسمهاي خاک است که در مناطق

از طریق ورودي الشبرگ و در توده توسکا یيالقي

جنگلکاريشده در این پژوهش مشهود است ( McGee

نسبت به بلندمازو موجب بيشتربودن زيتوده ميکروبي

 .)et al., 2019روابط کمي کربن به نيتروژن بيشتر

نيتروژن در این توده تثبيتکننده نيتروژن عنوان شده

نشاندهنده فعالتربودن ميکروارگانيسمهاي خاک

است ( .)Wen et al., 2014همسو با نتایج این

هستند که در نتيجه ازدیاد کربن در تودههاي مسنتر

پژوهش ،نشان داده شده است که در تودههاي

بلندمازو بههمراه تقاضاي باالي نيتروژن براي تثبيت

تثبيتکننده نيتروژن ،مقدار زيتوده ميکروبي نيتروژن

نيتروژن در زيتوده ميکروبي است ،درحالي که نسبت

بيشتر از دیگر جنگلکاريها است ( and Kitunen,

کمتر در منطقه بدون پوشش درختي ،پتانسيل بيشتري

.)Smolander 2002

براي آزاد کردن نيتروژن از زيتوده ميکروبي نشان
ميدهد (McGee et al., ،Heuck and Spohn, 2016

این درحالي است که نسبت زيتوده ميکروبي

.)2019

کربن به نيتروژن روند متفاوتي نشان داد و با توجه به

افزایش مقدار

نتایج بهدستآمده ،افزایش سن تأثيري در افزایش

مواد

آلي

ذرهاي در

مناطق

مقدار این نسبت در توده جنگلکاري توسکا یيالقي

جنگلکاريشده در مقایسه با منطقه بدون پوشش

نداشت .در گونه بلندمازو افزایش مقدار این نسبت

درختي بهطور معنيداري با تغييرپذیري مقدار مواد آلي

روابط کمي با افزایش سن مشاهده شد و نيز در هر دو

خاک مرتبط است ( .)Kooch, 2012در ارتباط با مواد

توده جنگلکاريشده توسکا و بلندمازو بهطور

آلي خاک تصور ميشود که بخشهاي مواد آلي

معنيداري بيشتر از مقدار آن در منطقه بدون پوشش

ناپایدار ،مربوط به کيفيت مواد آلي خاک باشند

درختي بود .مقدار زيتوده ميکروبي کربن تا حد

(.)Von Lützow et al., 2007 ،Haynes, 2005

زیادي به مواد آلي خاک بستگي دارد در نتيجه ميتوان

تغييرپذیري روابط کمي کربن به نيتروژن آلي ذرهاي را

کاهش مقدار کربن آلي خاک را علت کاهش زيتوده

ميتوان با کربن آلي و نيتروژن کل خاک تحت سنين و

ميکروبي کربن در آن خاک دانست؛ بنابراین مقدار

شرایط مختلف زمين توجيه کرد .نتایج نشان ميدهند

زيتوده ميکروبي کربن بيشتر در جنگلکاريهاي

که نسبت کربن به نيتروژن آلي ذرهاي در خاک تحت

توسکا یيالقي و بلندمازو مورد بررسي در سنين باالتر

کشت گونه بلندمازو در سنين باالتر ،بيشترین مقدار را

نسبت به دیگر سنين ،بهدليل دردسترس بودن ماده آلي

دارد که بهعلت باالتربودن نسبت کربن به نيتروژن در

بيشتر است ( .)Wang et al., 2007همسو با نتایج این

این گونه است ( .)Kooch, 2012نتایج بيانگر مقادیر

پژوهش ،نشان داده شده است که طي مراحل تبدیل

بيشتر مشخصههاي کربن و نيتروژن آلي محلول در

منطقه بدون پوشش به جنگل ،کربن آلي خاک و

تودههاي مسنتر توسکا یيالقي و بلندمازو بودند،

نسبت کربن به نيتروژن در خاک افزایش ميیابد

هرچند بين گونههاي مورد بررسي ،این مقادیر تفاوت

( .)Compton and Boone, 2000مقادیر کمتر روابط

آماري معنيداري را نشان ندادند .بهطور کلي ،کيفيت

کمي زيتوده ميکروبي کربن به نيتروژن نشاندهنده

الشبرگ و مقدار مواد آلي ورودي به خاک بر پایداري

تنش و استرس بيشتر در منطقه بدون پوشش درختي و

مواد آلي محلول و در نتيجه ،غلظت و جریان آنها در

افزایش این نسبت نشان دهنده اثر رقابتي بين درختان

خاک تأثير ميگذارند (.)Kooch et al., 2018
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تفاوتهاي مشاهدهشده در مقادیر مواد آلي محلول در

بلندمازو و شاخصهاي ميکروبي نيتروژن در تودههاي

خاک در بين پوششهاي مختلف تنها بهدليل

توسکا یيالقي و روابط کمي در تودههاي بلندمازو با

تفاوتهاي ذاتي در کيفيت این مواد آلي نيستند ،بلکه

مسنتر شدن تودهها افزایش ميیابند که تأیيدکننده

ممکن است ناشي از کيفيت الشبرگ (منابع اصلي مواد

فرض این پژوهش هستند .مطابق با نتایج این پژوهش،

آلي محلول در خاکهاي جنگلي) باشند ( Kooch et

گونه توسکا بهعنوان گونه تثبيتکننده نيتروژن ،در

 .)al., 2018این درحالي است که روابط کمي کربن به

بهبود کيفيت الشبرگ و خاک و چرخه کربن و

نيتروژن آلي محلول بهطور معنيداري در تودههاي

نيتروژن عملکرد بهتري نسبت به گونه بلندمازو داشته

بلندمازو بيشتر از تودههاي توسکا یيالقي مشاهده شد.

است .هرچند با توجه به مقدار باالي کربن آلي خاک

این نسبت در تودههاي توسکا یيالقي در سنين مختلف

تحت پوشش تودههاي بلندمازو ،این گونه ميتواند

اختالف آماري معنيداري را نشان نداد ولي در

بهعنوان یکي از گزینههاي مؤثر بر ذخيرهسازي و حفظ

تودههاي بلندمازو روند افزایشي را با افزایش سن

کربن خاک در جنگلکاريهاي آینده در کنار توسکا

نشان داد .مطابق با نتایج بهدستآمده از تجزیه

یيالقي مدنظر قرار گيرد .یافتههاي این پژوهش نشان

مؤلفههاي اصلي ،مشاهده ميشود که بيشترین مقادیر

داد که سنين مختلف جنگلکاري توسکا یيالقي و

روابط کمي در تودههاي مسنتر بلندمازو بوده؛ این در

بلندمازو داراي تأثير قابلتوجهي بر فعاليتهاي

حالي است که مقادیر بيشتر نسبت کربن به نيتروژن و

ميکروبي کربن و نيتروژن و روابط کمي بين آنها در

نسبت کربن به نيتروژن آلي ذرهاي تحت تأثير منطقه

خاک است .این پژوهش نشان داد که فقط بررسي

عاري از پوشش درختي قرار داشتند (شکل  .)2با

مشخصههاي ميکروبي براي بررسي اثر جنگلکاري در

توجه به شکل ،مي توان مشاهده کرد که مقادیر باالتر

خاک کافي نيستند .روابط کمي کربن و نيتروژن ،از

مشخصههاي نيتروژن در سنين مختلف تودههاي

تنوع ميکروبي خاک تأثير ميپذیرند و شاخص مهمي

تثبيتکننده نيتروژن توسکا یيالقي و بيشترین مقدار

براي فهم بهتر شرایط ميکروبي در خاک هستند؛ از

مشخصههاي کربن در خاک تحت کشت تودههاي

اینرو روابط کمي بين آنها را ميتوان بهکار برد .در

بلندمازو قرار دارند.

مجموع این یافتهها بهصورت توأمان ،روشي علمي و

مطابق با نتایج این پژوهش ،مشخصههاي

عملي براي ارزیابي دقيقتر مواد آلي در مناطق

ميکروبي خاک در مناطق جنگلکاري شده بيشترین

جنگلکاريشده در گذر زمان هستند و ميتوانند در

مقدار را داشتند و با افزایش سن روند افزایشي را

انتخاب گونه مناسب براي جنگلکاريهاي آتي درنظر

نشان دادند .شاخصهاي ميکروبي کربن در تودههاي

گرفته شوند.
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Abstract
In recent years, with an alarming degradation rate of Caspian forests, afforestation can be considered
as a suitable solution to restore the degraded areas. Different species especially Oak (Quercus
castaneifolia C. A. M) and Alder (Alnus subcordata C. A. M) were planted in vast areas. Elements
quantitative relations (stoichiometry) has an important roll in organic matter decomposition by
changing these elements availablity in soil and is a main index to better undrestanding of microbial
and OM conditions in soil as well. The aim of this study was to determine the effect of tree species in
deferent ages on quantitative relations in these afforestations. This research was carried out in 15-, 20-,
and 25-years old stands of Mazandaran wood and paper company afforestations and 30 soil and litter
samples were collected from 10 cm depth of soils in each stand using systematic random method.
Based on the results, the highest amount of quantitative relations of soil C/N (18.33), C/N microbial
biomass (15.88), carbon to particle organic nitrogen ratio (10.36) and carbon to dissolved organic
nitrogen ratio (3.00) were seen in older oak afforestations which had significant differences with alder
afforestations. Also, oak stands in higher ages amend quantitative relations of soil carbon and nitrogen
in future years of the afforestations, these findings provide a scientific theory for use in the evaluation
of soil nutrients in afforested areas.
Keywords: Afforestation dissolved organic matter, Microbial biomass, Microbial ratios, Particle
organic matter.
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