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چکیده
تاکنون پژوهشی در خصوص اثر سن درختان روی ویژگیهای خاک و همچنین ترسیب کربن در خاک
انجام نشده است ،بنابراین هدف از اجرای این پژوهش بررسی اثر سن توده دستکاشت توسکا ییالقی روی
برخی ویژگیهای خاک و ترسیب کربن آن بود .سه توده جنگلکاری  30 ،25و  35ساله توسکا ییالقی واقع
در پارسلها شش و هفت جنگل شصتکالته انتخاب شد .برای بررسی ویژگیهای کمی درختان قطر و
ارتفاع تمام درختان با استفاده از روش آماربرداری صددرصد ثبت شد .در هر یک از تودهها قطعاتنمونه با
ابعاد  20×20متر با استفاده از روش منظم-تصادفی با ابعاد شبکه  50×50متر پیاده شد .سپس در هر قطعه
نمونه از عمق  0-15سانتی متر با استفاده از روش استوانه فلزی نمونه خاک تهیه شد .نتایج نشان داد که
بیشترین مقدار رطوبت خاک ( 45/49±2/44درصد) و کمترین مقدار چگالی ظاهری ( 1/36±0/02گرم بر
سانتیمتر مکعب) در توده  35ساله مشاهده شد .بیشترین مقدار  )7/0±59/01( pHو کمترین مقدار هدایت
الکتریکی ( 0/71±0/02دسیزیمنس بر متر) در توده  35سال مشاهده شد .بیشترین و کمترین مقدار درصد
نیتروژن کل خاک و همچنین ترسیب کربن بهترتیب در تودههای  35و  25سال مشاهده شد .نتایج تجزیه به
مؤلفههای اصلی نشان داد که توده  35ساله با دو توده دیگر تفاوت دارد؛ از اینرو میتوان بیان کرد که توده
توسکا ییالقی در این سن نیز توانایی باالیی در ترسیب کربن خواهد داشت.
واژههای کلیدی :تثبیت نیتروژن ،تغییر اقلیم ،جنگلکاری ،ویژگیهای خاک.

* نویسنده مسئول

*

شمارۀ تماس01133885411 :

279

فصلنامۀ علمی پژوهش و توسعه جنگل ،جلد  ،7شماره 2

مقدمه

این گونه از ارتفاع کم تا  2000متر از سطح دریا در کنار

یکی از مهم ترین عوامل ایجاد گرمایش جهانی پدیده

درهها ،جویبارها و مسیرهای جادههای جنگلی رویش

انتشار غیرمجاز گازهای گلخانهای است؛ که مهمترین

دارد .عالوه بر استقرار در نقاط مختلف جنگل موجب

آنها شامل دیاکسید نیتروژن ( ،)NO2دیاکسید کربن

تثبیت ازت جو و تقویت جنبههای تغذیهای خاک می-

( )CO2و متان ( )CH4هستند ( Osabohien et al.,

شود (.)Mohammadnejad Kiasari et al., 2010

 .)2019اما با توجه به حجم بیشتر تجمع دیاکسید کربن

افزایش نگرانیها در زمینه گرمایش جهانی و تغییر

در اتمسفر ،این گاز یکی از کلیدیترین گازها در پدیده

اقلیم موجب شده است که به خاک و قابلیت آن نیز در

گرمایش جهانی کره زمین مطرح شده است که با توجه

ترسیب کربن بهصورت پایدار توجه ویژهای شود ( Lal,

به افزایش سوختن سوختهای فسیلی و جنگلزدایی

 .)2004در سالهای اخیر توجه به ماده آلی خاک در

مقدار آن در جو رو به افزایش است ( Srivastava et

رابطه با ترسیب کربن افزایش یافته و دستیابی به

 .)al., 2012پاالیش کربن با روشهای مصنوعی مثل

افزایش ترسیب کربن خاک بهعنوان روش مناسبی برای

فیلتر ،هزینههای سنگینی دربر دارد ( Cannell et al.,

کاهش تراکم دیاکسید کربن اتمسفری در مجامع علمی

 ،)2003بنابراین برای کاهش دیاکسید کربن اتمسفری

و سیاسی جهان مطرح شده است ( Kimble et al.,

و ایجاد تعادل در محتوای گازهای گلخانهای ،کربن

 .)2003ترسیب کربن خاک بخش مهمی از ترسیب

اتمسفر باید جذب و در شکلهای متعدد ترسیب شود

کربن در اکوسیستم خشکی است و تأثیر شدیدی بر

( .)Naghipour Borj et al., 2008ترسیب کربن در

دیاکسید کربن اتمسفری دارد ،بهطوری که تغییرات کم

زیتوده گیاهی و خاکهایی که تحت این زیتوده

در تراکم کربن خاک در اثر تغییر کاربری اراضی و یا

هستند ،سادهترین و از نظر اقتصادی عملیترین راهکار

مدیریت اراضی ممکن است تغییرات زیادی در تراکم

ممکن برای کاهش دیاکسید کربن اتمسفری است

دیاکسید کربن اتمسفری ایجاد کند .همچنین کاهش

( .)Sheikh et al., 2009در این میان ،جنگلها که

ذخیره کربن آلی خاک با افزایش احتمال فرسایشپذیری

مهمترین اکوسیستمهای خشکی نیز بهحساب میآیند،

و فشردگی خاک و افزایش رواناب اثر زیادی بر

نقش مهمی در چرخه گاز دیاکسیدکربن ایفا میکنند و

ساختمان خاک میگذارد (.)Lal, 2004

یکی از مهمترین محل ذخیره و ترسیب کربن هستند

پژوهشهای زیادی در مورد پویایی کربن

(.)Khalili ardali et al., 2019; Pan et al., 2011

اکوسیستم جنگلی و همچنین اثر جنگلکاری بر ترسیب

بنابراین افزایش سطح جنگلها طی فرآیند جنگلکاری

کربن رو و زیر زمین در مقیاسهای مختلف انجام شده

میتواند راهکار مناسبی برای جذب و ذخیره کربن جو

است .با این وجود ،پژوهشهای اندکی در مورد تأثیر

باشد .از گونههای مناسب و بومی جنگلهای شمال

سن توده جنگلی بر ذخیره کربن خاک در تودههای

کشور که کاربرد فراوان در فعالیت جنگلکاری دارد می-

جنگلی انجام شد ( .)Wei et al., 2013سن یک توده

توان گونة توسکا ییالقی ( Alnus subcordata

جنگلی پیشبینیکننده مهمی از عملکردهای اکوسیستم

 )C.A.Meyرا نام برد .توسکا از درختان روشنیپسند و

است

( Zeng et al., 2014; Bradford and

تندرشد جنگلهای شمال است که معموال در خاکهای

 )Kastendick, 2010و ممکن است بر ذخیره کربن در

مرطوب ،سبک و شنی از رشد مناسبی برخوردار است.

اکوسیستمهای جنگلی تأثیر بگذارد ( Pregitzer and
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 .)Euskirchen, 2004اگرچه زیتوده و ذخیره کربن

مواد و روشها

درختان با افزایش سن افزایش مییابد ،ولی در ارتباط با

منطقه مورد بررسی

ترسیب کربن خاک نتایج پژوهشهای مختلف اثر

برای انجام این پژوهش سه توده جنگلکاری  30 ،25و

یکسانی را نشان ندادند ( Powers and Marín-Spiotta,

 35ساله توسکا ییالقی واقع در پارسلها شش و هفت

 .)2017; Wu et al., 2017; Han et al., 2017بنابراین

جنگل آموزشی پژوهشی شصتکالته انتخاب شدند.

درک رابطه بین پویایی کربن در اکوسیستم جنگلی و

سطح هر یک از تودهها تقریبا یک و نیم هکتار و فواصل

سن آن بهویژه در تودههای جنگلکاری الزم و ضروری

کاشت در هر سه توده  2×2متر بود .همچنین عملیات

است .در راستای اثر سن توده جنگل روی ترسیب کربن

پرورشی در هر سه توده به شکل یکسان انجام شد .از

بررسیهای مختلفی در خارج از ایران انجام شده است

نظر موقعیت مکانی ،سه توده در مجاورت یکدیگر قرار

که برخی اثر افزایشی ،برخی کاهشی و در مواردی اثر

دارند و از نظر ارتفاع از سطح دریا و جهت دامنه نیز

خنثی را گزارش کردند ( Han et al., 2017; Wu et al.,

مشابه هستند (شکل .)1

 .)2017; Powers and Marín-Spiotta, 2017در بین

جنگل آموزشی-پژوهشی شصتکالته (طرح

پژوهشهای انجامشده در ایران در خصوص اثر سن

جنگلداری دکتر بهرامنیا) در  17کیلومتری جنوب غربی

توده روی ترسیب کربن میتوان به پژوهش Imani et

گرگان قرار دارد .رستنیهای این جنگل که سری اول

) al. (2019aاشاره کرد که بیان کردند با افزایش سن

طرح جنگلداری را میپوشاند ،با رستنیهای جنگلهای

توده ،ترسیب کربن روی زمین درختان افرا پلت افزایش

حوزه دریای خزر مشابه بوده و بیشتر پهنبرگ آمیخته

مییاید .همچنین ) Imani et al. (2019bدر پژوهش

هستند .گونههای درختی اصلی که در ارتفاعات پایینتر

دیگر اثر سن توده (دو طبقه سن  25و  35سال) را روی

از  500تا  700متر ارتفاع از سطح دریا مستقر شدهاند

ترسیب کربن خاک در توده افرا پلت بررسی کردند و

ممرز و انجیلی است و باالتر از این ارتفاع گونة راش

بیان کردند که با افزایش سن ،مقدار ترسیب کربن در

بهصورت مخلوط و بهعنوان گونههای اصلی اضافه می-

خاک افزایش مییابد.

شود و این گونههای اصلی بیشتر بهصورت گروهی با

بر اساس اطالعات موجود پژوهشهای محدودی

هم آمیختهاند (.)Anonymous, 1995

در ارتباط با اثر سن توده جنگلکاری روی ویژگیهای

زمین این ناحیه از سنگهای ماسهای تشکیل شده

شمیایی خاک و همچنین ترسیب کربن آن در شمال

است و تاریخ آن احتما ًال به دوره اولیه مزوزوئیک تعلق

کشور انجام شده است .بنابراین هدف از اجرای این

دارد .الیه فوقانی آن بهطور کلی از سنگهای ماسهای و

پژوهش دستیابی به نتایج بیشتر در ارتباط با اثر سن

الیه زیرین آن از الیههای متناوب شیست و ماسه

توده (سه طبقه سنی  30 ،25و  35سال) روی ویژگی-

تشکیل یافته است .خاک این منطقه از خاکهای جنگلی

های شیمیایی و ترسیب کربن خاک در توده دست-

به رنگ قهوهای و بسیار عمیق با بافت clay-loam-silty

کاشت توسکا ییالقی بود .کسب اطالعات در خصوص

تشکیل شده است .ضخامت افق  Aاین خاک پنج تا 10

اثر سن روی ترسیب کربن در تودههای جنگلکاری می-

سانتیمتر ،قهوهای تیره ،غنی از مواد آلی و دانهای با

تواند راهکار مناسبی برای مدیریت جنگلها در راستای

ظرفیت نفوذی زیاد ،افق  Bآن به عمق بیش از 50

کاهش کربن جو و تعدیل گرمایش جهانی باشد.

سانتیمتر رسیده و به رنگ زرد متمایل به قرمز ،با بافت
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سخت ،مکعبی و بهنسبت متراکم است ( Anonymous,

.)1995

شکل  -1منطقه مورد بررسی و موقعیت آن در استان گلستان و ایران
Figure 1. Studied area and its location in Golestan province and Iran

جمعآوری دادهها و بررسیهای آزمایشگاهی

استوانه فلزی (قطر دهانه هشت سانتیمتر) نمونه خاک

برای بررسی ویژگیهای کمی درختان با استفاده از

تهیه شد (با رعایت فاصله یک متر از تنه درختان) .سپس

روش آماربرداری صد در صد ،قطر برابر سینه و ارتفاع

نمونهها باهم آمیخته شده و یک نمونه برای هر قطعه-

کل تمام درختان (قطر برابر سینه بیشتر از هفت و نیم

نمونه استخراج شد .نمونههای خاک درون پالستیک

سانتیمتر) بهترتیب با استفاده از خطکش دوبازه و

قرار داده شده و به آزمایشگاه منتقل شدند.

دستگاه شیبسنج اندازهگیری و ثبت شد .با استفاده از

در آزمایشگاه ویژگیهای فیزیکی درصد رطوبت

قطر درختان ابتدا سطح مقطع درختان ( )𝐺 = 𝜋4 𝑑2و

به روش وزنی ،چگالی ظاهری به روش کلوخه

در نهایت حجم درختان ( 𝑓 ×  )𝑉 = 𝐺 × ℎبر حسب

( ،)Jafarihaghighi, 2003بافت خاک به روش

مترمکعب محاسبه شد .پس از جنگلگردشی در هر یک

هیدرومتری ( )Bouyoucos, 1951اندازهگیری شدند.

از تودههای جنگلکاری مورد بررسی قطعات نمونه با

ویژگیهای شیمیایی خاک شامل اسیدیته خاک ( )pHبه

ابعاد  20×20متر با استفاده از روش منظم-تصادفی با

روش پتانسیومتری ( ،)Jafarihaghighi, 2003هدایت

ابعاد شبکه  50×50متر پیاده شد .سپس در مرکز و چهار

الکتریکی ( )ECبه روش هدایتسنجی (نسبت خاک به

گوشه هر یک از قطعات نمونه پس از کنارزدن الیه

آب برابر با یک به دو و نیم بود) ،کربن آلی به روش

الشبرگ از عمق  0-15سانتیمتر با استفاده از روش

والکی-بالک (،)Nelson and Sommers, 1996
282

تأثیر سن توده دستکاشت توسکا ییالقی بر ترسیب کربن خاک

نیتروژن به روش کجلدال ( ،)Anonymous, 1980فسفر

توده  35ساله مشاهده شد درحالیکه کمترین مقدار قطر

قابلجذب با روش اولسن (،)Olsen et al., 1954

و ارتفاع در توده  23ساله مشاهده شد .بیشترین و

پتاسیم با روش عصارهگیری با استات آمونیم

کمترین مقدار سطح مقطع و حجم در هکتار درختان نیز

( )Jafarihaghighi, 2003اندازهگیری شدند.

بهترتیب در تودههای  35و  25سال اندازهگیری شد

تجزیه و تحلیل دادهها

(جدول .)1

پس از اندازهگیری مشخصههای درصد کربن و وزن

ویژگیهای فیزیکی خاک

مخصوص ظاهری ،مقادیر ترسیب کربن خاک درطبقه-

نتایج این پژوهش نشان داد که بیشترین مقدار رطوبت

های سنی برحسب تن در هکتار از رابطه  1محاسبه شد

خاک در توده  35ساله است و بین دو توده  25و 30

(.)Razakamanarivo et al., 2011

سال اختالف معنیداری مشاهده نشد .همچنین مقدار

)Cs =10000 × OC (%
رابطة ()1
×Bd× E
که در رابطه فوق ،Cs ،ترسیب کربن (،)kg/ha

از دو توده  25و  30سال بود .در مورد درصد اجزای

 ،OCدرصد کربن آلی ،Bd ،وزن مخصوص ظاهری

بافت خاک (شن ،سیلت و رس) اختالف معنیداری بین

خاک ( )g/cm 3و  Eعمق الیه به سانتیمتر است.

سه توده مشاهده نشد (جدول .)2

چگالی ظاهری در توده  35سال بهطور معنیداری کمتر

ویژگیهای شیمیایی خاک

در ادامه نرمالبودن دادهها با استفاده از آزمون
کولموگروف – اسمیرنوف

Kolmogorov

نتایج این پژوهش در ارتباط با مقدار اسیدیته خاک نشان

 )Smirnov testو همگنی واریانسها با آزمون لون

داد که بیشترین مقدار آن در توده  35سال مشاهده شد

( )Levene's testمورد بررسی قرار گرفت .برای مقایسه

درحالیکه کمترین مقدار هدایت الکتریکی در توده 35

ویژگیهای خاک از تجزیه واریانس یکطرفه با استفاده

سال اندازهگیری شد .بیشترین و کمترین مقدار درصد

از نرمافزار SPSS v.26استفاده شد .برای مقایسه

نیتروژن کل خاک بهترتیب در تودههای  35و  25سال

چندگانه میانگینها از آزمون  SNKاستفاده شد .تجزیه

مشاهده شد .از نظر فسفر قابلجذب اختالف معنیداری

به مؤلفههای اصلی برای متغیرهای مورد بررسی با

بین سه توده مشاهده نشد .همچنین کمترین مقدار

استفاد از نرمافزار  Rمورد بررسی قرار گرفت.

پتاسیم قابلجذب در توده  35سال اندازهگیری شد در

(–

حالیکه بین دو توده  25و  30سال از نظر این مشخصه

نتایج

اختالف معنیداری مشاهده نشد .بیشترین و کمترین

ویژگیهای کمی درختان

مقدار کربن خاک نیز بهترتیب در تودههای  35و 25

نتایج این پژوهش نشان داد که بیشترین و کمترین مقدار

سال مشاهده شد (جدول  .)3از نظر مقدار ترسیب کربن

تعداد در هکتار بهترتیب در تودههای  25و  35ساله

خاک بیشترین و کمترین مقدار آن بهترتیب در تودههای

مشاهده شد .همچنین بیشترین مقدار قطر و ارتفاع در

 35و  25سال مشاهده شد (شکل .)2
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 نتایج آماربرداری صددرصد مشخصات کمی درختان در تودههای مورد بررسی-1 جدول
Table1. Results of full inventory of quantitative characteristics of trees in the studied stands
 ساله35 توده
 سال30 توده
 سال25 توده
مشخصات کمی
35 Years Old Stand

30 Years Old Stand

25 Years Old Stand

Quantitative Characteristics

558

772

1050

تعداد در هکتار

17

)قطر برابر سینه (سانتیمتر

Number per Hectare
32

21

Diameter at Breast Height (cm)
33

23

23

)ارتفاع کل (متر
Total Height

47.66

29.55

26.66

)سطح مقطع (مترمربع در هکتار

811.34

362.94

314.15

)حجم (مترمکعب در هکتار

Basal Area (m2/Ha)
Volume (m3/Ha)

 اشتباه معیار) در تودههای مختلف توسکا ییالقی±  ویژگیهای فیزیکی خاک (میانگین-2 جدول
Table 2. Physical properties of soil (mean ± standard error) in different Alnus sabcurdata stands
 ساله35 توده
 سال30 توده
 سال25 توده
35 Years Old Stand

30 Years Old Stand

25 Years Old Stand

45.49±2.44 a

34.03±0.47 b

37.89±1.98 b

درصد رطوبت
Moisture (%)

1.36±0.02 b

1.50±0.02 a

چگالی ظاهری

1.51±0.03 a

Bulk Density (g/m3)
30.80±1.67 a

38.80±1.53 a

38.20±3.73 a

درصد شن
Sand (%)

44.00±2.23 a

43.20±2.00 a

39.80±1.87 a

درصد سیلت

21.00±1.88 a

درصد رس

Silt (%)
24.20±2.25 a

18.00±1.58 a

Clay (%)
. درصد با استفاده از آزمون دانکن است5 حروف التین مختلف نشاندهنده اختالف معنیدار در سطح
Different letters indicate a significant difference at the 5% level using the Duncan test.

 ترسیب کربن خاک (تن در هکتار) در تودههای مختلف توسکا ییالقی-2 شکل
Figure 2. Soil carbon sequestration (tons per hectare) in different Alnus sabcurdata stands
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جدول  -3ویژگیهای شیمیایی خاک (میانگین  ±اشتباه معیار) در تودههای مختلف توسکا ییالقی
Table 2. Chemical properties of soil (mean ± standard error) in different Alnus sabcurdata stands
توده  35ساله
توده  30سال
توده  25سال
25 Years Old Stand

30 Years Old Stand

35 Years Old Stand

اسیدیته

7.49±0.01 b

7.53±0.01 b

7.59±0.01 a

هدایت الکتریکی (دسیزیمنس بر متر)

0.86±0.05 a

نیتروژن کل (درصد)

0.36±0.01 c

فسفر قابل جذب (میلیگرم بر کیلوگرم)

7.85±0.20 a

پتاسیم قابل جذب (میلیگرم بر کیلوگرم)

454.50±18.30 a

pH
0.85±0.02 a

0.71±0.02 b

)EC (ds/m
0.53±0.01 b

0.60±0.02 a

)Total nitrogen (%
7.84±0.21 a

8.52±0.16 a

)Available Phosphorus (mg/kg
445.50±14.20 a

377.40±14.21 b

)Available Potassium (mg/kg

کربن آلی (درصد)

2.54±0.06 c

3.17±0.08 b

3.90±0.12 a

)Organic Carbon (%

حروف التین مختلف نشاندهنده اختالف معنیدار در سطح  5درصد با استفاده از آزمون دانکن است.
Different letters indicate a significant difference at the 5% level using the Duncan test.

نتایج تجزیه مؤلفههای اصلی بر روی متغیرهای

در هکتار گونة توسکا ییالقی را در توده دخالتشده در

اندازهگیریشده در تودههای مورد بررسی نشان داد که

نه سالگی  1669اصله و در  13سالگی -1081 ،اصله و

مؤلفههای اصلی محور اول و دوم بهترتیب  40/48و

در  19سالگی 400 ،اصله بهدست آوردArdeshiri .

 21/23درصد از تغییرات را بهخود اختصاص داد

) (2010تعداد در هکتار را در سن  33سالگی در توده

(جدول  .)4مطابق شکل  ،2توده  35سال از دو توده 25

توسکا ییالقی  657اصله در هکتار بهدست آورد .علت

و  30سال جدا شده و فاصله بیشتری دارد .همچنین

تفاوت تعداد در هکتار بهنظر میرسد در ارتباط با

نتایج نشان داد که مقدار اسیدیته ،نیتروژن ،کربن آلی و

شرایط رویشگاهی و ارتفاع از سطح دریا و بهویژه

ترسیب کربن همبستگی باالیی با توده  35سال داشتند.

شدت دخالتکردن در عملیات پرورشی است .از طرفی

مقادیر هدایت الکتریکی ،چگالی ظاهری و شن بیشترین

با توجه به فاصله کاشت تلفاتی هم ناشی از خسارات

همبستگی را با توده  25ساله داشت .همچنین مقادیر

طبیعی نظیر رقابت شدید بهخاطر نورپسندبودن و باد

اسیدیته و نیتروژن بیشترین همبستگی را با ترسیب کربن

وجود داشت .بیشترین و کمترین مقدار قطر برابر سینه،

خاک داشتند (شکل .)3

ارتفاع کل ،سطح مقطع و حجم در هکتار درختان به-

بحث

ترتیب در تودههای  25و  35ساله مشاهده شد .تحقیقات

در این پژوهش اثر سن توده جنگلکاری توسکا ییالقی

انجام شده توسط )Gorji Bahri et al. (2009, 2007

روی ویژگیهای خاک و ترسیب کربن آن مورد بررسی

میانگین قطر و رویش متوسط قطری گونة توسکا را در

قرار گرفت .نتایج این پژوهش نشان داد که بیشترین و

سن نه سالگی بهترتیب  15/5و  1/72سانتیمتر و در 13

کمترین تعداد در هکتار درختان بهترتیب در توده  25و

سالگی  21/4و  1/6سانتیمتر و در  19سالگی  27/3و

 35سال مشاهده شد Gorji Bahri et al. (2009) .تعداد

 1/4سانتیمتر بهدست آوردند.
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جدول  -4نتایج تجزیه به مؤلفههای اصلی برای ویژگیهای خاک
Table 4. Results of PCA for soil properties
درصد واریانس
محور مقدار شاخص ارزش ویژه
Axis

Eigen Value

Percent of Variance

1
2

4.85
2.56

40.48
21.33

شکل  -3پراکنش متغیرهای خاک در تجزیه به مؤلفههای اصلی ()PCA
Figure 3. Principal component analysis (PCA) of soil properties

نتایج نشان داد که مقدار رطوبت خاک در توده 35

خاک میشود ( .)Oztas et al., 2003همچنین کمتر

ساله بهطور معنیداری بیشتر از دو توده  25و  30ساله

بودن تراکم درختان در توده  35ساله میتواند منجر به

بود و اختالف معنیداری بین دو توده  25و  35ساله

افزایش مقدار آب رسیده به کف جنگل و درآخر افزایش

مشاهده نشد .دلیل بیشتربودن مقدار رطوبت خاک در

رطوبت خاک شود ( Tafazoli et al., 2015; Joukar et

توده  35سال میتواند ناشی از تجمع الشبرگها در

 .)al., 2019مقدار چگالی ظاهری در توده  35ساله به-

مدت زمانی بیشتر نسبت به توده دیگر و بیشتربودن مواد

طور معنیداری کمتر از دو توده دیگر بود .کاهش

آلی خاک در آن باشد .چرا که افزایش الشبرگ میتواند

چگالی ظاهری می تواند به معنای افزایش فضای منافذ

سبب افزایش مواد آلی در خاک شود و همچنین میتواند

در خاک باشد .افزایش سن درختان و توسعه و نفوذ

بهعنوان مانعی برای تبخیر آب از سطح خاک باشد .به-

ریشه درختان در خاک میتواند موجب افزایش فضا

طورکلی مواد آلی از طریق کاهش تبخیر از سطح خاک

منافذ در خاک شود .همچنین اضافه شدن مواد آلی طی

و همچنین قابلیت نگهداری آب و حفظ رطوبت در

فرآیند الشهریزی و ترشحات ریشهای میتواند منجر به
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بهبود ساختمان خاک و در نهایت کاهش چگالی ظاهری

بهطور معنیداری کمتر از دو توده دیگر بود که دلیل

خاک شود (.)Norden, 1994 ،Weil and Brady 2016

اصلی آن می تواند ناشی از آبشویی این یون از خاک

نتایج این پژوهش نشان داد که مقدار واکنش خاک

بههمراه یون نیترات باشد (.)Weil and Brady 2016

( )pHدر توده  35سال بهطور معنیداری بیشتر از دو

نتایج این پژوهش نشان داد که مقدار یون نیتروژن در

توده  25و  30سال بود .توسکا از درختانی است که با

توده  35سال بهطور معنیداری بیشتر از تودههای  25و

اکتینومیستهای جنس فرانکیا همزیستی دارد و در

 30سال بود .با گذشت زمان و وجود گونههای تثبیت-

نتیجة این همزیستی ،غدههای ریشهای تشکیل و در این

کننده نیتروژن مقدار این عنصر در خاک به مقدار قابل-

غدهها نیتروژن مولکولی تثبیت میشود .بهطور کلی

توجهی افزایش مییابد ( .)Weil and Brady 2016پس

فرآیند تثبیت نیتروژن بدون توجه به نقش

از تثبیت نیتروژن در محل غدههای ریشه درختان ،مقدار

میکروارگانیزمها ،فرآیندی است که موجب مصرف یون

زیادی از نیتروژن آلی به نیتروژن معدنی تبدیل خواهد

هیدروژن در خاک شده و درآخر میتواند منجر به

شد .مقدار تثبیت نیتروژن  300کیلوگرم در هکتار در

افزایش  pHخاک شود .برای این منظور ،نیتروژن

سال توسط همزیستی فرانکیا با توسکا گزارش شده

مولکولی بههمراه یون هیدروژن و در حضور آنزیم

است (.)Newton et al., 1968

نیتروژناز به آمونیاک تبدیل میشود ( Weil and Brady

نتایج نشان داد که کربن آلی خاک و همچنین

 .)2016بنابراین با توجه به اینکه در توده  35ساله نسبت

ترسیب کربن با افزایش سن توده افزایش یافته است.

به دو توده دیگر فرآیند تثبیت نیتروژن مدت زمان

یکی از دالیل اصلی این امر این است که الشهریزی

طوالنیتری درحال انجام بود ،بنابراین مقدار  pHخاک

اغلب با افزایش اندازه تنه و قطر درختان افزایش می-

نیز در این توده بیشتر از دو دیگر بود .نتایج این پژوهش

یابد .الشهریزی نه تنها به افزایش ماده آلی تازه کمک

نشان داد که مقدار هدایت الکتریکی در توده  35سال

میکند بلکه ممکن است شراطی را نیز فراهم کند که

بهطور معنیداری کمتر از دو توده دیگر بود .دلیل این

فرآیند هوموسی شدن در خاکها را بهبود بخشد ( Cao

امر میتواند ناشی از آبشویی کاتیونهای قلیایی بههمراه

 .)et al., 2018; Han et al., 2017افزایش کربن آلی با

یون نیترات از خاک باشد .افزایش فرآیند تثبیت نیتروژن

سن توده نتیجة مستقیم الشهریزی انباشتهشده است.

در نهایت سبب افزایش مقدار قابلتوجهی از یون آمونیم

همچنین مقدار تنفس ریشهای با افزایش سن کاهش پیدا

در خاک خواهد شد ( .)Weil and Brady 2016یکی از

میکند؛ بنابراین میتوان بهعنوان عاملی در تجمع کربن

سرنوشتهای احتمالی یون آمونیم در خاک ،تبدیل آن

باشد ( .)Cao et al., 2018; Zeng et al., 2014یکی

به یون نیترات است .بنابراین با افزایش مقدار یون

دیگر از دالیل پایین بودن کربن خاک برای تودههای 25

نیترات در خاک و توجه بهاین موضوع که این یون به-

و  30سال میتواند بهاین واقعیت مربوط باشد که

راحتی از سطح خاک آبشویی میشود و آبشویی آن به-

درختان در مرحله توسعه اولیه قرار دارند .همچنان که

همراه کاتیونهای قلیایی اتفاق میافتد ،از اینرو درآخر

درخت به رشد خود ادامه میدهد ،باید نرخ گردش

این فرآیند منجر به کاهش مقدار هدایت الکتریکی در

کربن باالتر و فعالیتهای متابولیک بیشتری را در ریشه-

خاک خواهد شد (; .)Weil and Brady 2016نتایج این

هایی که مسئول جذب مواد مغذی هستند حفظ کند

پژوهش نیز نشان داد مقدار یون پتاسیم در توده  35سال

( .)Zhang et al., 2011و بدین ترتیب کربن خاک را
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 همچنین ویژگیهای شیمیایی.ظاهری کاهش پیدا کرد

برای ایجاد سیستم ریشه در مرحله رشد سریع آن تخلیه

 درصد نیتروژن، هدایت الکتریکی،شامل واکنش خاک

Davis et al. (2003) .)Davidson et al., 2002( میکند

 پتاسیم قابل جذب و کربن آلی بهطور معنیداری،کل

 سانتیمتر) را با افزایش10-0( افزایش کربن در خاک

 همچنین بیشترین.تحت تأثیر سن درختان قرار میگیرند

 نتایج تجزیه به مؤلفههای.سن توده گزارش کردند

 ساله مشاهده35 مقدار ترسیب کربن خاک نیز در توده

 ساله35 اصلی متغیرهای مورد بررسی نشان داد که توده

 با توجه به نتایج تجزیه به مؤلفههای اصلی که بیانگر.شد

 ساله30  ساله جدا شده و توده25 بهطور کامل از توده

 ساله وجود30  و25 آن بود که اختالف زیادی بین توده

 درصد، متغیرهای واکنش خاک.یک حالت بینابینی دارد

 ساله25  ساله از توده35 ندارد و از طرف دیگر توده

 کربن آلی و ترسیب کربن همبستگی باالیی،نیتروژن کل

 بنابراین میتوان بیان کرد که در،بهطور کامل جدا شد

 همچنین واکنش خاک و درصد. سال داشتند35 با توده

 سال نیز توده توسکا توانایی باالیی برای35 سن حدود

نیتروژن کل همبستگی باالیی با ترسیب کربن در خاک

 بهبود حاصلخیزی خاک و همچنین،تثبیت نیتروژن

.داشت

 بنابراین در برنامههای مدیریتی برای.ترسیب کربن دارد

در این پژوهش برای اولین بار اثر سن درختان

احیا جنگل و همچنین ترسیب کربن جو در خاک باید

توسکا ییالقی روی ویژگیهای خاک و ترسیب کربن
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Abstract
There had been no study about the effect of the plantations’ age on the properties of forest soils and soil
carbon sequestration. Therefore, the aim of this study was to investigate the effect of an alder
plantation’s age on some soil properties and carbon sequestration. Three alder plantation stands (25, 30,
and 35 years old) located in Parcels No. 6 and 7 in Shastkolateh forest were selected. In order to
investigate the quantitative characteristics of trees, the diameter and height of all trees were recorded
using the full inventory method. In each stand, 20 × 20 m sample plots were considered using a
systematic random method with a 50 × 50 m grid. A soil sample was then taken at the depth of 0-15 cm
in each plot using the core method. The result showed that the 35-year-old stand had the highest soil
moisture (45.49%±2.44) and the lowest bulk density (1.36 g/cm2±0.02). The highest pH (7.59 ±0.01)
and the lowest EC (0.71±0.02 dS/m) were observed in the 35-year-old stand. The highest and lowest
percentages of total soil nitrogen as well as carbon sequestration were observed in the 35- and 25- yearold stands, respectively. The results of component analysis showed that the 35-year-old stand was
different from the other two stands; hence, it can be stated that alder plantation stands will have a high
capacity for carbon sequestration at this age.
Keywords: Climate change, Nitrogen fixation, Plantation, Soil properties.
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