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 و تعیین کیفیت مواد آلی خاک با استفاده از41-اثر کاربری اراضی بر تغییرات سن کربن
طیفسنجی تبدیل فوریهی زیر قرمز
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.کربن آلی خاک نقش مهمی در چرخهي کربن جهان داشته و مطالعهي پویایی آن با توسعهي صنعت هستهاي همراه بوده است

:چکیده

 از روشهاي معتبر در تعیین پویایی و اثرات کاربري،)FTIR(  و طیفسنجی تبدیل فوریهي زیر قرمز26- عمرسنجی با کربن،جداسازي فیزیکی
 و طیفسنجی تبدیل فوریهي زیر قرمز همراه با جزء به26- با استفاده از فنآوري عمرسنجی کربن، در این مطالعه.اراضی بر کربن آلی خاک است
 سوزنی برگ و مرتع بر متوسط زمان ماندگاري و کیفیت کربن آلی خاک بررسی، اثر سه کاربري جنگل پهنبرگ،جزء کردن فیزیکی مواد آلی
 نتایج طیفهاي تبدیل فوریهي زیر قرمز نشان داد که گروههاي عاملی حلقوي به مقدار بیشتر و با تجزیهي کمتر در جنگل سوزنیبرگ سبب.شد
 نسبت. قطعات مواد آلی آزاد و درون خاکدانهاي به عنوان شاخص حساس به کاربري اراضی شناسایی شدند.افزایش کربن آلی خاک شده است
 در دو کاربري.کربن آلیفاتیک به آروماتیک در بقایاي گیاهی و بخش درون خاکدانهاي جنگل پهنبرگ نسبت به سایر کاربريها بیشتر است
 اندازهگیريA  در افق، در حالیکه در مرتع، بودB  در افق، و متوسط زمان ماندگاري آن26-جنگل پهنبرگ و سوزنیبرگ حداکثر سن کربن
. شاخص مطمئنی براي مطالعهي فرایندهاي تجزیه و هوموسیشدن هستند26- گروههاي عاملی حلقوي همراه با سن کربن.شد

41- عمرسنجی کربن، جزء به جزء کردن فیزیکی، طیفسنجی تبدیل فوریهی زیر قرمز، کاربری اراضی، کربن آلی خاک:کلیدواژهها
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Abstract: Soil organic carbon (SOC) plays an important role in the global carbon cycle, and study of
dynamics concerns the recent development of nuclear industry. Physical fractionation, radiocarbon
dating and FTIR spectrometry methods are among the most important methods for determining carbon
dynamics and thereby the magnitude of soil carbon response to land uses. In this study, methodologies of
carbon dating and FTIR spectrometry were used to characterize impacts of land use on mean residence
times and quality (functional groups) of soil organic carbon based on physical fractionation methods in
three land uses including deciduous, coniferous forests and rangelands. The FTIR spectra showed that
higher aromatic carbon proportion and its lower decay rate of organic matter in coniferous forest have
caused more SOC content. Free and intra-aggregates particulate organic matters (POM) have been
recognized as criterion indices for deciduous forest use. Compared to the other land uses, the higher
aliphatic to aromatic carbon ratios were obtained in litter and intra-aggregates POM of deciduous forest.
The highest14C age in both forest land uses (deciduous and coniferous) was measured in the B horizon,
while in the rangeland occurred at the A horizon. Aromatic functional groups as well as 14C age are
suitable parameters for homification processes.
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اثر کاربري اراضی بر تغییرات سن کربن 26-و تعیین کیفیت . . .

کاربريهاي مختلف اراضی قابل شناسایی هستند ] .[26 ،29این

 .4مقدمه
مواد آلی نقش مهمی در فرایندهاي خاک همچون چرخهي

روش بر مبناي جذب یا عبور در ناحیهي زیر قرمز طیف

عناصر غذایی ،تشکیل ساختمان خاک ،رسوبگذاري کربن،

الکترومغناطیسی به وسیلهي پیوندهاي شیمیایی مواد آلی است که

نگهداري آب ،سمیتزدایی ترکیبهاي شیمیایی ،و منبع انرژي

به صورت ارتعاش در محدودهي امواج الکترومغناطیسی با طول
-2

ریزجانداران خاک دارند ] .[2از اینرو تغییرات کمّی و کیفی در

موج  1599تا  15999nmیا عدد موج  699تا  6999cmنشان

کاربريهاي اراضی و تغییرات اقلیمی ،ضرورت مطالعهي

داده میشود .گروههاي عاملی آلیفاتیک ( )C-Hو آروماتیک
-2

( )C=Cبه ترتیب در محدودهي  1899تا  9999cmو  2499تا

تغییرات کربن خاک را برجسته مینماید ] .[1بیشتر مطالعات

-2

چند سال اخیر پیرامون بررسی کربن آلی خاک ،با استفاده از

 2469cmبه عنوان شاخص آبگریزي ( )Aو آبدوستی ()B

روشهاي جداسازي مواد آلی بر مبناي خاکدانه ،چگالی و

مواد آلی هستند ][25؛ لذا ،با استفاده از نسبت  ،A/Bمیزان

اندازه ] [9و ایزوتوپهاي کربن بوده است ] .[5 ،6در مطالعهي

آبگریزي مواد آلی مشخص میشود .این شاخص ،معرف میزان

پویایی مواد آلی خاک ،با استفاده از کربن ،26-متوسط زمان

دفع آب از خاکدانهها ،افزایش پایداري خاکدانهها در آب و

ماندگاري( )2کربن در خاک برآورد میشود ] .[6از آنجاییکه

سرعت تجزیهي کربن آلی است ] .[24هدف این پژوهش،

در مطالعات ردیابی ،کربن 26-طبیعی بهطور یکنواخت همهي

بررسی سن کربن 26-خاک در برخی اجزاي مواد آلی در

اجزاي کربن را نشاندار مینماید ،روشی کامالً کاربردي در

افقهاي  Aو  Bو نیز تعیین گروههاي عاملی کربن آلی با استفاده

مقایسه با سایر ردیابها است ] .[4مواد آلی خاک ،مخلوطی از

از طیفسنجی تبدیل فوریهي زیر قرمز ،در کاربريهاي جنگل

مواد ناهمگن با سن متفاوت بوده ،و در مراحل مختلف تجزیه و

پهنبرگ ،جنگل سوزنیبرگ و مرتع بود.

در اعماق مختلف با ذرات معدنی خاک ارتباط داشته و تعیین
سن دقیق آنها مقدور نیست ،اما پس از جداسازي مواد آلی،

 .2مواد و روشها
نمونههاي خاک در  8تکرار از افقهاي  Aو  Bبه همراه بقایاي

اُدنِل ] [8و مجومدِر و کوزیاکو ] [3در طی مراحل مختلف

گیاهی سه کاربري جنگل پهنبرگ ( ،)PFجنگل سوزنیبرگ

همچون ،اکسایش شیمیایی ،استفاده از تلهي سدیم هیدروکسید و

( )SFو مرتع ( )Rدر منطقهي کالردشت استان مازندران انتخاب

سوسوزن و شمارش ذرات بتا به وسیلهي سوسوزنی مایع ،سن

شدند .جنگل پهنبرگ در محدودهي ،525229/22E

کربن 26-مواد آلی خاک را تعیین نمودند .مولنار و همکاران

 6998268/32Nبا پوشش غالب راش ،جنگلسوزنیبرگ در

] ،[29طی  8ساعت اکسایش شیمیایی ،همراه با تلهي باریم

محدودهي  525949/26E ،6998253/53Nبا پوشش غالب نونل

هیدروکسید ،و خالصسازي گاز در یک سیستم کروماتوگراف،

سبز و کاربري مرتع در محدودهي 526336/82E ،6998158/23N

میتوان سن آن را با استفاده از کربن 26-برآورد نمود ] .[2وو و

()1

سن کربن آلی خاک را برآورد نمودند .در کشور ما ،در

با گونههاي مختلف گرامینه پوشیده شدهاند ] .[22براي جزء

مطالعات انجام شده در زمینهي عمرسنجی ،از نمونههاي خالص

به جزء کردن مواد آلی براساس اندازه ،مقدار  999گرم از کل

کربن آلی همچون زغال و یا کربن معدنی (ترکیبات آهکی)

نمونهي هر افق (بعد از عبور از الک  1میلیمتري) درتکاننده به

استفاده شده است .اصغريزاده و همکاران ] ،[22سن  8نمونهي

مدت  24ساعت با محلول سدیم هگزامتافسفات ( 5گرم در لیتر)

صدف سواحل جنوبی کشور را تحت اکسایش شیمیایی در یک

در تماس قرار گرفت .سپس با ریختن سوسپانسیون حاصل بر

سیستم سنتز بنزن ،و با استفاده از شمارگر سوسوزنی ،در گسترهي

روي الک  59میکرون ذرات کوچکتر از  59میکرون (سیلت +

 129تا  9839سال تعیین کردند .اما در زمینهي عمرسنجی کربن

رس) از ذرات درشت مواد آلی جدا شدند ] .[28به منظور جزء

آلی خاک ،مستنداتی مشاهده نشده است.

به جزء کردن مواد آلی خاکدانهها براساس چگالی و اندازه ،ابتدا
قطعات مواد آلی آزاد

مطالعات محدودي مربوط به استفاده از طیفسنجی زیر قرمز

()9

( ،)F-POMخاکدانههاي درشت

براي شناسایی گروههاي عاملی مواد آلی خاک وجود دارد ].[21

بزرگتر از  1میلیمتر ،خاکدانههاي متوسط ( 9/159تا 1

با استفاده از طیفسنجی تبدیل فوریهي زیر قرمز ،گروههاي

میلیمتر) ،و خاکدانههاي ریز ( 59تا  159میکرون) افق ،A

عاملی مواد آلی و میزان تجزیهي کیفیت بقایاي گیاهی در

براساس چگالی  2/2گرم بر سانتیمتر مکعب محلول سدیم یدید
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جداسازي شدند ] .[28سپس جزء سنگین مرحلهي قبل براساس

کربن زیاد ،قابلیت اختالط با سوسوزنها بدون از دست دادن

اندازهي ذرات و با استفاده از سدیم هگزا متافسفات ( 5گرم در

خواص ،قابلیت انتقال نور ،و مقاوم در برابر خطاي خاموشی ،مادهاي

()6

مناسب براي اندازهگیري کربن 26-است ] .[22در این مطالعه،

(( )IA-POMبزرگتر از  59میکرون) و جزء کمپلکسهاي

کربن آلی خاک طی مراحل اکسایش ،کاربیداسیون ،هیدرولیز ،و

رس  +سیلت(( )IA-S+C( )5کوچکتر از  59میکرون) تفکیک

تریمریزاسیون تحت شرایط خالء به بنزن تبدیل شده است .به

شدند ] .[23تمام اجزاي جدا شده در مراحل قبلی بعد از خشک

استثناي مرحلهي اکسایش ،بقیهي مراحل تولید بنزن از کربن آلی

لیتر) به دو جزء قطعات مواد آلی محصور درون خاکدانه

شدن در دماي  ،49◦Cتوزین و آسیاب شدند .درصد کربن هر جزء

همانند روش مطالعهي اصغريزاده و همکاران ] [22است.

با استفاده از دستگاه تجزیهي عنصري CHNSO-Analyzer

در این پژوهش براي سوزاندن کربن آلی در مرحلهي

اندازهگیري شد .براي تعیین گروههاي عاملی و ترکیب شیمیایی

اکسایش ،بسته به میزان کربن آلی نمونه 259 ،تا  159گرم نمونهي

بقایاي گیاهی و اجزاي مواد آلی ( IA-POM ،F-POMو

خاک در یک لولهي کوارتز بین دو کوره قرار داده شد .کورهها

 )IA-S+Cدر خاکدانههاي  9/159تا  1mmو جزء IA-S+C

در دماي  899درجه تنظیم شده و عمل اکسایش خشک کربن

در خاکدانههاي بزرگتر از  1mmافق  Aسه کاربري SF ،PF

آلی در حضور گاز اکسیژن خالص ،به مدت  2الی  1ساعت

و  29 ،Rمیلیگرم از هر نمونه با  999میلیگرم پودر پتاسیم

انجام شد ] .[12در نهایت بنزن سنتز شده به داخل یک ظرف

برمید ،مخلوط شد .تحت فشار ،براي هر نمونه یک قرص تهیه شد

تفلونی منتقل و به دقت توزین شد .بنزن سپس با مقدار 24

] .[29طیف زیر قرمز با استفاده از دستگاه طیفسنج تبدیل فوریهي

میلیلیتر سوسوزن تجاري به عنوان زمینهي شمارش مخلوط

زیر قرمز در محدودهي  699تا  6999cm-2تهیه شد .سپس با کم

شدند .نمونهها قبل از شمارش به مدت  9تا  6هفته در یک محیط

کردن طیف زمینه ،طیف اصلی نمونه استخراج شد .براي کمّی

تاریک و خنک نگهداري شدند تا در صورت آلودگی احتمالی
111

نمودن تغییرات نسبی طیف مادون قرمز ،نسبت شدت جذب

به رادون ( ) Rnبا نیم -عمر  9/81روز ،واپاشی الزم انجام شود

باندهاي ( 1319cm-2 :2499cm-2نسبت  )A/Bبراي بقایاي

و خطاي شمارش به حداقل برسد .در نهایت نمونهها به مدت

گیاهی و هر جزء کربن آلی خاک برآورد شد ] .[19همچنین

حداقل  699دقیقه در سه نوبت به وسیلهي دستگاه شمارگر

مقدار نسبی یا درصد جذب نسبی( )rA%( )4مهمترین گروههاي

سوسوزن مایع شمارش شدند و فعالیت پرتوزایی آن برحسب

عاملی همچون کربن فنلی ( ،)OHآلیفاتیک ( ،)C-Hآروماتیک

شمارش در دقیقه ( )cpmاندازهگیري شد .به منظور انجام

( ،)C=Cآلیفاتیک  +گروههاي آمیدي ،و پلیساکاریدي ()C-O

محاسبات سن کربن ،26-از استاندارد اگزالیک اسید ( )NBSبا

با استفاده از شدت جذب هر یک از گروهها براساس رابطهي زیر

برند  SRM-4990C, NISTاستفاده شد .بعد از اعمال

تعیین شد ][19 ،26

تصحیحات ،سن نسبی کربن آلی خاک یا متوسط زمان

()2

×299

شدت قله ،مثالً 1399cm-2

جمع شدت قلهها ،مثالً2999cm-2 ،2659 ،2499 ،1399 ،9619 ،

ماندگاري کربن آلی نمونهي خاک ( )Sبرحسب سال و به
صورت ( BPسال  [11] )2359با استفاده رابطهي زیر برآورد شد

=rA%

()1

به منظور عمرسنجی کربن ،26-کسر کمپلکسهاي رس +
سیلت ( )IA-S+Cخاکدانههاي بزرگتر از  1میلیمتر و 9/15

شمارش بر دقیقهي خالص بر گرم بنزن )(S
شمارش بر دقیقهي خالص بر گرم بنزن )(ΝΒS

 = 8999 lnمتوسط زمان ماندگاري (سال)

()2

تا  1میلیمتر افق  ،Aحاصل از مرحلهي نهایی جزء به جزءسازي،

درصد کربن جدید ( )pMCبا رابطهي زیر برآورد شده است

و همچنین کسر کوچکتر از  59میکرون کل نمونهي افق  Aو
افق  Bحاصل از جزء به جزءسازي براساس اندازهاي سه کاربري،

()9

انتخاب شدند .نمونهها با هیدروکلریک اسید  9/2نرمال شسته شد
تا کربناتهاي معدنی کامالً از بین بروند .براي شمارش بتا ()β-ي

×299

شمارش بر دقیقهي خالص بر گرم بنزن )(S
شمارش بر دقیقهي خالص بر گرم بنزن )(ΝΒS

=pMC

در این پژوهش اثر کاربريهاي جنگل پهنبرگ ،جنگل

حاصل از واپاشی کربن 26-نمونهي کربن آلی خاک ،کربن باید

سوزنیبرگ و مرتع بر درصد کربن با استفاده از نرمافزار آماري

از حالت جامد به بنزن مایع تبدیل شود .بنزن به دلیل دارا بودن

 SPSS 19.0مورد ارزیابی قرار گرفت.
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 .3یافتهها و بحث

در این مطالعه حداکثر و حداقل مقادیر نسبی کربن آروماتیک و

 4.3اثر کاربری اراضی بر کیفیت بقایای ورودی

ترکیبات پلیفنولی بقایاي ورودي خاک ،به ترتیب در جنگل

در طیف تبدیل فوریهي زیر قرمز بقایاي گیاهی سه کاربري،

سوزنیبرگ و پهنبرگ هستند .وجود مقادیر زیاد پلیساکاریدها

باندهاي  1399 ،2492 ،2659 ،2969و  9619cm-2مربوط به

در بقایاي گیاهی سبب تجزیهي سریع آنها در جنگل پهنبرگ

گروههاي عاملی ( OHترکیبات فنلی) ،کشش نامتقارن و متقارن

شده ] ،[16و در نتیجه سبب کاهش ذخیرهي کربن آلی در خاک

گروههاي عاملی ( C-Hکربن آلیفاتیک) ،ارتعاش ساختاري

میشود (جدول  ،)1در حالیکه در کاربري جنگل سوزنیبرگ

باندهاي ( C=Cکربن آروماتیک) ،خمشدگی باندهاي C-H

مقادیر باالتر لیگنین و فنولها سبب کاهش تجزیه بقایاي گیاهی

آلیفاتیکی و آمیدي ،و کشش  C-Oپلیساکاریدها شناسایی

شده و افزایش تجمع کربن آلی در خاک میشود (جدول )1

شدند (شکل  .[23 ،26] )2در جنگل پهنبرگ ( )PFبیشترین

] .[15برخالف مطالعهي آنتیسیاري و همکاران ] ،[14در این

مقدار جذب نسبی مربوط به کربن پلیساکاریدي ( )65/89%و

پژوهش حداکثر آبگریزي در بقایاي گیاهی جنگل پهنبرگ

حداقل آن مربوط به کربن آروماتیک (حلقوي) ( )4/29%است.

نسبت به جنگل سوزنیبرگ و مرتع مشاهده شد (جدول .)2

در کاربري جنگل سوزنیبرگ ( ،)SFحداکثر جذب نسبی
مربوط به کربن فنولی ( )92/66%و حداقل آن مربوط به کربن
آلیفاتیک ( )3/82%است .فراوانی نسبی کربن پلیساکاریدي
جنگل سوزنیبرگ نسبت به جنگل پهنبرگ کاهش داشته و
ترکیبات پلیفنلی افزایش نشان داده است .در کاربري مرتع (،)R
عبور (یکای اختیاری)

همانند کاربري  ،PFحداکثر جذب نسبی مربوط به کربن
پلیساکاریدي بوده؛ ولی از جنگل پهنبرگ کمتر است (جدول

 .)2حداکثر نسبت کربن آلیفاتیک ( )1399cm-2()Aبه کربن
آروماتیک ( )2492cm-2( )Bدر بقایاي گیاهی مربوط به

کاربري جنگل پهنبرگ ( )2/92است .کاربريهاي مرتع و
جنگل سوزنیبرگ در مرتبهي دوم ( )9/26و سوم ( )9/56قرار

عدد موج ()cm-4

دارنـد (شکل  .)1با توجه به نتایج طیفسنجی تبدیل فوریهي زیـر

شکل  .4طیف تبدیل فوریهي زیر قرمز ) (FTIRبقایاي گیاهی کاربريهاي

قرمز ،نوع پوشش گیاهی بر کیفیت کربن آلی ورودي خاک

 SF ،PFو .R

تأثیر گذاشته است .از آنجاییکه کربن آروماتیک و ترکیبات
پلیفنولی شاخصهاي کیفیت بقایاي ورودي خاک هستند ]،[19

جدول  .4درصد جذب نسبی باندهاي مختلف (گروههاي عاملی) در بقایاي گیاهی ( )Lو اجزاي مختلف مواد آلی خاک افق  Aکاربريهاي اراضی
کاربري اراضی
PF
SF
R

فنولیکC-
19/19
92/66
16/63

آلیفاتیکC-
2/33
3/82
21/95

آروماتیکC-
4/29
28/96
24/93

آلیفاتیک C-و آمید III
24/88
29/42
24/26

پلیساکاریدC-
65/89
19/26
99/99

F-POM

PF
SF
R

12/35
11/96
11/91

8/42
3/56
3/89

24/32
28/11
29/68

29/96
24/99
22/93

93/69
99/52
69/58

IA-POM

PF
SF
R

18/25
29/33
19/26

22/34
5/92
3/11

24/59
22/98
29/25

29/32
94/39
24/18

91/65
14/39
92/91

IA-S+C
9/15mm-9/1

PF
SF
R

28/99
22/81
23/69

1/36
5/69
1/69

22/25
29/26
22/61

8/29
8/96
8/92

58/88
58/52
58/62

IA-S+C
()<1mm

PF
SF
R

22/52
28/29
25/53

1/29
9/43
1/92

3/42
29/92
29/91

8/41
8/98
8/62

42/62
53/63
49/92

جزء کربن آلی
L
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و سوزنیبرگ متوسط زمان ماندگاري یا سن کربن ذرات
کوچکتر از  59میکرون ،با عمق افزایش یافته است (جدول .)1
این افزایش سن کربن 26-با عمق ،همسو با مطالعات رامپل و
همکاران ] [99است .کم بودن سن در افق  Aنشاندهندهي ورود
کربن از بقایاي گیاهی و ریشههاي مرده به خاک ،و اختالط آن
با کربن قدیمی است .با توجه به مقدار بیشتر کربن آلی ،بخش
کوچکتر از  59میکرون در جنگل سوزنیبرگ نسبت به پهنبرگ،
نشاندهندهي اضافه شدن کربن جدید در افقهاي  Aو  Bکاربري

شکل  .2نسبت کربن آلیفاتیک ) (1392cm-2( (Aبه کربن آروماتیک ()B

 SFاست (جدول  .)1کاهش فعالیت کربن 26-و افزایش سن

( (2492cm-2در بقایاي گیاهی ) ،(Lو اجزاء کربن آلی افق  Aسه کاربري.

کربن آلی با عمق نتیجهي تغییر عوامل کنترلکنندهي تجزیه و
گردش مواد آلی خاک است؛ به طوريکه در افق  ،Bورود

جدول  .2درصد کربن آلی ذرات سیلت و رس (کوچکتر از  59میکرون)

کربن جدید از بقایاي برگ محدود شده و سهم کربن مقاوم به

خاک و سن کربن 26-و درصد کربن جدید این جزء در دو افق  Aو  Bسه

تجزیه به علت مقاومت یا جذب با بخش معدنی در مقایسه با افق

کاربري مطالعه شده
افق

A

B

کاربري

کربن آلی

سن کربن26-

درصد کربن جدید

 Aبیشتر است ] .[99در کاربري مرتع ،سن کربن 26-در افق B

اراضی

()%

(سال)

()pMC

PF

9/64b

2995±92

85/92±9/93

کمتر از افق  Aاندازهگیري شد (جدول  ،)1که همسو با نتایج

SF

5/34a

388±93

88/61±9/69

R

1/82c

2232±95

84/12±9/22

PF

2/98b

6642±59

52/95±9/29

SF

1/59a

6629±68

52/25±9/95

R

1/43a

892±94

39/66±9/62

فاویلی و همکاران ] [92است .سن کربن 26-جوان در
افقهاي تحتاالرض ،مبین انتقال مواد آلی محلول از سطح به
عمقهاي پایینتر ،و میزان گردش سریع مواد آلی یا انتقال مواد
توسط جانوران خاکزي است ][99؛ در این مطالعه با توجه به
تغییر کمتر مقدار کربن افق  Bنسبت به ( Aجدول  ،)1انتظار
میرود باال بودن کربن ورودي از طریق ریشه در مقایسه با جنگل

* :مقایسهي آماري میانگینها ،حروف مشابه بیانگر عدم وجود تفاوت معنیدار (در

پهنبرگ سبب افزایش درصد کربن جوان شود (جدول .[99] )1

سطح احتمال  35%میانگینهاي هر خصوصیت بین کاربريها ()P<9/95

 2.3اثر کاربری اراضی بر مقدار کربن آلی و سن کربن41-

 3.3اثر کاربری اراضی بر کمیت ،کیفیت و سن کربن 41-اجزای

کربن آلی خاک کاربري سوزنیبرگ ،در بخش اندازهاي ذرات

مواد آلی خاک

سیلیت و رس افق  Aو  Bنسبت به کاربري جنگل پهنبرگ

مقدار کربن آلی در اجزاي  F-POMو  IA-POMتمام

افزایش نشان داد (جدول  ،)1که همسو با نتایج والکُت و

خاکدانههاي کاربري جنگل سوزنیبرگ و مرتع نسبت به

همکاران است ] ،[12در حالیکه کربن آلی کاربري مرتع نسبت

جنگل پهنبرگ کاهش یافته است (جدول 9؛ .[28] )P<9/95

به جنگل پهنبرگ ،در افق  Aکاهش و در افق  Bافزایش نشان

مقدار بیشتر کربن این جزءها در جنگل پهنبرگ نسبت به

داد (جدول  .[18] )1مواد آلی مرتبط با این جزء به خاطر اتصال

جنگل سوزنیبرگ و مرتع ،احتماالً نتیجهي حفاظت مواد آلی

با سطوح معدنی ،اغلب بخش غالب مواد آلی خاک را تشکیل

( F-POMو  )IA-POMدر بین و درون خاکدانههاي جنگل

میدهند و اهمیت زیادي در ظرفیت ذخیرهي طوالنیمدت کربن

پهنبرگ است ].[23

در خاکها دارد ].[13

با وجود مقدار کربن کل بیشتر در افق  Aکاربري  SFدر

با تبدیل کاربري جنگل پهنبرگ به سوزنیبرگ درصد

مقایسه با کاربري ( PFجدول  ،)1با جداسازي اجزاي کربن آلی

کربن جوان دو افق  Aو  ،Bافزایش یافته و سن و متوسط زمان

مشخص شد که مقدار کربن آلی اجزاي سبک و قطعات

ماندگاري کربن 26-کاهش پیدا کرده است .براساس نتایج

مواد آلی در جنگل سوزنیبرگ نسبت به کاربري جنگل

عمرسنجی کربن 26-مواد آلی خاک ،در کاربري جنگل پهنبرگ

پهـنبـرگ کمتر است (جدول  .)9به همین دلیل است که اجزاي
19

اثر کاربري اراضی بر تغییرات سن کربن 26-و تعیین کیفیت . . .

جدول  .3درصد کربن آلی ،سن کربن 26-و درصد کربن جدید در اجزاي مواد آلی خاکدانههاي افق A

خاکدانه

کاربري
اراضی

بزرگتر از
1mm

PF
SF
R

1mm -9/159

PF
SF
R

درصد کربن
جدید ()pMC
39/62±9/95
89/34±9/98
82/24±9/23

F-POM

IA-POM

IA-S+C

سن کربن( 26-سال)

96/98a
12/81b
14/61c

3/29a
3/92a
3/42a

9/14b
5/56a
9/19b

**896±92
2696±94
2963±95

99/18a
99/11b
12/56c

23/91a
2/45c
3/36b

6/52b
5/83a
9/93c

1924±96
621±94
2453±5

22/19±9/91
36/13±9/69
82/96±9/95

92/55a
92/14a
12/65b

25/89a
6/54b
6/99b

5/21b
4/42a
6/13c

-

-

PF
کوچکتر از
SF
9/959mm
R
* :مقایسهي آماري میانگینها ،حروف مشابه بیانگر عدم وجود تفاوت معنیدار (در سطح احتمال  35%میانگینهاي هر خصوصیت بین کاربريها (.)P<9/95
** :سن کربن 26-جزء .IA-S+C

 F-POMو  IA-POMمواد آلی خاک ،به عنوان شاخص مهم و
حساس به کاربري اراضی نسبت به کربن کل خاک معرفی شد
] .[91تقریباً در هر سه کاربري درصد کربن آلی جزء IA-S+C
عبور (یکای اختیاری)

تمام خاکدانهها با کاهش اندازهي خاکدانه افزایش یافته است.
این ،نشاندهندهي حفاظت مواد آلی در خاکدانههاي ریز است
که نقش مهمی در ذخیرهي طوالنیمدت کربن دارد ].[99
از آنجاییکه کربن آلی اجزاي سبک و قطعات مواد آلی به
عنوان ذخیرهي فعال خاک ،شاخص مهم کیفیت مواد آلی خاک
هستند ] ،[96در این مطالعه اختالف شدیدي بین کیفیت این دو
جزء به ویژه جزء درون خاکدانهاي بین کاربريها مشاهده شد،

عدد موج ()cm-4

به طوري که حداکثر جذب نسبی کربن فنولی و آلیفاتیک در

شکل  .3طیف تبدیل فوریهي زیر قرمز اجزاي مواد آلی خاکدانهي  9/15تا

جنگل پهنبرگ کربن فنولی و آروماتیک در مرتع در بین اجزاي

 1mmو جزء  IA-S+Cخاکدانهي بزرگتر از  1mmکاربريهاي مطالعه شده.

مواد آلی مطالعه شده مربوط به جزء مواد آلی درون خاکدانهاي
( )IA-POMاست .در حالیکه این سه گروه عاملی در جزء

لکن همانطور که مشاهده شد در این مطالعه میزان آبگریزي

 IA-POMجنگل سوزنیبرگ ،شدیداً کاهش یافتهاند (جدول

جزء درون خاکدانهاي و بقایاي گیاهی در جنگل پهنبرگ،

 ،2شکل .)9

بیشتر از سوزنیبرگ است (شکل .)1

در جزء  IA-POMکاربري جنگل پهنبرگ ،نسبت کربن

خاکدانههاي درشت جنگل پهنبرگ و مرتع ،ترکیبات

آلیفاتیک به آروماتیک ( )A/Bدر مقایسه با دیگر کاربريها به

فنولی و حلقوي کمتري نسبت به خاکدانههاي ریز دارند که با

شدت افزایش یافته است (شکل [95] )1؛ در حالیکه در سایر

نتایج سن کربن 26-همسو بوده و از سن کمتري نیز برخوردار

کاربريها به ویژه در جنگل سوزنیبرگ کاهش و برعکس،

هستند (جدول [94] )9؛ در حالی که در خاکدانههاي درشت

شاخص ترکیبات حلقوي ( )B/Aافزایش یافته است .محصور

جنگل سوزنیبرگ با مقدار ترکیبات حلقوي بیشتر ،سن

شدن این مواد آلیفاتیک در درون خاکدانههاي کاربري  ،PFبر

کربن 26-نسبت به خاکدانههاي ریز باالتر اندازهگیري شده

کربن آبگریز تـأثیـر دارد.

است .از اینرو مطالعهي کیفیت مواد آلی خاک به ویژه مقدار

بـراسـاس مطـالعـات آنتیسیـاري و همکاران ] ،[14تـرکیبـات

ترکیبات حلقوي به همراه سن کربن 26-آنها ،شاخص مطمئنی

آبگـریـز در خـاکهـاي جنـگلـی سوزنیبرگ بیشتر است؛

براي مطالعهي فرایندهاي تجزیه و هوموسی شدن است.

()8

پایداري خاکدانه و توقف
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پینوشتها:

 .1نتیجهگیری
این پژوهش ،پویایی کربن آلی در کاربريها و افقهاي خاک را

2. Mean Residence Time

با استفاده از فنآوري سنیابی کربن 26-به انجام رسانید .سیستم

1. Graminea spp

سنتز بنزن در سال  2929در پژوهشگاه علوم و فنون هستهاي به

)9. Free Particulate Organic Matter (F-POM

منظور عمرسنجی نمونههاي خالص آلی و یا معدنی در مطالعات

)6. Intra-Aggregate Particulate Organic Matter (IA-POM

باستانشناسی طراحی شد .لکن در این پژوهش ،با بهینهسازي

)5. Intra-Aggregate Silt + Clay (IA-S+C

روش اکسایش مواد آلی خاک در این سیستم ،گامی براي مطالعه

)4. Relative Absorbance (rA
2. Percent Modem Carbon

سریعتر و با هزینه کمتر برداشته شد .براساس نتایج عمرسنجی،

8. Sequestration

درصد کربن جدید دو افق  Aو  Bدر جنگل سوزنیبرگ نسبت
به جنگل پهنبرگ افزایش ،و متوسط زمان ماندگاري کربن26-
کاهش یافته است .در این دو کاربري جنگل متوسط زمان
ماندگاري کربن آلی (ذرات کوچکتر از  59میکرون) با عمق
افزایش یافته است .اما بهطور شگفتآور ،در کاربري مرتع ،سن
کربن 26-در افق  Bکمتر از افق  Aاست .با مطالعهي پویایی
کربن آلی خاک با استفاده از روشهاي مختلف جداسازي مواد
آلی (اندازه و چگالی) ،مشخص شد که بخش قطعات مواد آلی
سبک و بخش درون خاکدانهاي در مقایسه با کربن کل خاک،
شاخص مهم و حساس نسبت به نوع کاربري اراضی از جنگل
پهنبرگ به سوزنیبرگ و یا مرتع محسوب میشود .با استفاده از
طیفسنجی تبدیل فوریهي زیر قرمز ،در این مطالعه مشخص شد
که مواد آلی خاکهاي کشور ،احتماالً به دلیل محصور شدن
مواد آلی در درون خاکدانهها و آبگریز بودن گروههاي
عاملی ،نقش مهمی در توقف کربن براي طوالنیمدت داشته
است .در کاربريهاي جنگل پهنبرگ و مرتع ،خاکدانههاي
درشت داراي ترکیبات فنولی و حلقوي کمتر و نیز سن کربن26-

کمتري نسبت به خاکدانههاي ریز داشته است .از اینرو مقدار
ترکیبات حلقوي و سن کربن 26-مواد آلی ،شاخص مناسبی
براي میزان تجزیهي کربن آلی خاک در مطالعهي فرایندهاي
تجزیه و هوموسی شدن است.
سپاسگزاری
نویسندگان مقاله از زحمات ارزشمند دکتر ثواقبی ،مدیر قطب
علمی بهبود کیفیت خاک براي تغذیهي متعادل گیاه دانشگاه
تهران ،دکتر احمدي ،دکتر سامانی ،فصیحی ،شیروانی ،مهندس
آذري ،سلیمی ،کمالی ،مهندس پیرولی ،خراسانی و تیموري در
فراهم آوردن امکانات و خدمات شایسته ،قدردانی مینمایند.
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