بررسی ارتباط بین شاخص سطح برگ و میزان ترسیب کربن در خاک تودههای جنگلی خالص و
آمیخته دستکاشت بلندمازو (مطالعه موردی :جنگلهای جلگهای چمستان)
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چكیده
اين تحقيق به منظور بررسي وجود رابطه ميان شاخص سطح برگ با مقدار ترسيب کربن در خاک در ايستگاه
تحقيقات جنگل و مرتع چمستان در قالب يک طرح کامالً تصادفي صورت گرفته است که در آن گونه بلند مازو به
صورت خالص و آميخته با هر يک از گونههاي آزاد ،پلت ،داغداغان و ممرز در سال  1373جنگلکاري شده است.
براي نمونهبرداري برگها شش درخت از هر گونه در هر تيمار انتخاب گرديد .ميزان شاخص سطح برگ به روش
مستقيم وزني محاسبه شد .ميزان اثربخشي هر يک از تودههاي جنگلي بر ميزان ترسيب کربن خاک در دو عمق
 0-20سانتي متر و  21-60سانتي متر مورد مطالعه قرار گرفت .نتايج نشان داد که توده آميخته بلندمازو و افرا با
 5/96و توده آميخته بلندمازو و آزاد با  3/63به ترتيب بيشترين و کمترين شاخص سطح برگ را داشتهاند .درختان
بلوط در حالت آميخته با افرا کمترين شاخص سطح برگ را دارا ميباشند .در عمق اول خاک ميزان ترسيب کربن
در خاک در توده خالص بلوط به مقدار  92/8تن در هکتار برآورد گرديد و توده آميخته بلوط ممرز بيشترين
( 120/16تن در هکتار) و تيمار شاهد بدون جنگلکاري شده کمترين ( 75/0تن در هکتار) ترسيب کربن در خاک
را به خود اختصاص دادهاند .در عمق  40سانتي متري دوم اين ميزان از  96/56تا  145/86تن در هکتار متغير
بوده و تودههاي مختلف اختالف معنيداري از اين نظر نداشتهاند .ضريب پيرسون همبستگي معنيداري ميان
شاخص سطح برگ با ميزان ترسيب کربن در خاک را تا به اين سن از جنگلکاريها نشان نداده است.
واژههای کلیدی :بلند مازو ،جنگلکاري ،ترکيب آميختگي ،شاخص سطح برگ ،ترسيب کربن
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مقدمه
توسعه جنگلها موثرترين و از نظر اکولوژيکي
مناسبترين راهکار براي جذب دي اکسيد کربن
و افزايش ذخاير کربن در اکوسيستمهاي خشکي،
تقليل گرمايش جهاني و زمينه ساز احياء
اکولوژيکي است .سطح برگ به عنوان يک
شاخص اکولوژيک در فرايندهاي بيولوژيکي
گياهان محسوب مي شود ،زيرا سطح اصلي تبادل
ماده و انرژي بين تاج درختان و اتمسفر مي باشد.
با اندازه گيري سطح برگ ،امکان برآورد مشخصه
هايي مانند ساختار تاج و قابليت باروري تاج
ميسر مي گردد ( .)42مقدار مساحت برگ سبز
1
که به صورت شاخص سطح برگ () LAI
مشخص ميشود ،يکي از فاکتورهاي کليدي در
تعيين توليد اوليه اکوسيستم و تبادل انرژي ميان
سطح زمين و اتمسفر است (.)33
شاخص سطح برگ يک متغير اصلي در کنترل
کربن و جريانات آبي اکوسيستم است (.)15
همچنين شاخص سطح برگ جنگل يک متغير
اساسي در مدلسازي اقاليم و اکوسيستمها است و
براي مقياس منطقهاي و جهاني مدلها مورد نياز
است ( LAI .)31ميتواند به صورت غيرمستقيم
با استفاده از روشهاي نوري که بر اساس رابطه
تنگاتنگ ميان  LAIو نفوذ نور از تاج پوشش
استوار هستند ،يا از طريق مدلهاي رگرسيوني
آلومتري اندازه گيري شود ( .)33شاخص سطح
برگ بدون واحد بوده و براي بيشتر گياهان بين 2
تا  6است ،نگه داشتن شاخص سطح برگ در حد
1 -Leaf Area Index

مطلوب براي کارايي بهتر نور حايز اهميت است
( .)35افزايش دقت در ارزش شاخص سطح برگ
و پوشش فضايي ،بخش مهم هر اقدام موفقيت
آميز در مدلهاي جهاني تعيين اثرات متقابل
اتمسفر و بيوسفر است (.)49
گرمايش جهاني اقليم و افزايش سريع غلظت دي
اکسيد کربن پيامد فعاليتهاي آنتروپوژنيک و
تغييرات کاربري زمين است که موجب رشد
روزافزون مباحثي در مورد اقدامات براي صرفه
جويي در انرژي ،کاهش انتشار و افزايش ذخيره
کربن شده است ( .)18درختان و ديگر
ريختارهاي جنگلي طي عمل فتوسنتز
دياکسيدکربن را به صورت محصول کربن تبديل
مي کنند و از اينرو معموالً جنگلها نسبت به
ديگر کاربريهاي زمين (مثل کشاورزي) بيشتر
کربن ذخيره مينمايند و در اکثر موارد
جنگلکاريها ميتوانند انتشار گازهاي گلخانهاي
را کاهش دهند .اظهارات زيادي در مورد افزايش
توان ذخيره کربن در اکوسيستمهاي خشکي از
طريق اقدامات آمايش سرزمين نظير جنگلکاري
وجود وجود دارد ( 16و .)37
جنگلها مي توانند کربن را هم در شرايط درونزا
(به صورت زيتوده و خاک) و هم برونزا (به
صورت توليدات) ترسيب نمايند ( .)17خاک
جنگل باذخيره حدود  700ميليارد تن ،بزرگترين
مخزن ذخيره در اکوسيستمهاي جنگلي جهان
ميباشد ( .)21ترسيب کربن در خاک و صورت
نهايي آن يعني هوموس بادوام ،روش پايدارتري
نسبت به ترسيب موقتي آن در زيتوده است ( 9و

 .)50در درازمدت ترسيب کربن در خاک
موثرترين راه کاهش گرمايش اقليمي است .لذا
نظير هر تغيير کاربري اراضي بزرگ مقياس،
جنگلکاريها مي توانند اثرات ذاتي زيست
محيطي و اجتماعي اقتصادي داشته باشند که مي
تواند ارزش کلي پروژه هاي کاهش کربن را تحت
تأثير قرار دهد ( .)12مهمترين عوامل موثر در
تغيير ميزان تأثير کربن خاک کاربري گذشته
زمين ،اقليم و نوع جنگل ميباشد (.)41
ميزان جذب ساالنه کربن و دياکسيدکربن در
جنگلهاي ايران به ترتيب  8و  30ميليون تن
ميباشد .)38( .کربن ذخيره شده در جنگل هاي
ايران  180ميليون تن و دياکسيدکربن جذب
شده  662ميليون تن ميباشد ( .)45با اين وجود،
تغييرات زيادي در پتانسيل ترسيب کربن در
ميان گونه هاي جنگلکاري شده ( ،)58مناطق و
مديريت متفاوت وجود دارد .تغييرات در شرايط
زيست محيطي مي تواند توان ترسيب کربن را
حتي درون يک سطح جغرافيايي نسبتاً کوچک
تحت تأثير قرار دهد ( 17و .)57
مطالعات فراوان و درخور توجهي در مورد اثرات
گونههاي درختي متفاوت انجام شده است که
نشان ميدهند ترکيب اشکوب برين بر
حاصلخيزي خاک مؤثر است ( 11و  .)18پايداري
و دوام جنگلکاريها ،به مفهوم توليد طوالني
مدت و حفظ کيفيت رويشگاه ،يکي از اهداف
اصلي جنگلشناسي است .در جنگلهايي که به
طور متمرکز مديريت ميشوند ،نظير
جنگلکاريها ،اثراتي که بهرهبرداري و فنون

آمادهسازي متمرکز رويشگاه روي خاک دارند،
نقش تعيين کنندهاي در قدرت توليد جنگل
ايجاد خواهند کرد (.)34
بين حاصلخيزي خاک ،شاخص سطح برگ،
رويش درختان و ميزان بيوماس رابطه مستقيمي
وجود دارد ( .)6اهميت ميزان زيوزن برگ و
شاخص سطح برگ در جامعه گياهي از آنجا
ناشي ميگردد که در واقع عمل فتوسنتز به
عنوان فرايند توليد ماده آلي در برگ انجام
ميشود و برگها اندام اصلي دريافت نور ،فتوسنتز
و تعرق ميباشند ( .)19تقريبا حدود  75درصد از
عناصر معدني جذب شده از خاک در برگ
گياهان متمرکز ميگردد که پس از ريزش برگها
اين مواد به خاک باز گشته و موجب افزايش
ذخيره مواد آلي و ساير عناصر غذايي در خاک
ميشوند .در نتيجه تجزيه الشبرگها ،پوشش مرده
و هوموس خاک توليد ميگردد و خواص فيزيکي
خاک اصالح ميشود (.)35
نتايج تحقيقات متعدد از جمله ،)2000( Honda
 )2002( Sunو  )2005( Afasنشان ميدهد که
رابطه مثبت و معنيداري بين شاخص سطح برگ
با مقدار کربن آلي خاک وجود دارد .اين تحقيق با
هدف برآورد شاخص سطح برگ گونههاي
جنگلکاري شده مورد مطالعه و بررسي ارتباط
آن با ميزان ترسيب کربن در خاک انجام شد.
مواد و روش ها
منطقه مورد مطالعه:

اين تحقيق در اراضي ايستگاه تحقيقات جنگل و
مرتع چمستان صورت گرفته که در عرض
جغرافيايي  36درجه و  25دقيقه شمالي و طول
جغرافيايي  51درجه و  55دقيقه شرقي در استان
مازندران واقع است (شکل  .)1ارتفاع ايستگاه از
سطح دريا از  70تا  150متر و شيب آن از صفر
تا  3درصد متغير است .آب و هواي منطقه
معتدل و مرطوب است .ميانگين دماي ساالنه
 15/8درجه سانتي گراد ،متوسط بارندگي ساليانه
 840ميلي متر و متوسط تعداد روزهاي بارندگي
در طول سال  84روز مي باشد .با توجه به
کاهش بارندگي و افزايش دما ،فصل خشک
منطقه ( 75روز) در خرداد ماه شروع و تا اواخر
مرداد ادامه مي يابد .خاکهاي ايستگاه چمستان به
سه رده  Inceptisols ،Entisolsو Alfisols
تقسيمبندي ميشود .عمق از عميق تا خيلي

عميق ،رنگ آن قهوهاي خاکستري تا قهوهاي
خيلي تيره و بافت آن بيشتر رسي لومي است
(.)46
در اين ايستگاه تحقيقات جنگلکاري بلندمازو
( )Quercus castaneifolia C. A. Mey.به
عنوان گونه اصلي و هدف به صورت خالص و
آميخته به نسبت  50به  50با هر يک از گونه
هاي همراه شامل آزاد ( Zelkova carpinifolia
 ،)Dipp.افرا پلت (،)Acer velutinum Bioss.
ممرز ( )Carpinus betulus L.و داغداغان
( )Celtis australis L.شامل  5تيمار مختلف و
هر يک در سه تکرار با فاصله کاشت  1 × 1متر
در سال  1373انجام شده است .هر يک از کرت
ها ،قطعه اي به ابعاد  25  25متر ميباشد.
نحوه آميختگي به صورت پايه اي بوده است
(.)46

جنگل های شمال ایران
دریای خزر
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تعيين شاخص سطح برگ:
برآورد غيرمستقيم شاخص سطح برگ در عمل با
مشکل جدي روبروست .بنابراين در اين پژوهش
از روش مستقيم وزني ()gravimetric method
استفاده شد .نمونهبرداري برگها در مرداد ماه
صورت گرفت .بدين منظور شش درخت از هر
گونه (دو اصله در مرکز پالت و چهار اصله در
چهار گوش پالت) انتخاب گرديد و پس از اندازه
گيري سطح  5عدد برگ از قسمتهاي مختلف
تاج هر درخت با استفاده از دستگاه سطح برگ
سنج و تعيين وزن خشک آنها (قرار دادن در اون
به مدت  48ساعت در درجه حرارت  65درجه
سانتيگراد) ،نسبت سطح به وزن برگها محاسبه و
با توجه به مقدار زيتودة برگ محاسبه شده،
شاخص سطح برگ بدست آمد (.)1
تعيين ميزان ترسيب کربن در خاک:
در اين تحقيق ،به منظور ارزيابي اثرات تيمارهاي
جنگلکاري بر ميزان ترسيب کربن خاک ،نمونه
برداري خاک در  3تکرار از هر  6تيمار صورت
پذيرفت (يک تيمار جنگلکاري خالص و چهار
تيمار جنگلکاري آميخته و يک تيمار شاهد باير
در مجاورت طرح) .ابتدا با حفر و تشريح
پروفيلهاي خاک دو افق تشخيص داده شد و به
همين دليل نمونه برداري خاکها در دو عمق
( 0-20 cmافق  )Aو ( 21-60 cmافق  )Bدر
تمامي تيمارها انجام يافت .در اين رابطه ،از يک
اوگر به قطر  7/6سانتي متر استفاده شد بدين
صورت که تقريباً در مرکز هر تيمار ،يک نمونه
ترکيبي از سه نقطه از خاک در هر افق برداشت

شد .اين نمونههاي ترکيبي در مجاورت هوا
خشک گرديد و بعد از جدا سازي ناخالصيها ،از
الک  2ميلي متري عبور داده و آماده براي انجام
آزمايش گرديد .وزن مخصوص ظاهري به روش
کلوخه بر حسب گرم بر سانتيمتر مکعب مطالعه
شد( .)10کربن آلي خاک به روش والکي بلک
اندازه گيري شد (.)4
مقدار ترسيب کربن بر حسب گرم بر مترمربع بر
اساس فرمول زير محاسبه شد ()54
Cs=10000×OC(%)×Bd×e
 = Csمقدارترسيب کربن آلي ( )g/m
2

 = %OCدرصد کربن آلي
 = Bdوزن مخصوص ظاهري خاک ()gr/cm3
 = Eعمق نمونه برداري ()cm
نتايج حاصل وارد نرم افزار  SPSSگرديد و نرمال
بودن دادهها با استفاده از آزمون Smirnov
 Kolmogorovو همگني واريانس داده ها باآزمون  Leveneمورد بررسي قرار گرفت .براي
تعيين اثرات نوع جنگلکاري از آناليز واريانس
يک طرفه ( )ANOVAو براي مقايسه چندگانه
ميانگين ها از آزمون دانکن در سطح احتمال 5
درصد استفاده گرديد .براي بررسي رابطه ميان
شاخص سطح برگ و ميزان ترسيب کربن خاک
از ضريب همبستگي پيرسون استفاده گرديد.
رسم نمودارها در نرم افزار  Excelانجام شد.

نتايج
ميزان شاخص سطح برگ:
ميانگينهاي شاخص سطح برگ نشان از وجود
تفاوتهاي آماري معني داري در تيمارهاي مختلف
اين تحقيق دارد ( ،)p > 0/05به طوري که
شاخص کل سطح برگ در تودههاي آميخته
بلندمازو با افرا ( )5/96بيشتر از ميزان اين
شاخص در توده هاي بلندمازو – آزاد ( )3/92و
بلندمازو – ممرز ( )4/05مي باشد و در تودههاي
بلندمازو – داغداغان ( )4/26و توده خالص
بلندمازو ( )4/42تفاوتي باهم نداشته است (شکل
.)2

شاخص سطح برگ درختان بلوط در تودههاي
خالص ( )4/42بيشتر از تودههاي آميخته با افرا
( )0/68ميباشد .اين شاخص براي تودههاي
آميخته بلندمازو با آزاد ،ممرز و داغداغان که به
ترتيب به مقدار  2/65 ،2/35و  3/26بدست آمده
تفاوت آماري معنيداري از خود نشان نداده است.
همچنين در ميان گونههاي همراه در اين تحقيق،
گونه افرا ( )5/27بيشترين و گونه داغداغان
( )0/99کمترين شاخص سطح برگ را داشتهاند و
درختان آزاد و ممرز به ترتيب با شاخص  1/57و
 1/4در رديف هاي بعدي قرار ميگيرند (> 0/05
 p؛ شکل .)2
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شکل  -2نمودار ميانگين شاخص سطح برگ در تودههاي مختلف بلندمازو به تفکيک گونه اصلي و گونههاي همراه

ميزان ترسيب کربن در تودههاي مختلف جنگلي:
تجزيه و تحليل آماري دادهها حاکي از وجود
تفاوتهاي معنيداري ميان تيمارهاي مختلف مورد
بررسي در عمق اول خاک از اين نظر ميباشد

(جدول  .)1آزمون دانکن مشخص نمود که ميزان
ترسيب کربن در عمق اول در توده آميخته
بلندمازو ممرز ( 120/16تن در هکتار) بيشترين و
در تيمار شاهد جنگلکاري نشده ( 75/0تن در

هکتار) کمترين بوده است و تودههاي آميخته
بلندمازو داغداغان  ،بلندمازو افرا و بلندمازو آزاد
با توده خالص بلندمازو تفاوت آماري معنيداري
نداشتهاند .در عمق  40سانتي متري دوم،

ميانگين اين ميزان از  96/56تا  145/86تن در
هکتار متغير بوده و تيمارهاي مختلف مورد
بررسي اختالف معنيداري از اين نظر نداشتهاند.

جدول  -1ميزان ترسيب کربن (تن در هکتار) در خاک تودههاي خالص و آميخته بلند مازو و قطعه نمونه شاهد
تيمار
عمق خاک
عمق اول
()0-20 cm
عمق دوم
()21-60 cm

بلوط خالص

بلوط-افرا

بلوط-آزاد

بلوط-داغداغان

بلوط -ممرز

ANOVA

شاهد

92/8 ab

92/9 ab

95/68 ab

97/6 ab

120/16 a

75/0 b

*

134/13

96/56

142/46

129/2

145/86

117/3

ns

 ،nsمعني دار نبودن اثر تيمارها؛ *  p > 0/05 ،دانکن؛ حروف التين مشابه مبين عدم وجود تفاوت آماري معني دار در ميان
تيمارها ميباشد.

بررسي رابطه ميان ميزان شاخص سطح برگ و
ميزان ترسيب کربن:
هر چند که هدف اصلي اين تحقيق بررسي وجود
ارتباط احتمالي بين ميزان شاخص سطح برگ و

ميزان ترسيب کربن در خاک بوده است ،اما نتايج
آماري اين همستگي را تا به اين سن از
جنگلکاري ثابت نکرده است (جدول .)2

جدول  -2همبستگي پيرسون براي بررسي ارتباط ميان شاخص سطح برگ با ميزان ترسيب کربن در خاک
 LAIدرختان بلوط

 LAIدرختان همراه

 LAIکل توده

ترسيب کربن در عمق اول خاک

- 0/56

0/76

- 0/195

ترسيب کربن در عمق دوم خاک

- 0/071

0/212

0/573

بحث و نتیجهگیری
در اين تحقيق تفاوتهاي آماري معنيداري در
متوسط شاخص سطح برگ در تودههاي خالص و
آميخته بلندمازو وجود دارد و با توجه به يکسان
بودن درصد آميختگيها ،به علت نوع گونهها و
وضعيت چيرگي آنها درختان بلوط شاخص
متفاوتي از  0/68در تودههاي آميخته با افرا تا

 3/26در تودههاي آميخته با داغداغان داشتهاند.
متوسط شاخص سطح برگ بلندمازو در تودههاي
خالص  ،4/42افرا  ،5/27آزاد  ،1/57ممرز  1/40و
داغداغان  0/99بدست آمد.
الزم به توضيح است که ميزان اين شاخص به
گونه ،مراحل توسعه يا توالي جوامع گياهي،
فصول مختلف سال و به طور قوي به شرايط

حاکم بر رويشگاه و اقدامات مديريتي اعمال شده
بر آن وابسته است .مجموعة عوامل يادشده به
همراه تفاوت در روشهاي برآورد ،سبب ايجاد
دامنة تغييرات زيادي در مقادير محاسبه شدة
شاخص سطح برگ در گزارشهاي علمي مختلف
شده است ( .)1هر چه مقدار اين شاخص بيشتر
باشد ،امکان تبادالت گازي بين تاج درخت و
اتمسفر افزايش مييابد.
ميزان ترسيب کربن در خاک سطحي اين تودهها
که در جنگلهاي جلگهاي هيرکاني در چمستان
نور واقع هستند ،به مقدار متوسط از  92/8تن در
هکتار در توده خالص بلندمازو تا  120/16تن در
هکتار در تودههاي آميخته با ممرز متغير بوده
است .اين تفاوتها شايد به خاطر شرايط متفاوت
رويشگاهها ،نوع گونهها و تراکم زياد درختان
(فاصله کاشت  1متر در  1متر ميباشد) در
منطقه مورد مطالعه باشد .چنانچه ويژگيهاي
خاک ميان تودهها متفاوت باشد ،نتايج متفاوتي از
ذخيره کربن بدست خواهد آمد .بنابراين استفاده
از تودههايي که از نظر سنگ مادر ،تيپ خاک،
شکل زمين و کاربري قبلي مشابه ميتواند ميزان
خطاها را کاهش دهد.
کربن ذخيره شده در بافتهاي گياه نظير چوب و
برگ ذخيره ميشود و در فصل خزان برگها پس
از خشک شدن روي زمين ميافتند و تجزيه
ميشوند و همچنين باعث افزايش ماده آلي
ميشوند .بنابراين در سطح خاک منطقه با توجه
به وجود الشبرگ ،ترسيب کربن در اليه سطحي
تودهها بيشتر از منطقه شاهد بوده است .وقتی که

درختان جنگل رشد ميکنند ،با گذشت زمان
کربن را در بافتهاي چوبي و ماده آلي خاک
ذخيره ميکنند .وقتي جنگلها جوان هستند،
جذب خالص کربن ،بيشترين حد سرعت خود را
دارا ميباشد (.)36
تغييرات کربن آلي خاک تدريجي است (.)14
ريشه يکي از مهمترين اجزاء اکوسيستم در
ترسيب کربن است .ريشه و همزيستي ريشه با
ميکروارگانيسمها از جمله عواملي است که بر
ترسيب کربن در خاک نواحي جنگلي و
جنگلکاري شده کمک ميکند .بنابراين معموالً در
عمق زيرين ميزان ترسيب کربن کمتر است
( .)29از آنجا که پتانسيل ترسيب کربن خاک
تحت تاثير عواملي همچون نوع گونه درختي ،سن
جنگلکاري ،اقليم ،عمق خاک ،شرايط رويشگاه و
عمليات پرورشي جنگل متفاوت خواهد بود (.)57
بنابراين ميتوان بيان کرد با افزايش عمق ميزان
ترسيب کربن کاهش يافته است.
نوع جنگل در ميزان ترسيب کربن موثر است
( .)22مرور منابع نشان ميدهد که مقدار کربن
تحت تأثير تيپ جنگل ،اقليم ،خاک ،توپوگرافي و
فعاليت انساني قرار دارد ( .)25بعد از جنگلکاري،
ميزان کربن آلي خاک ممکن است افزايش ( 13و
 )55يا کاهش ( 47 ،44 ،30و  )59يابد .اما
بيشتر مطالعات نشان دادند که بدنبال افزايش
جزيي ،ميزان کربن آلي کاهش اوليه داشته است
( 41 ،26و .)51
در اين تحقيق هر چند که ميان ميزان ترسيب
کربن با شاخص سطح برگ گونههاي همراه

 همچنين با توجه به اينکه ترسيب.گرديده است
،کربن يکي از معيارهاي پايداري اکوسيستم است
بنابراين با شناخت گونههايي که توانايي بيشتري
براي ترسيب کربن دارند و همچنين بررسي
عوامل مديريتي تاثير گذار بر فرآيند ترسيب
 ميتوان اصالح و احياي اراضي را از اين،کربن
.منظر دنبال کرد
:قدرداني
از مجري طرح آقاي مهندس عزت اهلل ابراهيمي
،که در انجام اين تحقيق مساعدت داشتهاند
.صميمانه سپاسگزاري ميگردد

 اما اين همبستگي،ارتباط مثبتي ديده ميشود
 نتايج تحقيقات متعدد از.معني دار نبوده است
Afas ) و2002( Sun ،)2000( Honda جمله
) نشان ميدهد که رابطه مثبت و2005(
معنيداري بين شاخص سطح برگ با مقدار کربن
آلي خاک وجود دارد
بطورکلي در اين مطالعه مشخص شده است که
اقدامات مديريتي مانند جنگلکاريها و انتخاب
نوع گونهها براي کاشت در برخي از متغيرهاي
کليدي اکوسيستم از جمله شاخص سطح برگ و
 به.ميزان ترسيب کربن خاک موثر بوده است
طوري که ترکيب جنگلي بلندمازو – ممرز داراي
ميزان باالتري از ترسيب کربن در عمق اول خاک
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Investigation of the relationship between LAI and soil carbon sequestration in pure
and mixed planted stands of Oak (Case Study: the lowland forests of Chamestan)
E. Rouhi Moghaddam1*
Abstract
This study done aimed to investigating of the relationship between LAI and soil carbon
sequestration in Chamestan Forest and Rangeland Research Station in a completely
randomized design, which Oak (Quercus castaneifolia) has been planted in pure and mixed
with any of the species including Siberian Elm (Zelkova carpinifolia), Maple (Acer
velutinum), Hackberry (Celtis australis) and Hornbeam (Carpinus betulus) in 1995. For
sampling of leave, six trees were selected from each species in each treatment. The leaf
area index was determined by gravimetric method. The effectiveness of each forest stand
on carbon sequestration was studied in two soil depths of 0-20 cm and 21-60 cm. The
results showed that the highest and lowest amount of LAI was calculated for Oak-Maple
mixed stand (5.96) and Oak-Elm mixed stand (3.63) respectively. Oak trees have the lowest
LAI in Oak-Maple plantation. Soil carbon sequestration in pure stand of Oak was estimated
92.8 ton/hectare in the first depth and mixed stand of Oak-Hornbeam has the highest
(120.16 t/ha) and bare land treatment has the lowest (75.0 t/ha) soil carbon sequestration
amount. This parameter at second soil depth of 40 cm varies at the rate of 96.56 to 145.86
t/ha and different stands were not significantly different in this respect. The Pearson
correlation hasn’t shown coefficient between LAI and soil carbon sequestration to this age
of plantations.
Keywords: Oak, Plantation, Mixture composition, LAI, Carbon sequestration.
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