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چکیده

کاهش بارش بهعنوان یکی از مهمترین پيامدهای ناشی از پدیده تغيير اقليم در آینده است .پژوهش پيشرو با هدف بررسی

پویایی زمانی کربن آلی و کربن زیتوده ميکروبی خاک در شرایط شبيهسازی کاهش بارش در یک توده راش -ممرز مدیریتشده با
شيوه تکگزینی و مقایسه آن با یک توده دخالتنشده انجام شد .پس از انتخاب تودههای مذکور در سری یک طرح جنگلداری دکتر
بهرامنيا (جنگل شصتکالته گرگان) ،در هریک از آنها 74 ،ریزقطعهنمونه در سطوح صفر (شاهد) 32 ،73 ،و  23درصد کاهش بارش
درنظر گرفته شد .مقایسه الگوی تغييرات زمانی این دو مشخصه مهم خاک بيانگر تغييرپذیری بيشتر بخش ميکروبی کربن خاک نسبت
به تغيير شرایط محيطی بود .عالوهبر تغييرات زمانی معنیدار که برای کربن زیتوده ميکروبی خاک در طول دوره یکساله مشاهده
شد ،تغييرات در دو بخش روشنه و زیر تاجپوشش نيز متفاوت بود .نتایج این پژوهش بيانگر تأثير معنیدار کاهش  32و  23درصدی
بارش بر کربن ميکروبی و آلی خاک و تشابه این مشخصه در دو تيمار  73درصد و شاهد بود .همچنين ،در هر دو توده دخالتنشده و
مدیریتشده با شيوه تکگزینی ،الگوی تغييرات ایجادشده در این مشخصهها در شرایط کنونی و شبيهسازی کاهش بارش ،مشابه و
بدون اختالف معنیدار بود .براساس نتایج این پژوهش ،در صورت تحقق پيشبينیهای گزارششده درمورد کاهش بارش در شرایط
اقليمی آینده ،ادامه طرحهای جنگلداری و عمليات بهرهبرداری بهشيوه گزینشی در توده راش آميخته به ایجاد تغييرات معنیدار در
مقدار و الگوی زمانی کربن آلی و زیتوده ميکروبی خاک منجر نخواهد شد .بنابراین ،اجرای شيوه گزینشی در مدیریت جنگلهای
راش شرقی توصيه میشود.
واژههای کلیدی :تغييرات زمانی ،تغيير اقليم ،تکگزینی ،راش شرقی.

مقدمه
تغييررر اقلرريم بررا تغييررر در عملکرررد و فراینرردهای
برروم سررازگان ،اثررر قابررل ترروجهی بررر پویررایی کررربن
بومسازگان های زمينی دارد .براساس سرناریوهای تغييرر
اقليم ،افزایش ميانگين دمای ساالنه ،کاهش بارش و نيرز

خشک سالی بررای اقلريم آینرده پريش بينری شرده اسرت
(  .)Salmani et al., 2014; Ghorbani, 2015در اثرر
تررنش خشررکی ،عملکرررد ،سرراختار و بهررره وریِ خرراک
بوم سازگان تغيير می کنرد ،چراکره خشرکی برر زی تروده،
فعاليت و ترکيب جمعيت های ميکروبی که نقش مهمری در

333

عملکرد بوم سازگان و فراینردهای بيوژئوشريميایی خراک
ایفا می کننرد ،تأثيرگرذار اسرت ( Ochoa-Hueso et al.,
 .)2018همچنين ،عمليرات مردیریتی در جنگرل نيرز کره
بهمنظور بهبود عملکرد بوم سازگان طراحی می شوند ،بسته
به اقليم ،زمان و مشخصه های توده بر ویژگی هرای خراک
اثرگذار هسرتند ( .)Dang et al., 2018بره عنروان مثرال،
تنک کردن با ایجاد یک ميکرواقليم به تغييراتی در ترراکم
تاج پوشش و جمعيت های گياهی منجر می شود .تغييررات
به وجود آمده در جمعيت های گياهی به واسطه واکنش هرای
متقابل جمعيت های روزمينری و زیرزمينری برر کيفيرت و
کميت ماده آلی و عناصرر ذرذایی خراک ( Dang et al.,
 ) 2018و جمعيت های ميکروبری ( Curiel Yuste et al.,
 )2014اثر می گذارند ،به نوعی که روند تغييرات ماده آلری
خاک برای ارزیابی اثرر روشرنه برر حاصرلخيزی جنگرل
بررسرری مرری شررود .در ایررن راسررتا Arunachalam ،و
 )7222( Arunachalamعدم وجرود اخرتالف معنری دار
کربن آلی بين روشنه ها و زیر تاج پوشش و بيشرتر برودن
کربن زی تروده ميکروبری در روشرنه هرا نسربت بره زیرر
تاج پوشش را گزارش کردنرد Gou .و همکراران ()7283
نيز شراهد تغييررات کرربن زی تروده ميکروبری خراک در
دامنه های ارتفاعی و دوره های انجماد و ذوبشدن خراک
بودند Suchewaboripont .و همکاران ( )7283افرزایش
معنی دار نسبت کربن آلی به نيتروژن خراک را در روشرنه
نسبت به زیر تراج پوشرش گرزارش کردنرد ،درحرالی کره
 )7283( Abrari Vajariاظهررار داشررت ایجرراد روشررنه
تأثيری بر تغيير ماده آلی خاک توده هرای راش هيرکرانی
ندارد .در پژوهش  Gengو همکاران ( )7283با افرزایش
استرس خشکی ،روند تغييرات کرربن زی تروده ميکروبری
کاهش یافت .کربن زی توده ميکروبی در پرژوهش  Yueو
همکاران ( )7282که در شرمالذربری چرين انجرام شرد،
نسبت به مقادیر گزارش شده در پژوهش های انجام شده در
منرراطق معتدلرره ،نيمرره اسررتوایی و اسررتوایی کمتررر بررود.
پژوهشگران مذکور این اختالف را به فقر عناصرر ذرذایی
در خاک های شرنی نسربت دادنرد .همچنرين Bastida ،و
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همکاران ( )7283ضرمن اثبرات اثرر متقابرل و معنری دار
مرردیریت جنگررل (تنررک کررردن) و خشررکی بررر جمعيررت
ميکروبی خاک در بوم سرازگان بلروم مدیترانره ای نشران
دادند که تنک کردن مری توانرد تحمرل بره خشرکی را در
جمعيت ميکروبی خاک افرزایش دهرد Yue .و همکراران
( )7282افزایش معنی دار کربن زی تروده ميکروبری را در
Pinus
ابتدای شررو فصرل پرایيز در هرر چهرار تير
P.
،sylvestris L. var. mongholica Litv
 Salix Cheilophila ،tabulaeformis Carr.و Caragana
 microphylla Lamگزارش کردند.
در بوم سازگان جنگلی ،تنو پوشش گياهی و ترکيب
جمعيتهای گياهی به تفاوت در اثرات خشکی ناشی از
کاهش بارش منجر می شود ،بنابراین بی شک هم عمليات
مدیریتی جنگل و هم تغيير اقليم از عامل های تأثيرگذار
در پایداری بوم سازگان جنگلی هستند ( Bastida et al.,
 .)2019در این بين ،انتخاب شاخص های مناسب برای
تعيين اثر خشکی های وسيع بر خاک و مطالعه پایداری
خاک بوم سازگان جنگلی تحت مدیریت شيوه های
جنگل شناسی ،بسيار مهم است .ماده آلی ،مهم ترین مخزن
عناصر ذذایی مانند نيتروژن و فسفر است که در تغيير
ویژگی های فيزیکی ،شيميایی و زیستی خاک مؤثر است.
از سوی دیگر ،کربن زی توده ميکروبی نيز از مهم ترین
شاخص هایی است که بهشدت به تغيير اقليم و شرایط
ادافيکی ،واکنش نشان می دهد .از آنجایی که رشد و
توليدمثل ميکروبی خاک تحت تأثير تغيير اقليم و
دخالت های مدیریتی است ،کربن زی توده ميکروبی،
شاخصی حساس و هشداردهنده سریعی برای بررسی
ميزان آشفتگیِ ایجادشده در خاک محسوب می شود.
باتوجه به توقف طرح های جنگل داری و اجرای شيوه
تک گزینی در جنگل های هيرکانی ،این پژوهش با مطالعه
تغييرات زمانی دو بخش مهم از کربن بوم سازگان خاک در
توده راش شرقی ( ،)Fagus orientalis Lipskyبه بررسی
درستی یا نادرستی این تصميم در زمان حال و شرایط
شبيه سازی شده از کاهش بارش در آینده پرداخت.
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مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه
سری یک طرح جنگل داری دکتر بهرام نيا با مساحت
 8283/3هکتار در جنگل شصت کالته گرگان به منظور
پژوهش پيش رو درنظر گرفته شد .این سری در محدوده
طول جغرافيایی  34° 78′ 73″تا  34° 74′ 32″شرقی،
عرض جغرافيایی  33° 43′ 72″تا  33° 43′ 3″شمالی
و محدوده ارتفاعی  822تا  8222متر از سطح دریا واقع
شده است .ميانگين دما و بارش ساالنه به ترتيب 83/3
درجه سانتيگراد و  343ميلی متر است که براساس
طبقه بندی اقليمی آمبرژه ،این منطقه جزء اقليم مرطوب
معتدله محسوب می شود (.)Rafiee et al., 2019
روش پژوهش
ایررن پررژوهش در دو ترروده شرراهد (دخالررتنشررده) و
مدیریتشده بهشيوه تکگزینی انجام شرد .ایرن دو تروده برا
ذالبيت راش شرقی در ارتفا حدود  322متر از سطح دریرا
قرار دارند .پس از جنگلگردشری 82 ،روشرنه برا مسراحت
 422متر مربع و شرایط محيطی یکسان (سنگ بستر ،شريب،
جهررت جغرافيررایی و ارتفررا از سررطح دریررا) در هریررک از
توده های شاهد و مدیریت شده (بهترتيب پارسرلهرای  37و
 )38مشخص شد .از  82روشنه منتخب در هر پارسرل ،سره
روشنه سهساله بهصورت تصادفی انتخاب شد .در هر روشنه،
چهار ریزقطعهنمونه نه متر مربعی ( 3 × 3مترر مربرع) پيراده
شد .روشنه های طبيعی در اثر بادافتادگی و رسيدن بره سرن
دیرزیستی و روشنههای مصنوعی درنتيجه برداشرت درخرت
به صورت تک پایه ایجاد شده بودنرد .در فاصرله حردود 73
مترری از حاشريه هرر روشرنه (،)Muscolo et al., 2007
قطعه نمونه های زیر تاجپوشش درنظرر گرفتره شرد و چهرار
ریزقطعهنمونه با همان ابعاد ( 3 × 3متر مربرع) مسرتقر شرد.
به منظور اعمال تيمارهای کاهش بارش در سطوح  32 ،73و
 23درصد بهترتيب از سه ،شش و نه قراب چروبی برا ابعراد
 3 × 2/73متر مربع که پالستيک شفافی روی آن نصب شده
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بود ،استفاده شد .قابها در ارتفا  8/3متری از زمرين و برا
شيب حدود سه درصد مستقر شدند (شرکل 8؛ Borken et
 .)al., 2006ریزقطعهنمونههای شاهد فاقد قابهرای مرذکور
بودند .به منظور برابری در سوبسرترای ورودی در هریرک از
ریزقطعررهنمونررههررای کرراهش بررارش بررا تيمررار شرراهد،
الشبرگهای جمعشده در روی قابهای پالستيکی به زیرر
آن در محدوده ریزقطعهنمونره منتقرل شرد .همچنرين ،بررای
جلررروگيری از ورود روانررراب احتمرررالی بررره داخرررل
ریزقطعهنمونه ها ،اطراف هر ریزقطعهنمونه گودالی بهعمق 32
سانتیمتر حفر شد و با پالستيک پوشانده شد ( & Sardans
 .)Peñuelas, 2005در هر ریزقطعهنمونه پس از انتخاب سره
نقطه تصرادفی در هرر مراه ،نمونرهبررداری طری یرک دوره
یک ساله (از مهرر  8333ترا شرهریور  )8333در عمرق 82
سانتیمتری انجام شرد .کرربن زیتروده ميکروبری برا روش
انکوباسريون -تردخين (،)Jenkinson & Powelson, 1976
اسيدیته و هدایت الکتریکی خاک در عصاره آب و خاک برا
نسربت یرک بره  ،)Jafari Haghighi, 2003( 7/3محتروی
رطوبت خاک برا اسرتفاده از روش تفراوت وزنری ( Jafari
 ،)Haghighi, 2003نيتروژن کل برا روش کجلردال ( Jafari
 )Haghighi, 2003و دمای خاک در عمق  82سانتیمترری
با استفاده از قرار دادن ميله سنجشگر دستگاه Luster Leaf
 1625 Digital Soil Thermometerبررهصررورت ماهانرره
اندازه گيری و ثبت شد (درمجمو  8273نمونه = دو توده ×
شش قطعه نمونه × چهار ریزقطعه نمونره × سره تکررار × 87
ماه).
تحلیل آماری دادهها
در نرمافزار  SPSSنسخه  ،74نرمال بودن توزیع دادهها،
یکنواختی واریانسها ،فرضيه کروی بودن ماتریس واریانس-
کوواریانس و مقایسههای چندگانه بهترتيب با استفاده از
آزمونهای کولموگروف -سميرنوف ،ليون ،موخلی و دانکن
انجام شد .همچنين ،طرح اندازههای تکراری بهمنظور بررسی
اثر سطوح مختلف کاهش بارش در مقاطع زمانی بر کربن آلی و
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کربن زیتوده ميکروبی خاک در دو توده استفاده شد .بهدليل
تأیيد نشدن فرض کروی بودن ماتریس واریانس -کوواریانس

کربن آلی و کربن زیتوده ميکروبی خاک ،از آزمون هونت-
فلت با پيشفرض عدم کرویت استفاده شد.

شکل  -1طرح شماتیک تیمارها (باال) و تیمار  57درصد کاهش بارش (پایین)
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نتایج
یافتههای مربوم به اثر متقابل زمان ،مدیریت و
تيمارهای کاهش بارش بيانگر عدم وابستگی هر دو بخش
کربن خاک بهشيوه مدیریتی تکگزینی بود ،اما اختالف
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معنیدار این مشخصهها در مقاطع مختلف زمانی در سطح
اطمينان  33درصد تأیيد شد .همچنين ،اثرات متقابل زمان و
سطوح تيمارهای کاهش بارش بر دو بخش کربن خاک،
معنیدار بود (جدول .)8

جدول  -1تجزیه واریانس اثر تیمارهای کاهش بارش و مدیریت بر کربن خاک (آلی و زیتوده میکروبی) در واحد زمان
منبع تغييرات

متغير
کربن زیتوده ميکروبی

زمان

کربن آلی
کربن زیتوده ميکروبی

زمان × ریزقطعهنمونه

کربن آلی
کربن زیتوده ميکروبی

زمان × تيمارهای مدیریت

کربن آلی
کربن زیتوده ميکروبی

زمان × تيمارهای کاهش بارش

کربن آلی
کربن زیتوده ميکروبی
کربن آلی

زمان × تيمارهای مدیریت × تيمارهای کاهش بارش

مجمو مربعات

درجه آزادی

F

معنیداری

**8732/43

2/22

872378823/4

3/2

737/23

82/33

**

78/82

4328337/33

3/2

**

28/38

2/22

2/24

82/33

2/33

2/33

883237/27

3/2

8/82

2/23

8/88

82/33

2/34

8/2

3233234/43

73/8

**37/78

2/22

323/333

38/33

**2/23

2/22

734272/73

73/8

2/33

2/23

2/43

38/33

2/83

8/2

2/22

** معنیدار در سطح اطمينان  33درصد

الگوی تغييرات زمانی (فصلی) کربن زیتوده ميکروبی
در تودههای شاهد و مدیریتشده مشابه بود ،اما الگوی
متفاوتی در سطوح کاهش بارش مشاهده شد .در هر دو
توده ،بيشترین و کمترین ميانگين کربن زیتوده ميکروبی در
تمام تيمارها بهترتيب در فصلهای پایيز و زمستان مشاهده
شد .همچنين ،بين سطوح مختلف کاهش بارش در روشنهها
و زیر تاجپوشش ،بيشترین کربن زیتوده ميکروبی خاک در
مهرماه و در تيمار شاهد ( 8334/3 ± 38/23ميلیگرم در
کيلوگرم خاک خشک برای توده شاهد (شکلهای  -7الف و
ب) و  8332/3 ± 32/33ميلیگرم در کيلوگرم خاک
خشک برای توده مدیریتشده (شکلهای  -7ج و د)
اندازهگيری شد.

باتوجه به نتایج بهدستآمده در این پژوهش ،الگوی
تغييرات فصلی کربن آلی خاک در ریزقطعهنمونههای روشنه
و زیر تاجپوشش مشابه بود .همچنين ،در سطوح مختلف
کاهش بارش ،روند تغييرات کربن آلی خاک در سه فصل
پایيز ،زمستان و بهار مشابه و در فصل تابستان متفاوت بود.
بااینحال ،الگوی تغييرات این عامل در سطوح تيمارهای
شاهد 32 ،73 ،و  23درصد در فصل تابستان متفاوت بود.
در این فصل ،بيشترین مقدار کربن آلی در تيمار  32درصد
ثبت شد .این مقدار بهطور معنیداری بيشتر از تيمارهای
شاهد 73 ،و  23درصد کاهش بارش بود (شکل  -3الف،
ب ،ج و د).
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شکل  -2الگوی تغییرات ماهانه و مقایسههای فصلی برای اثر تیمارهای کاهش بارش بر کربن زیتوده میکروبی خاک در
ریزقطعهنمونههای روشنه و زیر تاجپوشش توده شاهد (الف و ب) و توده مدیریتشده (ج و د) (حروف متفاوت نشاندهنده اختالف
معنیدار در سطح اطمینان  99درصد بین فصلهای سال و تیمارهای کاهش بارش هستند).
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شکل  -3الگوی تغییرات ماهانه و مقایسههای فصلی برای اثر تیمارهای کاهش بارش بر کربن آلی خاک در ریزقطعهنمونههای روشنه و زیر تاجپوشش توده شاهد (الف
و ب) و توده مدیریتشده (ج و د) (حروف متفاوت نشاندهنده اختالف معنیدار در سطح اطمینان  99درصد بین فصلهای سال و تیمارهای کاهش بارش هستند).
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نتایج تجزیه واریانس نشان داد که در هر دو توده مورد
مطالعه در تمام سطوح تيمارهای کاهش بارش ،ميانگين کربن
آلی خاک بين ریزقطعهنمونههای روشنه و زیر تاجپوشش،
اختالف معنیداری در سطح اطمينان  33درصد نداشتند (جدول
 .)8همچنين ،در هر دو توده شاهد و مدیریتشده در تمامی
تيمارهای کاهش بارش ،ميانگين ساالنه کربن زیتوده ميکروبی
خاک در ریزقطعهنمونههای روشنه ،افزایش معنیداری نسبت به
ریزقطعهنمونههای واقع در زیر تاجپوشش نشان داد (شکل .)4
در جدول  ،7نتایج مربوم به مقایسه ميانگين ساالنه کربن
آلی و کربن زیتوده ميکروبی و برخی ویژگیهای دیگر در دو
توده شاهد و مدیریتشده آمده است .در همه این ویژگیها
(بهاستثنای دما و اسيدیته خاک) ،اختالف معنیداری بين
تيمارهای کاهش بارش در سطح اطمينان  33درصد مشاهده

شد.
بهطور کلی ،الگوی تغييرات زمانی و ميانگين ساالنه کربن
زیتوده ميکروبی در تيمار  73درصد کاهش بارش در سطح
اطمينان  33درصد ،اختالف معنیداری نسبت به تيمار شاهد
نشان نداد ،درحالیکه کاهش  32و  23درصدی بارش بهترتيب
موجب کاهش  78/3و  83/3درصدی کربن زیتوده ميکروبی
در این دو تيمار نسبت به تيمارهای شاهد و  73درصد کاهش
بارش شد (شکلهای  -7الف ،ب ،ج و د) .باتوجه به کاهش
معنیدار محتوی رطوبت خاک و همبستگی مثبت و معنیدار
کربن زیتوده ميکروبی با محتوای رطوبت خاک در تودههای
شاهد (** )sig=2/22 ،2/78و مدیریتشده (**،2/73
 ،)sig=2/22زمينه کاهش این پارامتر در سطوح  32و 23
درصد کاهش بارش فراهم شد.

شکل  -4مقایسه میانگین ساالنه کربن زیتوده میکروبی در ریزقطعهنمونههای روشنه و زیر تاجپوشش در تودههای شاهد و مدیریتشده
در سطوح تیمارهای شاهد و کاهش بارش (حروف متفاوت نشاندهنده اختالف معنیدار در سطح اطمینان  99درصد هستند).
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جدول  -2مقایسه میانگین ساالنه ویژگیهای خاک در تودههای شاهد و مدیریتشده تحت تیمارهای شاهد و کاهش بارش
تيمار کاهش بارش (ميانگين  ±اشتباهمعيار)

ویژگی خاک

توده

کربن زیتوده ميکروبی (ميلیگرم بر

شاهد

333/3a ± 77/33

کيلوگرم خاک خشک)

مدیریتشده

342/43a ± 77/38

333/73a ± 77/37

شاهد

4/8b ± 2/23

4/7b ± 2/22

4/2a ± 2/23

مدیریتشده

4/23b ± 2/23

4/83b ± 2/22

4/27a ± 2/23

3/ 3c ± 2/ 8

شاهد

8/28a ± 2/23

8/3a ± 2/23

8/22a ± 2/23

2/37b ± 2/23

مدیریتشده

8/33a ± 2/28

8/33a ± 2

8/22a ± 2/24

2/33b ± 2/23

وزن مخصوص ظاهری (گرم بر

شاهد

2/37b ± 2/27

2/34b ± 2/23

2/33b ± 2/27

2/43a ± 2/28

سانتیمتر مکعب)

مدیریتشده

2/37b ± 2/23

2/73b ± 2/23

2/73b ± 2/27

2/43a ± 2/27

شاهد

3/2a ± 2/83

3/23a ± 2/77

3/38a ± 2/83

3/32a ± 2/73

مدیریتشده

3/33a ± 2/72

3/43a ± 2/73

3/28a ± 2/83

3/33a ± 2/83

هدایت الکتریکی (ميکروزیمنس بر

شاهد

844/23cd ± 2/38

843/32bcd ± 3/72

823/32a ± 2/77

833/34abc ± 3/3

سانتیمتر)

مدیریتشده

833/33cd ± 2/33

833/3d ± 3/38

832/33ab ± 3/23

833/33abc ± 3/3

شاهد

43/33a ± 8/83

48/23ab ± 8/83

34/33c ± 2/33

38/43d ± 2/38

مدیریتشده

43/23ab ± 8/83

47/23b ± 8/8

33/3c ± 8

38/23d ± 2/33

شاهد

83/2a ± 2/47

83/3a ± 2/48

83/3a ± 2/4

83/2a ± 2/48

مدیریتشده

83/27a ± 2/47

83/33a ± 2/47

83/32a ± 2/47

83/32a ± 2/48

کربن آلی (درصد)
نيتروژن کل (درصد)

اسيدیته

محتوی رطوبت (درصد)
دما (درجه سانتيگراد)

شاهد

%73

%32

%23

333/8a ± 77/33

242/4b ± 83/33

277/3b ± 83/28

277/72b ± 83/27

282/73b ± 83/28
3/2c ± 2/23

حروف متفاوت انگليسی نشاندهنده اختالف معنیدار بين سطوح مختلف خشکی در قطعهنمونههای شاهد و مدیریتشده در سطح اطمينان  33درصد هستند.

بحث
پژوهش پيشرو نشان داد که کاهش  32و  23درصدی
بارش موجب کاهش معنیدار کربن زیتوده ميکروبی نسبت
به تيمارهای شاهد و  73درصد کاهش بارش میشود.
براساس نتایج  Xuو همکاران ( )7283همبستگی مثبت کربن
زیتوده ميکروبی و رطوبت خاک باعث کم شدن کربن
زیتوده ميکروبی در فصل رویش و افزایش آن در فصلهای
دیگر میشود .پژوهشگرانی مانند  Chenو همکاران ()7283
نيز کاهش معنیدار کربن زیتوده ميکروبی در تيمار بدون
بارش را نسبت به تيمار شاهد گزارش کردند .کاهش معنیدار
کربن زیتوده ميکروبی در تيمارهای  32و  23درصد کاهش
بارش در پژوهش پيشرو با کاهش  33و  83/3درصدی این

مشخصه که بهترتيب در پژوهشهای  Jensenو همکاران
( )7223و  Liو همکاران ( )7282گزارش شد ،همخوانی
دارد .این نتایج به کم شدن سطح فعاليت و تراکم جمعيتهای
ميکروبی که بهواسطه محدود شدن امکان دسترسی به آب در
تيمارهای خشکی ایجاد میشود ( ،)Miao et al., 2017نسبت
داده شده است .همچنين ،این کاهش تاحدود زیادی میتواند
بهدليل مرگ ميکروارگانيسمهای حساس به خشکی بهویژه
باکتریهای با دیواره سلولی هيدروفيلی باشد .توزیع ناهمگن
و کاهش انتشار عناصر ذذایی ،کاهش تحرک ميکروبی و
قابليت دسترسی به سوبسترای خاک که همگی درنتيجه
خشکی اتفاق میافتد ( Bastida et al., 2015; Bastida et
 )al., 2019و عدم سازگاری ميکروارگانيسمهای خاک به این
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شرایط ،بهصورت جدی فعاليت و ساختار جمعيت ميکروبی
خاک را تحت تأثير قرار میدهد (.)Hueso et al., 2012
گزارش شده است که شور شدن خاک نيز باعث شتاب منفی
رشد ميکروبی میشود .چنانچه براساس گزارش  Singhو
همکاران ( ،)7283خشکی خاک با تأثير افزایشی بر ذلظت
نمک محلول در خاک باعث کاهش زیتوده ميکروبی شد.
نتایج پژوهش پيشرو نيز بيانگر افزایش معنیدار هدایت
الکتریکی خاک در مقياس ساالنه در تيمارهای  32و 23
درصد کاهش بارش بود .از سو دیگر ،شور شدن خاک که
باعث کند شدن فعاليت برخی از آنزیمهای خاک مانند
بتاگلوکزیداز و دهيدروژناز در شرایط خشکی خاک میشود،
زیتوده ميکروبی را کاهش میدهد و فعاليت آنها را به
تأخير میاندازد ( .)Tejada et al., 2006همبستگی منفی
کربن زیتوده ميکروبی با وزن مخصوص ظاهری خاک
توسط  Yangو همکاران ( )7283گزارش شده است.
برایناساس ،بهنظر میرسد عالوهبر دالیل فوق ،روند افزایشی
وزن مخصوص ظاهری خاک در تيمارهای کاهش بارش
بررسیشده در پژوهش پيشرو ،زمينه کم شدن حضور
جمعيتهای ميکروبی را فراهم کرده است .بهاینترتيب،
کاهشی معنیدار در کربن زیتوده ميکروبی مشاهده شد.
روند افزایشی کربن زیتوده ميکروبی در فصل بهار در
تيمارهای شاهد و کاهش بارش میتواند بهدليل روند
افزایشیِ معنیدار دمای هوا و تأثير آن بر ذوب شدن برفها
باشد .چنانچه ورود سوبسترای ذنی از ذوب برفها ،زمينه
رشد ميکروارگانيسمهای خاک را فراهم میکند .برایناساس،
در این فصل اگرچه در تيمارهای  32و  23درصد کاهش
بارش ،همچنان کاهش معنیدار کربن زیتوده ميکروبی
بهدليل ورود حجم کمتری از بارشها نسبت به تيمارهای
شاهد و  73درصد کاهش بارش مشاهده شد ،اما تغيير
افزایشی این متغير در تمام تيمارها نسبت به فصل زمستان
قابل مشاهده بود.
براساس همبستگی مثبت کربن زیتوده ميکروبی با
رطوبت خاک و روند نزولی رطوبت خاک در تابستان،
کاهش معنیدار این مشخصه در تمام تيمارها (شاهد و
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کاهش بارش) در این فصل ،مورد انتظار بود .در فصل
تابستان عواملی مانند محدودیت رطوبت خاک و فاصله
گرفتن از حد رطوبت ظرفيت مزرعه ،افزایش رقابت در
جذب عناصر ذذایی بين ریشهها و ميکروبهای خاک
موجب خنثی شدن اثر مثبت گرما بر مقدار زیتوده و فعاليت
ميکروبی میشود .همچنين ،افزایش روند تجزیه در فصل
تابستان و کمبود کربن قابل دسترس میتواند به محدود شدن
رشد زیتوده ميکروبی خاک نسبت به فصل بهار و فرصت
کمتر ميکروبها برای رشد و افزایش زیتوده ميکروبی
منجر شود ( ،)Gou et al., 2015چراکه بيشتر انرژی
زیتوده ميکروبی در فصل تابستان صرف فرایند تجزیه
میشود و مقدار کمتری از آن به افزایش زیتوده اختصاص
مییابد .در تيمارهای  32و  23درصد ،تأثير تجمعی کاهش
رطوبت خاک در سه فصل پایيز ،زمستان و بهار موجب
تداوم کاهش معنیدار این مشخصه نسبت به تيمارهای شاهد
و  73درصد در فصل تابستان شد .با اینحال ،این نتایج در
اختالف با نتایج پژوهشگرانی مانند  Schindlbacherو
همکاران ( )7287و  Luو همکاران ( )7282است که اثر
تيمارهای خشکی بر مقدار کربن زیتوده ميکروبی خاک را
ذيرمعنیدار گزارش کردند .تفاوت شرایط محيطی (ميانگين
دما ،رطوبت نسبی و بارش ساالنه) در بومسازگانهای
مختلف ،سطوح تيمارهای کاهش بارش ،تنو جمعيتهای
ميکروبی و مقدار حساسيت آنها به خشکی میتواند به
تفاوت در نتایج منجر شود .چنانچه  Gouو همکاران
( )7283نشان دادند که وجود الیه حفاظتی برف روی خاک
باعث افزایش کربن زیتوده ميکروبی خاک در فصل
زمستان شد.
الگوی تغييرات فصلی کربن آلی نسبت به کربن زیتوده
ميکروبی ،نوسان کمتری داشت که بيانگر حساسيت بيشتر
بخش ميکروبی خاک نسبت به تغيير شرایط محيطی است.
بهرذم تشابه الگوی تغييرات زمانی کربن آلی خاک در هر
دو توده مورد مطالعه و در تيمارهای شاهد و کاهش بارش
در سه فصل پایيز ،زمستان و بهار ،الگوی متفاوتی از
تغييرات در فصل تابستان مشاهده شد .کاهش بارش ،کم
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شدن محتوی رطوبت خاک ،افزایش احتمالی شوری خاک و
اثرات متفاوت آن بر گروههای مختلف جمعيتهای ميکروبی
میتواند موجب کاهش کربن آلی خاک در این فصل شود.
در تيمارهای کاهش بارش ،کاهش احتمالی تراکم ریشههای
موئين که از مهمترین منابع زیرزمينی کربن خاک بهشمار
میروند ( ،)Chen et al., 2015دليل مهمی برای کم شدن
کربن آلی خاک در تيمار  23درصد نسبت به تيمار شاهد بود
که با نتایج  Chenو همکاران ( )7283همخوانی دارد .با
اینحال ،دالیل احتمالی روند افزایش معنیدار این متغير در
تيمار  32درصد کاهش بارش ،نيازمند بررسی سایر اجزای
کربن همانند کربن فعال خاک است.
در تمام تيمارها ،کربن زیتوده ميکروبی در
قطعهنمونههای زیر تاجپوشش ،کاهش معنیداری نسبت به
روشنه نشان داد که منطبق با تغييرات محتوی رطوبت خاک
در این دو بخش است .بهنظر میرسد اثر توأم رطوبت بهينه
(بيشتر) و دمای بيشتر ،شرایط مناسبتری برای حضور
ميکروارگانيسمهای خاک و افزایش کربن زیتوده ميکروبی
در قطعهنمونههای روشنه نسبت به زیر تاجپوشش فراهم
کرده است ،بهطوریکه حتی در تيمارهای کاهش بارش نيز
مقدار کربن زیتوده ميکروبی در روشنهها ،افزایش
معنیداری نسبت به زیر تاجپوشش نشان داد .این یافته با
نتایج  Arunachalamو  )7222( Arunachalamمطابقت
ندارد که میتواند بهدليل تفاوت در اندازه و سن روشنههای
بررسیشده بين پژوهش پيشرو و پژوهش مذکور و تغييرات
ایجادشده در دما و محتوی رطوبت خاک باشد .با افزایش
سطح خشکی با وجود اختالف معنیدار این مشخصه در این
دو بخش ،روند نزولی در اختالف مقادیر کمی کربن زیتوده
ميکروبی مشاهده شد .برخی ميکروارگانيسمهای مقاوم به
خشکی پيش از رسيدن به سطوح زیاد خشکی به شرایط
استرس ناشی از خشک شدن خاک سازگار میشوند ( Geng
 .)et al., 2015همچنين ،باتوجه به افزایش استرس خشکی،
محدودیت حضور برای دامنه وسيعتری از
ميکروارگانيسمهای خاک فراهم خواهد شد ( Geng et al.,
 .)2015عالوهبر عاملهای فوق ،کاهش نرخ توليدمثل در
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چنين شرایطی موجب میشود که دامنه تغييرات کربن
زیتوده ميکروبی کم شود و اثر افزایشی استرس خشکی بر
این مشخصه به اثر کاهنده تبدیل شود.
نتایج پژوهش پيشرو نشان داد که اگرچه کربن آلی
خاک در روشنه نسبت به زیر تاجپوشش بيشتر است ،اما این
تفاوت در سطح اطمينان  33درصد معنیدار نبود .این نتيجه
همراستا با نتایج  Muscoloو همکاران ( )7222است که
درون روشنههای کوچک شاهد ،مقدار بيشتری از ماده آلی
خاک نسبت به زیراشکوب مجاور مشاهده شد .در روشنه
طبيعی که در اثر کهولت یا بادافتادگی درختان ایجاد شده
است ،بهرذم کاهش ورودی منبع کربن (الشریزی) ،وجود
خشکهدارهای افتاده که بهعنوان منبعی سرشار از مواد آلی
محسوب میشوند ،میتوانند موجب افزایش کربن آلی خاک
در روشنه نسبت به نواحی زیر تاجپوشش شوند .اگرچه در
روشنههای مصنوعی انتظار کاهش کربن آلی خاک نسبت به
زیر تاجپوشش میرود ،اما ممکن است قطع فقط یک پایه
درخت که به ایجاد روشنههایی با مساحت  422مترمربع در
توده مدیریتشده با شيوه تکگزینی منجر شود و همچنين،
ورودی الشریزی از درختان واقع در محيط روشنه موجب
عدم اختالف این مشخصه در قطعهنمونههای روشنه و زیر
تاجپوشش شده باشد.
محيط (بارش ساالنه ،دما ،رطوبت نسبی هوا و ارتفا از
سطح دریا) ،خاک (دما ،محتوی رطوبت ،کربن آلی ،نيتروژن
کل ،بافت ،عمق ،وزن مخصوص ظاهری ،اسيدیته و هدایت
الکتریکی) و عمليات مدیریتی (تغيير کاربری اراضی،
بهرهبرداری و شيوههای جنگلشناسی) از مهمترین عاملهای
تأثيرگذار بر بخش آلی و ميکروبی کربن خاک هستند.
براساس نتایج این پژوهش ،پدیده کاهش بارش که از
پيشبينیهای گزارششده در سناریوهای تغيير اقليم است،
به تغييرات معنیداری در کربن خاک منجر شد .با اینحال،
توان بومشناختی مناسب در بومسازگان خاکی این توده
باعث بازسازی کوتاهمدت و برگشتپذیری سریع تغييرات
احتمالی ایجادشده در روشنههای  422متر مربعی طبيعی و
مصنوعی شد .بههمين دليل در شرایط کنونی و شرایط
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 الگوی تغييرات ماهانه این،شبيهسازیشده از کاهش بارش
دو مشخصه مهم خاک در توده مدیریتشده با شيوه
 این نتيجه بهنوعی بيانگر. مشابه توده شاهد بود،تکگزینی
پایداری بستر اصلی استقرار بومسازگان توده آميخته راش
،شرقی تحت اجرای شيوه جنگلشناسی تکگزینی است
بنابراین باتوجه به پيامدهای وسيع اجتماعی و اقتصادی
طرح تنفس جنگل (توقف بهرهبرداری و اجرای شيوههای
 این طرح،جنگلشناسی) و براساس نتایج این پژوهش
مردود است و برنامهریزی مدیریتی و دخالتهای گزینشی
 ارائه، با اینحال.در توده جنگلی راش شرقی توصيه میشود
 جامعتر و با قطعيت بيشتر نيازمند،نقطهنظرات دقيقتر
بررسی همهجانبه اثر تيمارهای کاهش بارش بر ویژگیهای
بخشهای مختلف بومسازگان جنگلی (روزمينی و
 در،زیرزمينی) در بازههای زمانی طوالنیمدت و همچنين
 برایناساس پيشنهاد میشود.مقياس مکانی وسيع است
بررسی اثر تيمارهای آزمایشی کاهش بارش بر جنبههای
مختلف زیستی برای انوا بومسازگان جنگلی ایران در
.دستور کار پژوهشگران قرار گيرد

سپاسگزاری
این پژوهش با استفاده از اعتبارات پژوهشی دانشگاه
.علوم کشاورزی و منابع طبيعی گرگان انجام شده است
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Abstract
One of the most important consequences of climate change is the anticipated reduction of
rainfall in the future. This study aimed to investigate the dynamics of organic carbon and
microbial biomass carbon in the simulated condition of the rainfall reduction in the beechhornbeam managed stands, followed by its comparison with unmanaged stand. Following site
selection of district one of Dr. Bahramnia Forest Management Plan (Shastkalate experimental
Forest), 24 sub-samples in each stand were considered as the control treatments as well as
treatments of 25, 50 and 75 percent decrease in precipitation. A comparison of the temporal
variation of these two important soil characteristics indicated that the soil microbial carbon was
more variable to changing environmental conditions. In addition to the significant temporal
variations of soil microbial biomass carbon, annual changes in the gaps and below-canopy were
also different. The results showed that the effects of 50 and 75 percent of precipitation reduction
on soil organic and microbial carbon were significantly different from both 25% and control
treatments that showed similar conditions. Changes in these markers in the current condition
and the decrease shown by simulated rainfall revealed no significant difference and were similar
in the control and managed stands with the selection system. Therefore, and provided the
decrease of precipitation in future climatic conditions, forestry plans and harvesting operations
with selection systems in mixed beech stands would not lead to significant changes in the
amount and temporal pattern of soil organic carbon and microbial biomass carbon. Therefore, it
is recommended to apply the selection system for the management of the eastern beech forests
of Iran.
Keywords: Climate change, oriental beech, selection system, temporal variations.

