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مقاله پژوهشی

تغییرپذیری اشکال هوموس در رابطه با عوامل اکولوژیکی پوشش گیاهی و خاک
در طبقات مختلف ارتفاعی
5

محمد بیرانوند  ،1مسلم اکبرینیا ،*2غالمرضا صالحی جوزانی ،3جواد قرهچاهی ،4یحیی کوچ

 1دانشجوی دکتری جنگلشناسی و اکولوژی جنگل ،دانشکدة منابع طبیعی دانشگاه تربیت مدرس ،نور ،مازندران.
 0دانشیار گروه جنگلداری ،دانشکدة منابع طبیعی دانشگاه تربیت مدرس ،نور ،مازندران.
 1استاد گروه بیوتکنولوژی میکروبی ،پژوهشکدة بیوتکنولوژی کشاورزی ایران ،کرج.
 1استادیار ژنتیک ،مرکز تحقیقات ژنتیک انسانی دانشگاه علوم پزشکی بقیهاهلل (عج) ،تهران.
 5استادیار گروه جنگلداری ،دانشکدة منابع طبیعی دانشگاه تربیت مدرس ،نور ،مازندران.
(تاریخ دریافت1107/10/6 :؛ تاریخ پذیرش)1101/0/10 :

چکیده
سیستمهای هوموس بزرگترین بخش ذخیرة کربن آلی خاک به حساب میآیند و تأثیر بس یار مهم ی در فراین دهای اکول وژیکی جنگ ل
دارند .در این زمینه ،ارتفاع از سطح دریا با تأثیر بر ویژگیهای زیستی و غیرزیستی اکوسیستم جنگ ل ،ب رای ارزی ابی تغیی رات پوش ش و
توزیع سیستمهای هوموس عامل مهمی به شمار میآید .در این پژوهش مشخصههای ریختی اشکال هوموس در سه طبق ۀ ارتف اعی ،599
 1999و  1599متر از سطح دریا در سه ترانسکت ارتفاعی به فاصلۀ  1999متر از هم در نظر گرفته شد و در هر ترانسکت سه قطعه نمون ۀ
 199متر مربعی و در هر قطعه نمونه پنج پروفیل هوموس (در مجموع  115پروفیل) در جنگل هیرکانی مرکزی بررسی شد .نمونهبرداری از
بخش هوموس و خاک برای تجزیهوتحلیل شیمیایی برداشت و به آزمایشگاه منتقل شد .نتایج نشان داد که حضور درخت ان انجیل ی و ون،
اشکال هوموس مول و ذخیرة نیتروژن خاک با هم ارتباط نزدیکی داشته و با افزایش ارتفاع روند کاهشی دارند .درخت ان مم رز و افراپل ت،
نیتروژن الیههای آلی ،اشکال هوموس مزومول و لپتوآمفی همبستگی قویای با طبقۀ ارتفاعی  1999متر دارند .تعداد درختان راش ،کربن
خاک و الیههای آلی ،ضخامت الیههای آلی و اشکال هوموس آمفی رابطۀ نزدیکی با هم دارند و با افزایش ارتفاع ،مقدار آنها افزایشی اس ت.
تأثیر ارتفاع بر ترکیب پوشش درختی ،تغییرپذیری ریختی و شیمیایی اشکال هوموس را در پی دارد ،بهطوری که ب ا شناس ایی گون هه ای
درختی در هر طبقۀ ارتفاعی ،میتوان به خصوصیات کمی و کیفی هوموس و خاک پی برد.
واژههای کلیدی :ارتفاع از سطح دریا ،ذخیرة نیتروژن خاک ،شکل هوموس ،طبقهبندی هوموسیکا.

مقدمه
م واد آل ی بخش ی از ترکیب ات جام د س طحی
خ اک را تش کیل م یدهن د ( ;Zanella et al., 2009
 )Ponge et al., 2014و ت أثیر آنه ا در بهب ود
 نویسندة مسئول

خصوصیات شیمیایی و حاص لخیزی خ اک از اهمی ت
بسیار زیادی برخوردار است ( .)Jabiol et al., 2013از
اینرو گروهی از افق های خاک ش امل اف ق ه ای آل ی
( OF ،OLو  )OHو افق آلی -معدنی خ اک ( )AHدر
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سطح یک پدون خاک واقع شدهان د و ب ا طبق هبن دی
ویژگ یه ای آنه ا اش کال هوم وس ش کل
م یگیرن د ( ;Waez-Mousavi & Habashi, 2014
 .)Delfan Azari & Zahedi Amiri, 2018هوم وس،
بخش سطحی پدون خاک اس ت ک ه مح یط وی ژه ای
ب رای ک نش و واک نش ب ین گیاه ان ،خ اک و
میکروارگانیسم ها در اکوسیستم های جنگلی به حساب
م یآی د ( ;Waez-Mousavi & Habashi, 2012
 .)Zanella et al., 2018بیشتر بس تر جنگ ل ،حاص ل
مواد الشبرگی و چ وبه ای پوس یده اس ت ک ه ط ی
مدتهای زیادی انباش ته ش ده و ب هص ورت هوم وس
درآمدهاند که شامل مواد غذایی و کربن ذخیرهشده در
اس ت ( ;Bayranvand et al., 2017
الیههای مختل
 .)Vahedi & Mataji, 2017اش کال هوم وس ،ی ک
الگوی مورفولوژیکی در ارتباط با مواد آلی و معدنی در
نظر گرفته میشود و بهمثابۀ نیروی محرک ،بسیاری از
تغییرات در اکوسیستمهای جنگلی را نشان م یده د
( .)Rizvi et al., 2012طبق هبن دی ریخ تشناس ی
سیستمهای هوموس ،روابط بین اکوسیس تم و جوام ع
زنده را مشخص میکند و ابزاری برای ارزیابی س ممت
جنگلها معرفی ش ده اس ت ( ;Zanella et al., 2009
 )Trap et al., 2013و بستری مناس ب ب رای فعالی ت
ارگانیس مه ای تجزی هکنن ده و ذخی رة ک ربن اس ت
(.)Zanella et al., 2011; Bayranvand et al., 2017
اشکال هوموس بیشتر تحت ت أثیر عوام ل محیط ی و
اکولوژیکی مانن د دم ا ،رطوب ت ،خ اک ،توپ وگرافی و
ترکی ب گون هه ای درخت ی ق رار م یگیرن د
( .)Zanella et al., 2009; Ascher et al., 2014در
این بین ،ارتف اع از س طح دری ا ب ا ت أثیر ب ر ترکی ب
گون هه ای درخت ی ،دم ای ه وا و خ اک ،بارن دگی و
همچنین فعالیت میکروارگانیسمها ،ت أثیر بس زایی ب ر
شکلگیری انواع هوم وس دارن د ( ;Ponge et al., 2014
 .)Labaz et al., 2014افزونبر ای ن )Labaz et al (2009
بیان داش تند ک ه در ش رایط اقلیم ی و خ اک ثاب ت،
گونه ه ای درخت ی م یتوانن د تعی ین کنن دة اش کال
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هوم وس در منطق ه باش ند .در ای ن خص وص
) Ponge et al (2014اظهار داشتند که ارتف اع از س طح
دریا بهمراتب تأثیر بیشتری نسبت به پوشش درختی بر
تغییر انواع هوموس داردZanella et al (2009, 2011) .
سه عامل اصلی درجۀ حرارت ،بارش ساالنه و پوش ش
را از عوامل مهم تأثیرگذار بر تجزیۀ بیولوژیکی اش کال
هوموس عنوان کرده ان د .ب ا توج ه ب ه ت أثیر کیفی ت
الشبرگ و سرعت تجزی ۀ آنه ا در تش کیل ف رمه ای
هوموس ،گونههای جنگلی و تأثیر آنها بر انواع هوموس
بس یار ب ااهمی ت اس ت ( ;Zanella et al., 2009
 .)Ponge et al., 2014روابط نزدیک بین فرم هوموس،
پوشش جنگلی و خاک سبب میشود که نوع هوموس
یکی از ترکیبات اصلی اکوسیستم های خاکی به ش مار
آی د ( .)Zanella et al., 2009بن ابراین ش ناخت و
طبق هبن دی ان واع هوم وس بس یار ض روری اس ت
( .)Zanella et al., 2011; Jabiol et al., 2013با استفاده
از روشهای طبقهبندی اروپایی ک ه در جدی دترین روش
به نام هوموس یکا ( )Zanella et al., 2018معرف ی ش ده
است ،اشکال هوموس جنگلی بهراحت ی در عرص ۀ قاب ل
شناسایی است .طبقه بندی هوموسیکا از س ال  0917ت ا
کنون در قالب مق االت مختل ب رای شناس ایی اش کال
هوموس در اکوسیستمهای خاکزی با استفاده از واژگ ان
و تعاری مختل توسط پژوهشگران اروپایی معرفی شده
است .هوموسیکا درک بهتری از عملکرد زیستی خ اک را
ارائه کرده و تا حدودی به فرایند معدنی شدن م واد آل ی
سطح خاک پرداخته اس ت .در اکوسیس تمه ای جنگل ی
پنج سیستم هوموس با ویژگیه ای ریخت ی مختل ب ا
کمک عکسهایی از نیمرخ هوم وس ب هخ وبی توص ی
شدهاند .هر سیستم هوم وس ش امل س ه ت ا چه ار ن وع
هوموس است که مطابق ویژگیهای ریخت ی و ش یمیایی
افقهای آلی و آلی -معدنی از هم تفکیک شدهاند .از ای ن
حیث مطالعۀ اشکال هوموس در جنگلهای هیرکانی ک ه
تنوع اقلیمی ،توپ وگرافی و پوش ش گی اهی زی ادی دارد،
بسیار سودمند خواهد بود .بهطور کلی پژوهش حاض ر دو
سؤال را دنب ال م یکن د .1 :آی ا مشخص هه ای ریخت ی

مجلۀ جنگل ایران ،انجمن جنگلبانی ایران ،سال یازدهم ،شمارة  ،1پاییز  ،1101صفحۀ  115تا 116

فرمهای هوموس میتواند معرف وضعیت حاص لخیزی در
بخش آلی و معدنی ک جنگل باشد؟  .0آیا ب ین ارتف اع
از سطح دریا ،پوش ش جنگل ی ،مشخص هه ای خ اکی و
ریختشناسی هوموس ارتباط نزدیکی وجود دارد؟
مواد و روشها
منطقۀ پژوهش

این تحقیق در جنگل های حوضۀ آبخی ز واز ،واق ع
در ارتفاع ات جن وبی بخ ش چمس تان در ع ر
جغرافیایی˝ 16˚ 10ّ 19تا ˝ 16˚ 19ّ 9شمالی و ط ول
جغرافیایی 50˚10َ 15″تا  51˚55ً 15″ش رقی انج ام
گرفت .میانگین ساالنۀ دمای هوا در بخش پاییندست
ح دود  ،15در بخ ش می انی ح دود  19درج ه و در
ارتفاع ات ب اال  5درج ۀ س انتیگ راد اس ت .گرادی ان
میانگین سالیانۀ حداکثر و حداقل دمای هوا در س طح
منطقه بهترتیب معادل  1و  5درجۀ سانتیگراد کاهش
به ازای ه ر ه زار مت ر اف زایش ارتف اع اس ت .مق دار
بارندگی سالیانه در قسمت پاییندست حدود  ،099در
بخش میان بند حدود  699و در مناطق فوقانی ح دود
 199میل یمت ر اس ت .باف ت خ اک س نگین ب وده و
ساختمان خاک ب هط ور معم ول ت ودهای و در س طح
دان های ری ز اس ت .ای ن خ اکه ا روی س نب بس تر
کنگلومرا با الیههای دولومیتی ب ه وج ود آم ده اس ت
(.)Khaleghi et al., 1997
نمونه برداری گونه هاای درختای ،سیساتم هاای
هوموس ،خاک و تجزیۀ آزمایشگاهی

در ای ن پ ژوهش مشخص هه ای ریخت ی اش کال
هوموس در س ه طبق ۀ ارتف اعی 1999 ،599و 1599
متر از سطح دریا در سه ترانسکت ارتف اعی ب ه فاص لۀ
 1999متر از هم در نظر گرفته شد و در هر ترانسکت
سه قطعه نمونۀ  199متر مربعی و در هر قطعه نمونه،
پ نج پروفی ل هوم وس در جنگ ل هیرک انی مرک زی
بررسی شد .همچنین نمونه برداری از ترکی ب پوش ش
درختی بهصورت سیستماتیک -انتخابی برداشت ش د.
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ترکیب گونه های درختی ،قطر برابرسینه و تاجپوش ش
جنگل ی در  0قطع ه نمون ه در ه ر طبق ۀ ارتف اعی
یادداشت شد .برای مطالعات میدانی انواع هوموس ،در
ه ر قطع ه نمون ه پ نج پروفی ل ب ا ابع اد19× 19
سانتیمتری ( )Bayranvand et al., 2018که به لحاظ
عمق محدودیتی ندارد و به نوع فرم هوم وس بس تگی
دارد برای شناسایی فرم ه ای هوم وس برداش ت ش د
( )Zanella et al., 2011; Ponge et al., 2014ک ه در
مجموع  115پروفیل حفر شد .به این ترتیب ک ه ی ک
پروفیل در مرکز هر قطعه نمونه و سپس در هر یک از
چهار گوشۀ اصلی آن حفر شد .این امر بهمنظور بیاث ر
ک ردن اثره ای حاش یهای و همچن ین از ب ین ب ردن
ناهمگنی ضخامت الیههای هوموس در نق اط مختل
قطع ه نمون ه ص ورت گرف ت ( & Waez-Mousavi
 .)Habashi, 2014ب ا اس تفاده از روش شناس ایی
مورفولوژیک و مطالع ات می دانی ،ف رمه ای هوم وس
شناس ایی و طبق هبن دی ش د ( & Waez-Mousavi
 .)Habashi, 2012; Zanella et al., 2018نمون هه ای
بخش الی ه ه ای آل ی ( Lو  )Fبرداش ت ش د و ب رای
آنالیزه ای ش یمیایی ب ه آزمایش گاه انتق ال یاف ت.
همچنین نمونه هایی از عمق  19سانتیمتری خاک ب ا
استفاده از اوگ ر برداش ت ش ده و بع د از ج دا ک ردن
سنگریزه ها ،ریش ه ه ا و دیگ ر بقای ای گی اهی ،ب رای
تجزیه وتحلیل شیمیایی در هوای آزاد خشک شده و از
الک  0میلیمتری عبور داده شد .ک ربن آل ی خ اک و
الیههای آلی به روش والکلیبمک و ازت ک ل خ اک و
الی هه ای آل ی ب ه روش کجل دال س نجیده ش د
(.)Ghazan Shahy, 2006; Asgharzad, 2009
تجزیهوتحلیل دادهها

نرم ال ب ودن دادهه ا ب ا اس تفاده از آزم ون
کولم وگروف -اس میرنوف و همگ ن ب ودن واری انس
داده ها با استفاده از آزمون لون بررسی شد .ب همنظ ور
بررسی تفاوت ی ا نب ود تف اوت مق ادیر مشخص هه ای
رویشگاهی ،الیه های آلی و خاک در طبقات ارتفاعی از
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میکند ،بهطوری که نتایج تجزیۀ واریانس بیانگر تف اوت
آماری معنیدار بین مشخصههای رویشگاهی در طبقات
ارتفاعی است (جدول  .)1بیشترین تع داد درخت ان ب ه
طبقۀ ارتفاعی 1599متر از سطح دری ا ب ا گون ۀ راش و
کمترین تعداد به طبقۀ  1999متر با گونهه ای راش >
مم رز > و افراپل ت اختص اص داش ت (ج دول .)1
بیشترین و کمترین مقادیر س طح مقط ع و س طح ت اج
پوشش ب هترتی ب ب ه طبق ات ارتف اعی  1999مت ر ب ا
گونههای راش > افراپلت > ممرز و طبقۀ  1599متر ب ا
گونۀ راش تعلق داشت .طبقۀ ارتفاعی  599مت ر حال ت
بینابینی را نشان داد و بیشترین تعداد درخت ان مرب وط
به گونههای انجیلی و ون بود (جدول .)1

تجزیۀ واریانس استفاده شد .آزم ون ت وکی نی ز ب رای
مقایسۀ چندگانۀ می انگین ب هک ار گرفت ه ش د .ب رای
تعیین درصد فراوانی انواع هوموس در رابطه با طبقات
ارتفاعی از تحلیل مربع کای و آزم ون فیش ر اس تفاده
شد .بهمنظور تعیین ارتب اط و همبس تگی ب ین هم ۀ
مشخص هه ای تح ت بررس ی از تجزی هوتحلی ل
چندمتغیرة  PCA Rankingاستفاده شد.
نتایج
مشخصه هاای رویشاگاهی در طبقاات مختلاف
ارتفاعی

بررسی پوش ش درخت ی بی انگر ای ن اس ت ک ه ب ا
افزایش ارتف اع از س طح دری ا پوش ش درخت ی تغیی ر

جدول  -1مشخصههای رویشگاهی در طبقات مختل ارتفاعی (میانگین  ±اشتباه معیار)
طبقات ارتفاعی (متر از سطح دریا)

مشخصۀ تحت بررسی
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(متر مربع در هکتار)

سطح مقطع درختان مختل

(تعداد در هکتار)

سطح مقطع (متر مربع در هکتار)
سطح تاج پوشش (درصد)

B

تعداد درختان مختل

تعداد درختان (تعداد در هکتار)

A

A

195/55 ± 57/10
10/11 ± 19/05
76/10 ± 0/50

1999

1599

175 ±16/11

B

A

69/55 ±19/75
77/76 ± 0/11

A
A

مقدار

C
B

معنیداری

F

516/11± 11/91

1/176

9/991

17/10 ± 0/11
61/11 ±1/90

5/797
1/116

9/990
9/905

راش

019/55

01/66

516/11

-

-

ممرز

-

16/11

-

-

-

افراپلت

0/71

11/11

-

-

-

ون

07/00

-

-

-

-

انجیلی

75/11

1/11

-

-

-

راش

5/6

01/1

17/5

-

-

ممرز

-

11/1

-

-

-

افراپلت

1/11

09/0

-

-

-

ون

11/6

-

-

-

-

انجیلی

09/0

-

-

-

-

فراوانی سیستم های هوموس در رابطه با طبقاات
ارتفاعی

فراوانی سیستم های هوموس دارای تف اوت آم اری
معنیداری در بین طبقات مختل ارتف اعی اس ت .در

این پژوهش دو سیستم هوموس مول و آمف ی در س ه
طبقۀ ارتف اعی شناس ایی ش د (ش کل  .)1ب ا اف زایش
ارتفاع فراوانی سیستم مول کاهش ی و سیس تم آمف ی
افزایشی است .در طبق ۀ ارتف اعی 599مت ر ،سیس تم
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هوموس مول مش اهده ش د .در طبق ۀ ارتف اعی1999
متر حدود  65درصد سیستم های هوموس م ول و 15
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درصد آمفی است ،درحالی که در ارتف اع  1599مت ر،
سیستم هوموس از نوع آمفی است (شکل .)1

شکل  -1فراوانی سیستمهای هوموس در رابطه با طبقات ارتفاعی

فراوانی اشاکال هوماوس در رابطاه باا طبقاات
ارتفاعی

فراوان ی اش کال هوم وس دارای تف اوت آم اری
معنیداری در بین طبقات مختل ارتف اعی اس ت .در
این پژوهش هفت ف رم هوم وس یوم ول ،اولیگوم ول،
مزوم ول ،لپت وآمفی ،ی ومزوآمفی ،یوم اکروآمفی و
پچیآمفی در سه طبقۀ ارتفاعی شناسایی ش د (ش کل
 .)0در طبق ۀ ارتف اعی 599مت ر ب هترتی ب اش کال

هوموس یوم ول > اولیگوم ول > و مزوم ول مش اهده
شد .در طبقۀ ارتفاعی 1999متر در ح دود  65درص د
اشکال هوم وس مرب وط ب ه اولیگوم ول و  15درص د
لپت وآمفی ب ود ،درح الی ک ه در ارتف اع  1599مت ر،
اشکال هوموس یومزوآمفی ،یوماکروآمفی و پچیآمف ی
با فراوانی تقریباً برابر مشاهده شد (شکل .)0

شکل  -0فراوانی اشکال هوموس در رابطه با طبقات ارتفاعی
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ضخامت الیه های آلای و آلای -معادنی نیمار
هوموس در رابطه با طبقات ارتفاعی

ض خامت الی هه ای آل ی و آل ی -مع دنی نیم رخ
هوم وس دارای تف اوت آم اری معن یداری در ب ین
طبق ات مختل ارتف اعی اس ت .در پ ژوهش حاض ر
بیشترین ضخامت الیههای آلی  OLو  OFبهترتیب در
طبق ات ارتف اعی 599 > 1999 > 1599مت ری از

سطح دریا مشاهده شد .همچنین ضخامت الیۀ  OHبا
افزایش ارتف اع بیش تر ش د ،ب هط وری ک ه در طبق ۀ
ارتفاعی 599متر مشاهده نشد .برخمف الیه های آل ی،
بیشترین ض خامت الی ۀ آل ی -مع دنی  AHدر طبق ۀ
ارتفاعی 599متر مشاهده شد و با افزایش ارتفاع رون د
کاهشی را نشان داد (شکل .)1

شکل  -1مقایسۀ الیههای آلی و آلی -معدنی اشکال هوموس در طبقات مختل ارتفاعی

مشخصه های شیمیایی الیه های آلی کف جنگل و
خاک

مشخصههای شیمیایی الیههای آلی و خاک ،تف اوت
آماری معنیداری در بین طبقات ارتفاعی دارن د (ش کل
 .)1بیشترین مقدار کربن الیههای آلی متعلق به طبقات
 1999 ~ 1599متر بود و کمترین مق دار آن در طبق ۀ
ارتفاعی 599متر مشاهده ش د ،درح الی ک ه بیش ترین
مقدار نیت روژن ب ه ترتی ب ب ه طبق ات ارتف اعی1999
> 599 > 1599مت ر اختص اص داش ت (ش کل 1؛
شمارههای  1و  .)0بیشترین مقدار کربن خ اک متعل ق
به طبقات ارتفاعی 1999 ~ 1599مت ر ب ود و کمت رین
مقدار آن در طبقۀ ارتفاعی 599متر دیده شد ،درح الی
که مقادیر نیتروژن بین طبقات مختل ارتف اعی تف اوت

آماری معنیداری نداشت (شکل 1؛ شمارهه ای  1و .)1
نتایج پژوهش حاضر نشان میدهد که نسبت ک ربن ب ه
نیتروژن الی هه ای آل ی در طبق ۀ ارتف اعی 1999مت ر
بهطور معنیداری کمتر از طبقات 599و 1599متر بوده
است ،درحالی که نسبت ک ربن ب ه نیت روژن خ اک ب ا
افزایش ارتف اع از طبق ۀ  599ب ه  1999و  1599مت ر
رون د ص عودی داش ت (ش کل 1؛ ش مارهه ای  5و .)6
ذخیرة کربن در خاک با افزایش ارتف اع رون د ص عودی
داشت ،بهطوری که کمترین مقدار آن از نظر آماری ب ه
طبق ۀ ارتف اعی 599مت ر اختص اص داش ت .در مقاب ل
ذخیرة نیتروژن در خ اک در طبق ات مختل ارتف اعی
تفاوت آماری معنیداری نداشت (شکل 1؛ ش ماره ه ای
 7و .)1
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شکل  -1مقایسۀ شاخصهای کیفی الیههای آلی (هوموس) و خاک در طبقات مختل ارتفاعی
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با کن ار ه م گذاش تن هم ۀ مشخص هه ای تح ت
بررسی براساس تحلیل همبستگی و رتبه بندی رواب ط
آنها میتوان شناخت خ وبی از زیس تب وم منطق ه در
طبق ات مختل ارتف اعی ب هدس ت آورد (ش کل .)5
همانطور که در سمت چپ شکل مش اهده م یش ود،
تعداد و س طح مقط ع درخت ان انجیل ی و ون ،درص د
تاجپوشش جنگلی ،مقدار اشکال هوموس اولیگومول و
یومول ،ضخامت الیه های  AHو ذخیرة نیتروژن خاک
با هم ارتباط نزدیکی دارند و با اف زایش ارتف اع ،رون د
کاهشی را نش ان م یدهن د .در بخ ش می انی ش کل،
تعداد درختان ممرز و افراپل ت ،س طح قط ع درخت ان

ممرز ،افراپلت و راش ،نیتروژن و نسبت  C/Nالیه های
آلی ،اشکال هوموس مزومول و لپت وآمفی همبس تگی
زی ادی ب ا طبق ۀ ارتف اعی 1999مت ر را ب ه نم ایش
گذاشته اند که با افزایش ارتفاع روند مشخصی را نشان
نمیدهند .در سمت راست شکل ،تعداد درختان راش،
مقدار و ذخیرة کربن خاک ،نسبت کربن ب ه نیت روژن
خاک ،کربن الیههای آلی ،ضخامت الیههای آلی O(L,
) F, Hو اشکال هوموس یومزوآمفی و پچیآمفی رابطۀ
بسیار نزدیکی دارند و ب ا اف زایش ارتف اع ،مق دار آنه ا
افزایشی است (شکل .)5

شکل  -5بررسی روابط بین مشخصههای رویشگاهی ،مشخصههای شیمیایی الیههای آلی و خاک،
اشکال و ضخامت الیههای هوموس با استفاده از تحلیل .PCA Ranking
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بحث
پژوهش دربارة ریخت شناسی اشکال هوموس مورد
توج ه بس یاری از پژوهش گران در زمین ۀ خ اک ق رار
گرفته است و تغییرپذیری آنها را تح ت ت أثیر عوام ل
متعددی بیان داشتهاند .همسو با نتایج ای ن پ ژوهش،
) Ascher et al (2012کاهش دما با افزایش ارتفاع س بب
ضعی تر شدن فعالیتهای بیولوژی و میکروبی در خ اک
شده که در نتیجه موجب کاهش نرخ تجزی ۀ الش برگ و
افزایش ضخامت الیههای آلی میشود و از دالی ل اص لی
تغییر اشکال هوموس از مول به آمف ی بی ان ش ده اس ت
( .)Zanella et al., 2009; Labaz et al., 2014اف زونب ر
این ،تأثیر گونههای درختی پهنبرگ ب ر تغییرپ ذیری
اشکال هوم وس ب ا فعالی ت بیول وژیکی بیش تر مانن د
یومول ،اولیگومول در شرایط ارتفاعی پایین به اش کال
هوموس با فعالیتهای بیولوژی کمتر مانند یومزوآمفی
و پچیآمفی توسط بسیاری از محقق ان گ زارش ش ده
اس ت (.)Zanella et al., 2009; Ponge et al., 2014
ترکیب گون هه ای درخت ی در ش مال ای ران مت أثر از
ارتفاع از سطح دریاست و در نتیج ه تغیی رات اش کال
هوموس را در پ ی دارد ( ;Bayranvand et al., 2017
 .)Waez-Mousavi, 2018تحقی ق (Waez- )2012
 Mousavi & Habashiح اکی از فراوان ی ف رمه ای
هوموس مول زیر ترکیب گونههای درختی ب ا کیفی ت
الشبرگی مطلوب بوده اس ت .در ای ن پ ژوهش غال ب
بودن سیستم هوموس مول و اشکال آن در تی په ای
جنگلی آمیختۀ راش همراه با گونههایی مانند افراپل ت
و ممرز با الشبرگ خوش خوراک برای تجزیهکننده ه ا
بیانگر سرعت زیاد تجزیۀ الشبرگ و بازگش ت عناص ر
غ ذایی ب ه خ اک اس ت ( Kooch & Tavakoli
)Feizabadi, 2018؛ بهط وری ک ه نت ایج مش ابهی در
پ ژوهش ) Waez-Mousavi & Habashi (2014در
جنگل شصتکمتۀ گرگان نیز گزارش شده است .درح الی
که زیرگونۀ درخت ی راش ،ش کل هوم وس م ودر و آمف ی
دارای فراوانی بیشتری نسبت به مول با تولید الش برگ ب ا
کربن زیاد و نیتروژن کم بوده اس ت .س رعت زی اد تجزی ۀ
الشبرگهای گونههای افراپلت و مم رز در طبق ات  599و
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 1999مت ر نس بت ب ه گون ۀ راش در طبق ۀ 1599مت ر
م یتوان د بی انگر تغیی ر اش کال هوم وس باش د
(.)Bayranvand et al., 2017; Waez-Mousavi, 2018
کمیت کربن آلی در الیههای هوموس دلیل مهمی برای
انباشت و افزایش ض خامت الش برگ در هوم وسه ای
آمفی زیرگونۀ راش نسبت به مول با ضخامت مواد آل ی
کمت ر زی رگون هه ای ب ا کیفی ت الش برگی بهت ر
زیرگون ه ه ایی مانن د انجیل ی ،مم رز و افراپل ت اس ت
( ;Trap et al., 2013; Labaz et al., 2014
.)Bayranvand et al., 2017
افزونب ر مطالع ۀ ریخ تشناس ی ان واع هوم وس،
مطالع ۀ مشخص هه ای ش یمیایی آنه ا نی ز مه م و
تأثیرگ ذار اس ت ( .)Zanella et al., 2011تغیی رات
شیمیایی اشکال هوموس نتیجۀ ت داخل عوام ل زی ادی
مانند توپوگرافی ،عوامل اقلیمی ،کیفیت پوشش درختی
و جوام ع میکرب ی خ اک اس ت ( ;Rizvi et al., 2012
 .)Ponge et al., 2014زیاد بودن مقدار کربن الیههای
آلی در طبقات ارتفاعی باال نسبت به طبقات پ ایینت ر
ممکن است بهدلیل سلطۀ گونۀ راش با الش برگه ای
با ازت کمتر باشد ،درح الی ک ه در طبق ات پ ایینت ر
گونه هایی مانند ،افراپلت ،انجیلی و ممرز حضور دارن د
که الشبرگ های آنه ا دارای نیت روژن بیش تری اس ت
(.)Labaz et al., 2014; Waez-Mousavi, 2018
نیتروژن خاکهای جنگلی تح ت اش کال هوم وس م ول
مانند یومول و اولیگومول بهمراتب بیشتر از اشکال آمف ی
مانند یومزوآمفی و پچیآمفی است و مقدار آن ب ا تغیی ر
اشکال هوموس از مول ب ه آمف ی در پ ی تغیی ر پوش ش
جنگلی از آمیختۀ راش به راش خالص در امتداد گرادیان
ارتفاعی کاهش مییاب د ( .)Alavi et al., 2017نیت روژن
الیه های آلی در شرایط دمایی مناس ب ت ر ب ا فراوان ی
هوموس مول مقدار بیشتری را نسبت به هوموسه ای
ب ا ض خامت بیش تر الش برگی نش ان م یدهن د
( Ponge et al (2014) .)Waez-Mousavi, 2018نی ز
اظهار داشتند که مقدار کربن در الیههای آلی و خ اک
هوموس مول بهمراتب کمتر از دیگر فرمهای هوم وس
است .زیاد بودن مقدار کربن خاک در الیههای آل ی از
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عوامل اصلی افزایش ضخامت و کاهش سرعت تجزی ه
در این الیه ها میش ود و همچن ین نش ان دادن د ک ه
ضخامت الیههای آلی اشکال هوموس آمف ی بیش تر از
اشکال مول است .انواع هوموس مول بهدلیل نیت روژن
بیش تر و ک ربن کمت ر س ریعت ر تجزی ه م یش وند و
نیت روژن بیش تری را نس بت ب ه اش کال هوم وس
آمفی به س طح خ اک برم یگردانن د .در ای ن زمین ه
) Zanella et al (2009, 2011بیان داش تند ک ه ن رخ
 C/Nدر الیههای آلی هوموس م ول و خ اک کمت ر از
الیههای آمفی بوده است ب هط وری ک ه نس بت C/N
شاخصی بسیار مهم برای نشان دادن سرعت تجزی ه و
چرخۀ عناص ر غ ذایی در اش کال مختل هوم وس و
خاک است .افزونب ر ای ن ک م ب ودن نس بت  C/Nدر
خاک تحت هوموس مول میتوان د بی انگر ک م ب ودن
نس بت  C/Nدر الش برگ گون هه ای درخت ی اس ت
(.)Zanella et al., 2011; Zanella et al., 2018
نتیجهگیری کلی
ترکیب گونه های درختی و رواب ط آنه ا در امت داد
گرادیان ارتفاعی بهعن وان ش اخص ه ای تغییرپ ذیری
انواع هوموس در رابطه با ویژگیهای الشبرگ و خ اک
به تازگی مورد توجه قرار گرفته است .پ ژوهش حاض ر
در پی یافتن روابط بین گونههای درختی ،خصوص یات
ریختی هوم وس ،ویژگ یه ای ش یمیایی الش برگ و
خاک در امتداد گرادیان ارتفاعی در رویشگاه های راش
آمیخت ه و خ الص ب وده اس ت .بس یاری از عوام ل
اکولوژیکی با افزایش ارتفاع تغییر میکنند .با اینحال،

تغییرپذیری اشکال هوموس در رابطه با...

فراوانی شکل هوموس یومول بدون الیههای آلی  OFو
 ،OHتعداد و سطح مقطع گونههای درختی انجیل ی و
ون ،ض خامت الی ۀ  AHو همچن ین وزن مخص وص
ظ اهری ب ا اف زایش ارتف اع رون د کاهش ی را نش ان
میدهند .این امر ممکن است بهدلیل زیاد بودن دم ا و
سرعت تجزیۀ م واد آل ی در طبق ات پ ایین باش د .در
طبقۀ ارتفاعی 1999متر تعداد و سطح مقطع درخت ان
ممرز و افراپلت ،اشکال هوموس مزومول و لپتوآمفی با
وجود الیه های آلی  OLو  OFبا ذخیرة نیتروژن خاک
همبستگی زیادی به نمایش گذاشته ان د و ب ا اف زایش
ارتفاع روند مشخص ی را نش ان نم یدهن د .ای ن ام ر
نشاندهندة شرایط مس اعد ب رای تجزی ۀ الش برگ و
همچنین خوشخوراک بودن الشبرگ گونههای مم رز
و افراپلت است که سبب افزایش ذخیرة نیتروژن خاک
در این طبقۀ ارتفاعی شده است .در ارتفاع  1599مت ر
حضور راش خالص با تولید اشکال هوموس یومزوآمفی
و پچیآمفی با الیه ضخیم  OHبیانگر اف زایش ذخی رة
کربن ،نرخ زیاد  C/Nخاک و کربن الیههای آلی ب وده
و با افزایش ارتفاع مقدار آنها افزایشی است .ایجاد ای ن
شرایط بهدلیل کم بودن نرخ تجزیۀ مواد آلی حاصل از
گونۀ راش و دمای کمتر در این طبقۀ ارتف اعی اس ت.
نتایج بهدستآمده پژوهشگران را در درک بهتر عوامل
اکولوژیکی جنگ ل ه ای کوهس تانی کم ک م یکن د،
بهطوری که م یت وان ب ا مش خص ک ردن گون هه ای
درختی در هر طبقۀ ارتفاعی با کمترین هزینه ،درب ارة
بس یاری از عوام ل اکول وژیکی پ رهزین ه مانن د
حاصلخیزی هوموس و خاک اظهار نظر کرد.
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Abstract
Humus systems are the largest part of organic carbon stock and play an important role in forest
ecological processes. Elevation by influencing on the biological and non-biological properties of the
forest ecosystem is an important factor for assessing the changes in the trees and distribution of humus
systems. In this study, the morphological and chemical characteristics of humus forms in three
altitudinal levels (500, 1000, and 1500 m.a.s.l.) and three transects which were 1000 meters apart were
investigated. In each transect, 3 plots with 400 m2 area were sampled, and in each plot 5 profiles of
humus (in total of 135 profiles) were examined in the central Hyrcanian forest. Humus and samples
were taken and transferred to the laboratory for chemical analysis. The results showed that the
presence of Iron wood (Scientific name??) and ash (Scientific name??) trees mull humus forms and
soil nitrogen stock decreased by elevation increasing. Hornbeam (Scientific name??) and maple
(Scientific name??) trees, organic layers' nitrogen, mesomull and leptoamphi humus forms
demonstrated strong correlation with the 1000 m elevation. The number of beech trees, carbon in soil
and organic layers, organic layers' thickness and humus Amphi forms showed a strong relationship
with each other as well as with elevation increasing. The effect of elevation on the composition of the
trees coverage is accompanied by the variability in morphology and chemical characteristics of humus
forms, so that by identifying tree species in every altitude, we can recognize the quantitative and
qualitative properties of humus and soil.
Keywords: Altitude, Humus forms, Humusica classification, Soil nitrogen stock
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