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بررسی پويايی اجزای فيزيکی کربن آلی خاکدانههای پايدار در انواع مختلف کاربری اراضی
ابراهيم مقيسه ،*1احمد حيدری ،2محمد قنادی مراغه ،3فريدون سرمديان ،4نجات پيرولی ،5ميراحمد موسوی شلمانی ،6سعداله
تيموری ،7علی خراسانی
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 1و  3و  .5عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فنون هستهای
 2و  .4عضو هیئت علمی گروه مهندسی علوم خاک دانشگاه تهران
 6و  7و  .8پژوهشگر پژوهشگاه علوم و فنون هستهای
(تاریخ دریافت 1392/6/22 :ـ تاریخ تصویب)1393/3/4 :

چکيده
در این تحقیق افقهای مشابه ( )B1 ،AB ،Aاز کاربریهای جنگل پهنبرگ ،جنگل سوزنیبرگ ،و مرتع انتخـا و دردـد
خاکدانههای پایدار در آ آنها تعیین شد .در هر یک از کالسهای خاکدانههای پایدار افق  ،Aمقادیر قطعات مواد آلـی
آزاد ،بخش درونخاکدانهای ،و کمپلکسهای رس+سیلت بر حسب چگالی و اندازه تعیین و مقدار کربن و نیتـرونن آنهـا
با دستگاه تجزیة عنصری  CHNاندازهگیری شد .در هر نوع کاربری غالباً با کاهش اندازة خاکدانه دردد خـاکدانـههـای
پایدار و مقدار کربن آلی آنها افزایش یافته است .با مطالعة پایداری خـاکدانـههـا در آ مشـخ شـد خـاکدانـههـای
بزرگتر از  2میلیمتر به تغییر کاربری جنگل حساسیت بیشتری نشان میدهند .از سـویی دیگـر ،بخـشهـای F- ،F-LF
 ،POMو  IA-POMدر مقایسه با سایر اجزای کربن شاخ های حساستری به تغییر کاربری تشخی داده شدند .ترتیب
تجزیهپذیری اجزا از توالی  IA-S+C>IA-POM>F-POM>F-LFتبعیت میکند که نقش مهم خاکدانهها را در حفاظـت
از مواد آلی نشان میدهد.
کليدواژگان :تفکیک فیزیکی ،خاکدانههای پایدار ،قطعات مواد آلی ،کاربری اراضی
3

*

متن خاک  ،اغلب از خاکدانهها کمک گرفته میشود ( Olk and

مقدمه

1

درک پویایی کربن در خاک برای بررسی آسیبپذیری مواد آلی

 .)Gregorich, 2006تفکیک مواد آلی بر اساس اندازة خاکدانـه

خاک در مقابل تغییر کاربری اراضی ضروری اسـت ( Lee et al.,

نمایانگر نحوة توزیع مواد آلی در خـاکدانـههـای ریـز و درشـت

 .)2009در مطالعات پویایی مواد آلی در خاک غالباً نـوع اجـزای

است ( .)Torn et al., 2009بر اساس مطالعات محققان ،اثر اندازة

کربن آلی ،نحوة قرارگیری اجزا کنـار یـکدیگـر ،نحـوة تشـکیل

خاکدانهها بر توزیع کربن آلی در آنها متفاوت اسـتTisdall .

اجزا ،سرعت گردش ،و فرآیندهای مـؤثر بـر پایـداری مـواد آلـی

 )1982( and Oadesو  )2002( Six et al.افزایش مقـدار کـربن

بررسی میشـوند ( .)Torn et al., 2009بررسـی پیشـینة علمـی

آلی خاک با افزایش اندازة خاکدانهها و )2002( Bossuyt et al.

جهان نشان میدهد در بیشتر مطالعات سـا هـای اخیـر ،بـرای

و  )2004( Holeplass et al.عکــس ایــن موضــوع را گــزارش

بررسی اثر نحوة مدیریت و تغییر نوع کاربری اراضـی بـر پویـایی

کردهاند.

مواد آلی خـاک ،از روشهـای تفکیـک 2بـر اسـاس خـاکدانـه،

مواد آلی به دورت فیزیکی عمدتاً از دو بخش قطعات مواد
آلی )POM( 4یا مواد آلی کمپلکسنشده 5و کمپلکسهای آلـیـ
معدنی )IA-S+C( 6تشکیل میشوند .مواد آلـی کمـپلکسنشـده
مجموعهای از اجزای مواد آلی هستند که به ذرات معدنی خـاک
متصل نیستند و در مقایسه بـا سـایر اجـزای کـربن آلـی خـاک

چگالی ،و اندازه استفاده شـده اسـت (.)Marzaioli et al., 2010
تشــکیل خــاکدانــههــا نقــش مهمــی در فرآینــدهای فیزیکــی،
شیمیایی ،و زیستی خاک دارد .از ایـن رو بـرای مطالعـة پویـایی
کربن ،با توجه به پیچیدگیهای موجود در مـواد تشـکیلدهنـدة
* نویسندة مسئو emoghiseh@nrcam.org :
1 Dynamics
2. Fractionation

3. Soil matrix
4. Particulate Organic Matter
5. Physically uncomplexed
6. Organo-mineral Complexes or Intra-aggregate silt+clay
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نسبت به تغییر شیوههای مدیریتی یا تغییر نوع کـاربری اراضـی
حساسترند و برحسب چگالی یا اندازه از یکدیگر جدا میشـوند
( .)Golchin et al., 1994; Gregorich and Bear, 2008مـواد
آلی بر اساس اندازه و چگالی به بخش درشـت ( ،)>53 µmمـواد
آلی سبک ،)LF( 1مـواد آلـی بـدون ارتبـا بـا خـاکدانـههـا و
واقعشده بین آنها (بر اساس شناورسازی در محلولی با چگـالی
 ،)1.6-2.6g/cm3و مواد آلی محبوس 2توسط خاکدانهها تقسـیم
مــیشــوند .ایــن مــواد پــس از پراکنــدهکــردن ذرات بـه وســیلة
هگزامتافسـفات سـدیم و الـککــردن بـا الـکهـای  53تــا 250
میکـرون تفکیـک مـیشـوند ( Liao et al., 2006; Neider and
 .)Benbi, 2008کمپلکسهای آلیـ معدنی مواد آلـی مـرتبط بـا
بخش معدنی خاکاند .این بخش از مواد آلی بخش ادلی و غالب
مواد آلی خاک را تشکیل مـیدهنـد و در ذخیـرة طـوننیمـدت
کـربن در خـاک اهمیـت زیـادی دارنـد ( Von Lützow et al.,
.)2008
مطالعة پویـایی مـواد آلـی خـاک در مطالعـة آثـار تغییـر
کاربری اراضی در سامانههای کشاورزی بسیار گسترده است .امـا
استفاده از این روشها برای زیستبومهای طبیعی (غیر زراعـی)
متداو نیست ( .)Liao et al., 2006; Moghiseh, 2012محققان
داخل کشور نیز بیشتر اثر تغییر کاربری جنگل به اراضی زراعـی
را مطالعه کردهاند و نتایج کمتری دربارة زیستبومهـای طبیعـی
مشـاهده شـده اسـتEmadi et al. ،)1997( Hajabbasi et al. .
،)2010( Avsat ،)2009( Khormali
et
(al. ،)2008
)2012( Beheshti et al. ،)2011( Fallahzade and Hajabbasi
اثر تغییر کـاربری جنگـل بـه زراعـی را بـر خصودـیات کیفـی،
فیزیکی ،و شیمیایی خاک همراه تغییرات ذخـایر ،قطعـات مـواد
آلی ،و پویایی اجزای کربن آلی خـاک در نقـا مختلـش کشـور
مطالعه کردهاند.
در این تحقیق پویایی کربن با استفاده از تفکیک فیزیکـی
(بر حسب اندازه و چگالی) مواد آلی در خاکدانههـای پایـدار در
سه کاربری جنگل پهنبـرگ ،جنگـل سـوزنیبـرگ ،و مرتـع در
منطقة کالردشت استان مازنـدران ارزیـابی شـد .تغییـر کـاربری
اراضی در منطقة کالردشت به شدت گسترش یافته است؛ طوری
که بین سا های  1984تا  2009وسعت جنگلهای پهنبرگ در
این منطقه از  68/38به  45/60کیلومتر مربع کاهش و عمدتاً به
مرتع تغییر یافته و سطح کمی نیز به جنگل سوزنیبرگ تبـدیل
1. Free Light Fraction and Free POM
2. Occluded or Intra-aggregate POM

شده است (.)Moghiseh et al., 2012
خاکهای سه نوع کاربری جنگل اولیة پهنبـرگ ( )PFو
ثانویة سوزنیبرگ )SF( 4و مرتع ،)R( 5بر اسـاس آخـرین کلیـد
سیستم طبقهبندی جـامع خـاک ( ،)2011طبقـهبنـدی شـدند.
خاکهای شناساییشده بهترتیب شامل فامیلهـای Very-fine,
mixed, mesic, Aquic Palexeralfs؛ Clayey-skeletal,
mixed, active, mesic, Calcic Pachic Haploxerolls؛ و
3

Very-fine, mixed, active, mesic, Typic Haploxerolls

بودند .گونة غالب در جنگل پهنبرگ درخـت راش 6و در جنگـل
سوزنیبرگ درخت نوئل سبز 7است .مراتع عمدتاً شامل گونههای
8
علفی ،درختچهای ،و پوشیده از انواع گونههای مختلش گرامینـه
هستند (.)Moghiseh et al., 2012

مواد و روشها
بر اساس مطالعـة  )2012( Moghiseh et al.در زمینـة وضـعیت
تغییر کاربری جنگل پهنبرگ در منطقة کالردشت ،سه کـاربری
جنگل پهنبرگ ( )PFو جنگل سوزنیبـرگ ( )SFو مرتـع ( )Rو
خاکهای آنها انتخا شدند .اندازهگیری دردد خاکدانـههـای
پایدار در آ  ،تفکیک فیزیکی مواد آلی در خاکدانههای پایـدارـ
بر حسب اندازه و چگالیـ و اندازهگیری مقدار کـربن و نیتـرونن
آنها به شرح ذیل انجام شد.
اندازهگيری درصد خاکدانههای پايدار در آب
به منظور مطالعة پایداری خاکدانههای سـه افـق  Aو  ABو B1

در نیمرخهای خاک سه کاربری مذکور نمونههای دسـتنخـورده
تهیه شد .نمونهها هواخشک و خاکدانهها با سری الـک تفکیـک
شد .با این روش ،چهار کالس خاکدانههای درشت  ،<2 mmدو
کالس خاکدانـه هـای متوسـط ،0/250-2 mm 9و یـک کـالس
خاکدانه های ریز 0/053-0/25 mm 10از یکدیگر تفکیک شـد.
در این تحقیق خـاکدانـههـای درشـت شـامل خـاکدانـههـای
 ،2-4/75 ،4/75-9/5 ،9/5-16 ،<16mmو خـــاکدانـــههـــای
متوسط دارای اندازة  0/5-2 mmو  0/25-0/5هسـتند .پایـداری
11
هر کالس خاکدانه ،به طور مجزا  ،به کمک الک تـر (rpm 29
بان و پایین و به مـدت  30دقیقـه) تعیـین شـد .از تقسـیم وزن
3. Primary forest
4. Secondary Forest
5. Rangeland
6. Fagus orientalis
7. Picea abies
8. Graminea spp
9. Small macroaggregate
10. Microaggregate
11. Individually
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خاکدانههای پایدار بر وزن نمونة اولیه ،دردـد خـاکدانـههـای
1
پایـدار در آ ( )WSAتعیـین شـد ( Kemper and Roseno,
1986; Six et al., 2002; Ussiri et al., 2006; Abid and Lal,
.)2008; Moghiseh, 2012

تفکيک بخش آزاد سبک

2

با چگالی کمتر از gcm-3 1

تفکیک اجزای مواد آلی خاکدانههای پایدار بر حسب چگـالی و
اندازه فقط در افق  Aانجـام شـد .هنگـام انـدازهگیـری پایـداری
خاکدانهها با روش الک تر ،ذرات درشت مواد آلی و ریشة شناور
بر آ  ،که چگالی کمتر از  1گرم بر سانتیمتر مکعـب داشـتند،
تفکیک و جمعآوری و خشک شد .ایـن مـواد بـرای هـر یـک از
کالسهای اندازة خاکدانهها و روی غربا های با اندازة مشـخ
تفکیک شد .این بخش همان بخش سبک آزاد ( )Free LFاسـت
که در حقیقت نشاندهندة مقدار بقایای گیاهی واردشده بـه هـر
کالس خاکدانة پایدار خاک است (.)Liao et al., 2006
تفکيک قطعات مواد آلی آزاد

3

با چگالی کمتر از gcm-3 1/7

قطعــات مــواد آلــی آزاد ( ،)F-POMکــه بــدون ارتبــا بــا ذرات
معدنی خاک هستند ،از طریق شناورسازی هر بخش خـاکدانـة
پایدار موجود روی غربا های با اندازة مختلـش در محلـو یدیـد
سدیم با چگالی  ≥ 1/7گرم بر سانتی متر مکعب تفکیـک شـدند
(.)Gregorich and Bear, 2008
تفکيک قطعات مواد آلیی درون خیاکدانیهای )IA-POM( 4از

آلی ،بر حسب اندازه و چگـالی و خـاکدانـههـای پایـدار بعـد از
خشکشدن در دمای  60درجة سانتی گـراد تـوزین و آسـیا و
مقــدار کــربن و نیتــرونن آنهــا ،بــا اســتفاده از دســتگاه تجزیـة
عنصری  ،CHNاندازهگیری شد.
تجزية آماری

آنالیز واریانس ( )ANOVAبه منظور ارزیابی آثار کاربری اراضـی
بر پویایی کربن در اجزای مختلش مواد آلی خاکدانههای پایـدار
و مقایسة میانگین نتـایج بـا اسـتفاده از آزمـون  LSDدر سـطح
احتما  95دردد ( )P<0/05با استفاده از نرمافـزار SPSS 19.0
و  Excelانجام شد.

يافتهها و بحث
به طور کلی ،تبدیل جنگل پهنبرگ بـه جنگـل سـوزنیبـرگ و
تغییر کاربری جنگل پهنبرگ به مرتع بهترتیب سبب افـزایش و
کاهش کربن آلی در سه افق  Aو  ABو  B1نیمرخهای خاک سه
کاربری شد (جدو  .)1با تبدیل جنگل پهنبرگ به سوزنیبرگ
حدود  38/83 Mg C/haمعاد  18دردد ذخیرة کـربن آلـی تـا
عمق  1متری خاک افزایش یافت .در دورتی که تغییـر کـاربری
جنگل پهنبرگ به مرتع سبب افزایش حـدود 30/86 Mg C/ha
معاد  14/3دردد ذخیرة کربن آلی تا عمق  1متری خاک شـد
(.)Moghiseh et al., 2012; Moghiseh, 2012

کمپلکسهای رس+سيلت ()IA-S+C

اثر کاربری اراضی بر خیاکدانیههیای پايیدار در آب ( )WSAو

برای تفکیک مواد آلی محبوس درون خاکدانه ،بخش باقیمانده
از مرحلة قبلی ،با چگالی  <1/7گرم بـر سـانتیمتـر مکعـب ،بـا
استفاده از محلو  5گرم در لیتر هگزا متافسفات سدیم پراکنده
شد .برای ایـن کـار نمونـههـا بـه مـدت  16سـاعت روی شـیکر
رفتوبرگشـتی بـا سـرعت  180بـار در دقیقـه تکـان داده شـد.
سوسپانسیون حادـل بـه الـک  53 µmمنتقـل و بـا آ مقطـر
شســتوشــو شــد تــا همــة اجــزای مربــو بــه کمــپلکسهــای
رس+سیلت ( )IA-S+Cاز آن عبور کند و فقط قطعات مواد آلـی
درون خاکدانهای بزرگتر از  53 µmبـاقی بمانـد ( Moghiseh,
.)2012; Liao et al., 2006; Gregorich et al., 2006

پويايی کربن آلی آنها

اندازهگيری درصد کربن و نيتروژن

همة بخشهای تفکیکشده در مراحل قبلی ،اعم از اجزای مـواد

1. Water Stable Aggregates
2. Free Light Fraction
3. Free POM
4. Intra-aggregate particulate organic matter

بر اساس نتایج ،با کاهش اندازة خاکدانهها دردد خاکدانههـای
پایدار سه افق  Aو  ABو  B1در کاربریهای جنگـل پهـنبـرگ،
جنگل سوزنیبرگ ،و همچنین افقهـای  Aو  B1کـاربری مرتـع
افزایش مییابد (شـکل  .)1در افـقهـای مـذکور حـداقل مقـدار
خاکدانههای پایدار خاکدانههای بزرگتر از  16میلیمتـر بـود.
حداکثر مقدار خاکدانههای پایدار بـه خـاکدانـههـای -0/250
 0/053و 0/053-0/250میلیمتـر تعلـق دارد (شـکل  .)1مقـدار
کربن آلی خاکدانههای پایدار ،همزمان با کـاهش انـدازة آنهـا،
همانند دردد مقدار خاکدانههای پایدار در افقهای مطالعهشده،
افــزایش مــییابــد (شــکل  .)2بیشــترین مقــدار کــربن آلــی در
خاکدانههای بـا انـدازههـای  0/053-0/250و  0/053-0/250و
کمترین مقـدار کـربن آلـی در خـاکدانـههـای بـزرگتـر از 16
میلیمتر اندازهگیری شد (شکل  .)2خاکدانـههـای درشـت ،بـه
دلیل داشتن مواد آلی کمتر از خـاکدانـههـای متوسـط و ریـز،
پایداری ضعیشتری داشتند و بهآسانی تخریب شدند ( Bossuyt
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 .)et al., 2002; Liao et al., 2006نتــایج ایــن تحقیــق در
کاربریهـای مطالعـهشـده هـمسـو بـا گـزارش Bossuyt et al.
( )2002و  )2011(Tobiašováبود که نشان میدهـد بـا کـاهش

اندازة خاکدانه مقدار کربن آلی و پایداری خاکدانههـا افـزایش
مییابد (شکلهای  1و .)2

جدول  .1برخی خصوصيات فيزيکوشيميايی سه افق  Aو  ABو  B1کاربریهای مطالعهشده ()Moghiseh et al., 2012

کربن
آلی
()%
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نیترونن
کل ()%
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0/2

0/38b
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0/35b
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1/2ab
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0/1
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0/26a
0/29a
0/31a
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18/28a
8/89c

Bt1
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Bk1
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R

7/60b
8/09a
8/05a

0/54b
0/88a
0/90a

1/47a
1/33b
1/30b

1/19c
2/34a
2/11b

0/15
26/49
0/2

0/10
0/20
0/10

10/71
13/40
23/40

افق

A

AB

SF
R

*

* وزن مخصوص ظاهری ( ،)BDکربنات کلسیم معاد ( ،)CCEدردد اشباع بازی ()BSP
حروف مشابه :تفاوت معناداری بین میانگین هر خصودیت از افق خاک کاربریها در سطح  95دردد وجود ندارد (.)P>0/05

شکل  .1درصد خاکدانة پايدار افقهای  Aو  ABو  B1در
کاربریهای مختلف ( :PFجنگل پهنبرگ اوليه :SF ،جنگل
سوزنیبرگ ثانويه :R ،مرتع).
حروف بزرگ مؤید مقایسة میانگین دردد خاکدانههای پایدار در هر
کاربری و حروف کوچک بیانگر مقایسة میانگین دردد خاکدانههای
پایدار بین کاربریهای مختلش است.
حروف مشابه بیانکنندة این است که تفاوتی معنادار در سطح 5
دردد ( )P>0/05بین میانگین دردد خاکدانههای پایدار مشاهده
نشده است.

BSP

CEC
cmol+/kg

%
54/33
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شکل  .2درصد کربن آلی خاکدانههای پايدار افقهای  Aو
 ABو  B1در کاربریهای مختلف ( :PFجنگل پهنبرگ اوليه،
 :SFجنگل سوزنیبرگ ثانويه :R ،مرتع).
حروف بزرگ مؤید مقایسة میانگین دردد کربن خاکدانههای
پایدار در هر کاربری و حروف کوچک بیانگر مقایسة میانگین
دردد کربن خاکدانههای پایدار بین کاربریهای مختلش است.
حروف مشابه بیانکنندة این است که تقاوتی معنادار در سطح 5
دردد ( )P>0/05بین میانگین دردد کربن خاکدانههای پایدار
مشاهده نشده است.

تفاوت معناداری بین دردد خاکدانههای پایدار بـزرگتـر
از  2میلیمتـر در سـه افـق  Aو  ABو  B1جنگـل پهـنبـرگ و
جنگل سوزنیبرگ مشاهده شد؛ طوری که دردد خاکدانههـای
پایدار بزرگتر از  2میلیمتر در جنگل پهنبرگ بیشتر از جنگل
سوزنیبرگ بود .ولی در خـاکدانـههـای متوسـط و ریـز تفـاوت
معناداری مشاهده نشد .این موضوع بیـانگر آن اسـت کـه تغییـر
کاربری از جنگل پهنبرگ به جنگل سوزنیبرگ موجب تخریـب
بیشــتر خــاکدانــههــای درشــت مــیشــود .حساســیت زیــاد
خاکدانههای درشت به تخریب این ویژگی را شاخصـی مهـم در
ارزیابی تأثیر تغییر کاربری اراضی جنگلی به سایر انواع کاربریها
معرفی میکند (.)Connant et al., 2004
نتایج نشان داد هرچند در خاکدانههـای درشـت جنگـل
سوزنیبرگ در مقایسه با خاکدانههای درشت جنگل پهـنبـرگ
مقدار کربن آلی بیشـتر اسـت ،ایـن موضـوع تـأثیر چنـدانی بـر
پایداری خاکدانههای جنگل سوزنیبرگ ندارد (شـکلهـای  1و
 .)2با مطالعة ترکیب شیمیایی مواد آلی این کاربریهـا بـا روش
طیشسنجی تبدیل فوریه زیر قرمز )FTIR( 1مشـخ شـد کـه
بانتربودن دردد نسـبی ترکیبـات آ گریـز ،همچـون ترکیبـات
)1. Fourier Transform Infrared Spectrometry (FTIR Spectrometry

آلیفاتیکی ،در جنگل پهنبرگ نقش مؤثرتری بر افزایش پایداری
خاکدانهها در مقایسه با جنگل سوزنیبرگ با کربن آلـی بـانتر
دارد (.)Moghiseh et al., 2013
بــا تغییــر کــاربری جنگــل پهــنبــرگ بــه مرتــع ،دردــد
خاکدانههای پایدار بزرگتر از  2میلیمتر در افقهـای  Aو AB
و  ،B1به استثنای خاکدانههای بزرگتر از  16میلیمتر ،کـاهش
یافت .نتایج شکل  1نشان میدهد تغییر کاربری جنگل به مرتـع
تأثیر زیادی بر خاکدانههای متوسط و ریز نـدارد ( John et al.,
 .)2005; Emadi et al., 2008بهنظر میرسد سرعت بانی تجزیة
مواد آلی و جابهجایی سریع آنها از طریق انتشار گاز کربنیک در
کاربری مرتع سـبب کـاهش ذخیـرة کـربن در خـاک و کـاهش
پایـداری خـاکدانـههـا شـده باشـد ( ;Moghiseh et al., 2012
.)Connant et al., 2004
در کاربری مرتع ،همزمان با کاهش دردد خاکدانـههـای
پایدار ،مقدار کربن آلی خاکدانـههـای درشـت در افـق – Aبـه
استثنای خاکدانههای بزرگتر از  9/5میلیمتر کاهشی معنـادار
داشــت (شــکل  .)2ایــن تعــار افــزایش کــربن آلــی و کــاهش
پایداری ،همانگونه که پـیشتـر نیـز در تغییـر کـاربری جنگـل
پهنبرگ به جنگل سوزنیبرگ مشاهده شد ،نشان میدهـد کـه
فقط مقدار کـل کـربن بـر پایـداری مـؤثر نیسـت و در پایـداری
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خاکدانهها باید کیفیت مواد آلی و شکلهـای مختلـش کـربن را
نیـز بررسـی کـرد ( .)Moghiseh et al., 2013بررسـی پایـداری
خاکدانهها ،به جز در خاکدانههای بـزرگتـر از  16میلـیمتـر،
نشان داد که ساختمان خاک در کاربری جنگل شرایطی بهتـر از
کاربری مرتـع دارد )2011( Tobiašová .نیـز نتـایجی مشـابه را
گزارش کرده است.
روند تغییرات خاکدانههـای پایـدار در افـق  ABکـاربری
مرتع نسبت به کاربریهای جنگل پهنبرگ و جنگل سوزنیبرگ
متفاوت بود .بر اساس نتایج ،با کاهش اندازة خـاکدانـههـای 16
میلیمتر تا  2-4/75میلیمتر دردد خاکدانههای پایدار کاهشی
معنادار مییابد و دوباره از خاکدانههای کوچکتر از  2میلیمتر
پایداری خاکدانهها بان میرود (شکل  .)1این رونـد هـمسـو بـا
روند تغییر مقدار کربن آلی در اجزای خاکدانه و متفاوت با سایر
کاربریها ،بهخصوص جنگل پهنبرگ ،بود (شکل  .)2این کاهش
مقدار کربن آلی همراه کاهش اندازة خاکدانه با نتـایج Tisdall
 )1982( and Oadesو  )2002( Six et al.مطابقت دارد .احتما
میرود ،با توجه به رونـد کـاهش مقـدار کـربن و کـاهش انـدازة

خاکدانهها ،برخالف کاربری جنگـل پهـنبـرگ و سـوزنیبـرگ،
شکلگیری خاکدانهها در افق  ABکاربری مرتع متفاوت باشـد.
پایداری بیشتر خاکدانههای بزرگتر از  16میلیمتر در افق AB
کاربری مرتع نسبت به کاربری جنگـل پهـنبـرگ نشـاندهنـدة
وابستگی این خاکدانهها به عوامل پیونددهنده ،همچون حضـور
ریشههای زنده و مواد آلی حادل از ترشـحات ریشـه در خـاک،
است ( .)Moghiseh, 2012; Oades, 1984این در حالی است که
خاکدانههای ریـز مسـتقل از مـواد آلـی بسـیار تجزیـهپذیرنـد؛
همچون ریشهها و بقایای گیاهی (.)Tisdall and Oades; 1982
اثر کاربری اراضی بر پويايی کربن آلی و مقدار نيتروژن و نسبت
 C:Nدر اجزای فيزيکی خاکدانههای پايدار

در افق  Aکاربریهای جنگل پهنبرگ و جنگـل سـوزنیبـرگ و
مرتع مقدار کربن آلی سه بخش  F-LFو  F-POMو  IA-S+Cبه
استثنای بخش  F-POMکاربری جنگل پهنبرگ روندی مشـابه
داشت؛ طوری که با کاهش اندازة خـاکدانـههـای پایـدار مقـدار
کربن بیشتری مشاهده شد (شکل  3الش 3 ، 3 ،د).

شکل  .3درصد کربن آلی اجزای مختلف مواد آلی خاکدانههای پايدار :الف) بخش سبک آزاد ،1ب) قطعات مواد آلی آزاد ،2ج) قطعات مواد آلی محبوس درون
خاکدانه ،3د) کمپلکسهای رس+سيلت .4حروف بزرگ مؤيد مقايسة ميانگين بين کربن آلی آن بخش خاکدانهها در هر کاربری و حروف کوچک بيانگر مقايسة
ميانگين کربن آلی هر بخش يک خاکدانه بين کاربریهای مختلف ( :PFجنگل پهنبرگ اوليه :SF ،جنگل سوزنیبرگ ثانويه :R ،مرتع) است.
حروف مشابه بيانکنندة اين است که تفاوت معناداری در سطح  5درصد ( )p>0/05بين ميانگين کربن آلی مشاهده نشده است.
1. Free Light Fraction
2. Free POM
3. Intra-aggregate particulate organic matter
4. Intra-aggregate silt+clay

مقيسه و همکاران :بررسی پويايی اجزای فيزيکی کربن آلی 339 ...

اما روند تغییرات کربن آلی بخش  IA-POMدر ایـن سـه
کاربری با یکدیگر متفاوت است .بـا کـاهش انـدازة خـاکدانـه،
مقدار کربن آلی ایـن بخـش در جنگـل پهـنبـرگ بیشـتر و در
کاربری جنگل سوزنیبرگ و مرتع کمتر میشود (شکل  3ج) .در
هر کالس حداکثر مقدار کربن در بخـش  F-LFو حـداقل آن در
بخش  IA-S+Cاست (شکل .)3
تغییر کاربری جنگل پهنبرگ سبب کاهش مقـدار کـربن
آلی در اجزای  F-POM ،F-LFهمة خاکدانـههـا ،و بخـش IA-
 POMخاکدانههای کوچکتر از  9/5میلیمتر شده است (شکل
 .)3تغییر کاربری ،عالوه بر کاهش ورودی مقدار کربن (بخـشF-
 ،)LFسبب تخریب خـاکدانـههـا و کـاهش مقـدار کـربن بـین
خاکدانـهای ( )F-POMو درون خـاکدانـهای ( )IA-POMنیـز
شده است (شکلهای  2و  .)3مقدار بیشـتر کـربن ایـن اجـزا در
جنگل پهنبرگ نسبت به جنگل سـوزنیبـرگ و مرتـع احتمـانً
نتیجة ورودی بیشتر و حفاظت مواد آلی ( F-POMو )IA-POM
بین و درون خاکدانههای پایدارتر جنگل پهنبرگ است (شـکل
 )2006( Liao et al. .)3نیز نتایج مشابهی بهدست آوردهاند.
بــا وجــود مقــدار کــربن کــل بیشــتر در افــق  Aجنگــل
سوزنیبرگ در مقایسه با جنگل پهـنبـرگ ،بـا تفکیـک اجـزای
کربن آلی مشخ شد تغییر کاربری جنگل سبب کاهش کـربن
آلی اجزای سبک و قطعـات مـواد آلـی در جنگـل سـوزنیبـرگ
میشود (جدو  1و شکل  .)3از این رو اجـزای سـبک ( F-LFو
 )F-POMو قطعات مواد آلی درون خاکدانهای ( ،)IA-POMبـه
منزلة ذخیرة فعا خـاک ،شاخصـی مهـم و حسـاس بـه تغییـر
کاربری اراضی نسبت به سایر اجزا یا کـل کـربن خـاک معرفـی
میشوند ( Golchin et al., 1995; Six et al., 2002; Tan et al.,
.)2007
بر اساس نتایج در هر سه نـوع کـاربری بـا کـاهش انـدازة
خاکدانههای پایدار کربن بخش  IA-S+Cافزایش مییابد (شکل
 3د) .تغییر کاربری جنگل پهنبرگ سبب افزایش معنادار کـربن
آلی بخش  IA-S+Cهمة خاکدانههـای جنگـل سـوزنیبـرگ و
بیشتر خاکدانههای مرتع میشود .بهنظر میرسد پـایینتربـودن
پایداری خاکدانههای درشت در دو کاربری جنگل سوزنیبرگ و
مرتع سبب تخریب و تجزیـة مـواد آلـی بخـشهـای  F-LFو F-
 POMو  IA-POMتوسط جامعة زیسـتی خـاک در مقایسـه بـا
جنگل پهنبرگ میشود (شـکل .)Bronick and Lal, 2005( )1
از این رو میتوان فر کرد با تجزیة زیستی مواد آلی بخشهای
 F-LFو  F-POMو  IA-POMکربن آنها با ذرات رس و سـیلت

کمــپلکس و ســبب افــزایش کــربن بخــش  IA-S+Cمــیشــود.
فعالیتهای زیستی سبب پـایینآمـدن نسـبت  C:Nو بـانرفتن
دردد نیترونن بخش  IA-S+Cدر کاربری جنگـل سـوزنیبـرگ
نسبت به جنگل پهنبرگ شد (جدو .)2
با مقایسة دردد کربن بخش  IA-POMبین سـه کـاربری
جنگل پهنبرگ و جنگل سوزنیبرگ و مرتـع ،مـیتـوان نتیجـه
گرفت کـه ایـن بخـش کـربن در جنگـل پهـنبـرگ بیشـتر در
خاکدانههای متوسط و ریز (کوچکتـر از  2میلـیمتـر) ذخیـره
شده است ( .)Tobiašová, 2011ولی در جنگـل سـوزنیبـرگ و
مرتع این امر در خاکدانههای درشت (بزرگتر از  2میلـیمتـر)
اتفاق افتاده است (شکل  3ج) .بهرغـم فراوانـی خـاکدانـههـای
درشت در این سـه کـاربری ( ،)Moghiseh, 2012پایـداری ایـن
خاکدانهها در مقایسه با خاکدانههای ریز و متوسط کمتر است
(شکل  .)1در نتیجة این عدم پایداری ،خـاکدانـههـای درشـت
توانایی حفاظت طوننیمدت مواد آلی را ندارنـد ( Baldock and
 .)Skjemstad, 2000از سوی دیگر ،خاکدانههای ریز با پایـداری
بیشتر نقشی مؤثرتر در حفاظت مـواد آلـی دارنـد و ذخیـرهگـاه
کربن آلی محسو میشوند .بنـابراین ،بـر اسـاس ایـن تحقیـق
تغییر کاربری جنگل پهنبرگ سـبب تغییـر نـوع خـاکدانـه در
حفاظت از کربن نیز میشود (.)Liao et al., 2006
به طور کلی ،حداکثر دردد نیترونن چهار بخش مواد آلی
( )IA-S+C ،IA-POM ،F-POM ،F-LFافــق  Aکــاربریهــای
جنگل پهنبرگ و جنگل سوزنیبرگ و مرتع ،به استثنای بخـش
 IA-POMکاربری جنگل سوزنیبرگ ،در خاکدانههای متوسـط
و ریز است که نشاندهندة تجزیة کربن و غنـیسـازی نیتـرونن
توسط فعالیتهـای میکروبـی اسـت (جـدو Huisz et al., ( )2
 .)2009بــانبودن نیتــرونن بخــش  IA-POMکــاربری جنگــل
سوزنیبرگ در خاکدانـههـای درشـت ممکـن اسـت بـه دلیـل
بانبودن مقدار کربن این بخش و حضور متابولیتهای میکروبـی
غنی از نیترونن نسبت به سـایر خـاکدانـههـا باشـد (شـکل )3
(.)Wagai et al., 2009
تقریباً در هر کالس خاکدانـة جنگـل پهـنبـرگ و مرتـع
حداکثر دردد نیترونن در بخـش سـبک  F-LFو حـداقل آن در
بخش  IA-S+Cمشاهده شد .در حـالی کـه در کـاربری جنگـل
سوزنیبرگ حـداکثر دردـد نیتـرونن در بخـش سـبک  F-LFو
حداقل آن در بخش  IA-POMاندازهگیری شـد .کـاهش دردـد
نیترونن از بخش سبک  ،F-LFبه منزلة ورودی کربن بـه خـاک،
تا دیگر اجزا نشاندهندة این است کـه فرآینـدهای تجزیـة مـواد
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آلی تأثیری مهم بر مقدار نیتـرونن دارد (.)Poirier et al., 2005
مقدار نیترونن بخش  IA-POMتحت تأثیر حفاظت خاکدانهای
یا مقاومت شیمیایی آنها در ارتبا با مواد معدنی خـاک اسـت
( .)Baldock and Skjemstad, 2000کاهش مقـدار نیتـرونن در
بخش  IA-S+Cبیانگر مقاومبودن این بخش به تجزیه در مقایسه
با سایر اجزاست (جدو .)Poirier et al., 2005( )2
در اجــزای  F-LFو  F-POMو  IA-POMکــاربری جنگــل
پهنبرگ و مرتع بیشترین مقدار نسبت  C:Nدر خاکدانـههـای
درشت (اِلیوت )1986 ،و کمترین آن در بخـش  IA-S+Cاسـت
(جدو  .)2احتما میرود به دلیل حضور بقایای گیاهی جدیـد
و مــواد آلــی کمتــر تجزیــهیافتــه در بخــش F-POM ،F-LF
خاکدانههای درشت در مقایسه با خـاکدانـههـای ریـز و ذرات
رس+سیلت بـه سـبب بـانبودن نسـبت  C:Nباشـد (جـدو )2
( ;Golchin et al., 1995; Six et al., 2002; John et al., 2005

 .)Tan et al., 2007در ایـن مطالعـه ،بـا اسـتفاده از روشهـای
مختلش تفکیـک مـواد آلـی ،همچـون چگـالی و انـدازه ،ترتیـب
تجزیهپـذیری اجـزای مختلـش مـواد آلـی در سـه نـوع کـاربری
مطالعهشده مشخ شـد؛ طـوری کـه حـداکثر نسـبت  C:Nدر
بخش  F-LFدر کاربریهای جنگل و بخش  F-POMدر کاربری
مرتع مشاهده شد .از طرف دیگـر ،در همـة کـاربریهـا حـداقل
نسبت  C:Nدر بخش  IA-S+Cکالسهای اندازهای خاکدانههـا
برآورد شد (جدو  .)Poirier et al., 2005( )2بنـابراین کـاهش
نســـبت  C:Nاز تـــوالی IA- > IA-POM > F-POM > F-LF
 S+Cتبعیت کـرده کـه نشـان دهنـدة افـزایش درجـة تجزیـه و
هوموسیشدن کامل مواد آلی است (جدو Golchin et al., ( )2
1995; Poirier et al., 2005; John et al., 2005; Liao et al.,
.)2006; Von Lützow et al, 2008

جدول  .2نسبت  C:Nو درصد نيتروژن اجزای مختلف مواد آلی خاکدانههای افق  Aسه کاربری جنگل پهنبرگ (،)PF
جنگل سوزنیبرگ ( ،)SFو مرتع ()R

کاربری

PF

SF

R

بخش خاکدانه
(میلیمتر)

اجزای مواد آلی خاک
F-LF
N%
C/N

F-POM
N%
C/N

IA-POM
N%
C/N

IA-S+C
N%
C/N

>16

38/93

0/96

36/00

0/86

37/97

0/23

12/21

0/23

9/5-16

39/19

0/96

38/95

0/90

37/57

0/22

13/44

0/24

4/75-9/5

40/13

0/97

38/46

0/93

37/89

0/26

12/98

0/25

2-4/75

38/50

0/99

36/55

0/94

28/76

0/41

13/20

0/29

0/5-2

41/74

1/01

38/62

0/88

32/70

0/45

13/50

0/31

0/250-0/5

35/13

1/17

34/72

0/94

30/00

0/78

14/12

0/35

0/053-0/250

35/65

1/15

31/13

1/01

32/38

0/49

13/49

0/38

>16

28/28

1/19

26/50

1/03

23/80

0/42

11/69

0/46

9/5-16

27/84

1/01

25/49

1/07

19/83

0/46

11/36

0/48

4/75-9/5

32/46

1/00

25/51

1/09

20/13

0/45

11/59

0/49

2-4/75

36/67

0/96

27/85

1/03

17/78

0/52

12/16

0/47

0/5-2

38/60

0/96

27/63

1/04

18/38

0/47

12/07

0/47

0/250-0/5

30/58

1/27

28/36

1/12

21/36

0/31

12/05

0/51

0/053-0/250

29/68

1/30

26/59

1/18

23/71

0/25

12/16

0/55

>16

17/66
17/57
18/48
19/73
20/56
17/40
16/66

1/53
1/56
1/51
1/34
1/54
1/49
1/33

19/58
18/79
19/69
19/83
19/45
18/73
17/19

1/32
1/43
1/40
1/28
1/53
1/35
1/25

15/09
17/30
15/71
18/56
11/94
16/44
13/79

0/66
0/56
0/54
0/57
0/63
0/75
0/31

9/83
11/96
11/28
11/40
12/15
12/01
11/58

0/30
0/28
0/30
0/28
0/27
0/30
0/37

9/5-16
4/75-9/5
2-4/75
0/5-2
0/250-0/5
0/053-0/250
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در برخی خـاکدانـههـای افـق  Aجنگـل پهـنبـرگ ،بـا
محبوسشدن مواد آلی درون خـاکدانـههـا (بخـش ،)IA-POM
نسبت  C:Nافزایش نشان می دهد؛ طوری کـه حـداکثر  C:Nدر
بخش  IA-POMو حداقل آن در بخش  IA-S+Cاسـت (جـدو
 .)2بهنظر مـیرسـد بـانبودن نسـبت  C:Nدر بخـش IA-POM
معرف حفاظت مواد آلی درون خاکدانه در برابر تجزیة میکروبی
باشد .از طرف دیگر ممکن است ترکیـب شـیمیایی متفـاوتی در
مقایسه با سـایر اجـزای مـواد آلـی داشـته باشـد ( Zinn et al.,
 .)2007به طور کلی ،بر اساس نتایج این تحقیق نسبت  C:Nبان
و بانبودن دردد نسبی ترکیبات آ گریزی ( Moghiseh et al.,
 )2013در بخش  IA-POMتأثیر مهمی بر پایداری خاکدانههای
جنگــل پهــنبــرگ دارد ( ;Baldock and Skjemstad, 2000
.)Wagai et al., 2009

نتيجهگيری
بر اساس نتایج بررسی پایداری خاکدانـههـا ،عمومـاً بـا کـاهش
اندازة خاکدانهها ،دردد خاکدانههای پایدار و مقدار کربن آلـی
آنها رفتاری مشابه دارند .همچنین مشخ شد خاکدانـههـای
درشت (بزرگتر از  2میلیمتر) در مقایسه با سایر خاکدانهها به
تغییر کاربری جنگل پهنبرگ حساسترند .بـا وجـود زیـادبودن
مقدار کربن آلی خاکدانههـای درشـت در جنگـل سـوزنیبـرگ
نسبت به جنگل پهـنبـرگ ،پایـداری خـاکدانـههـا در جنگـل
سوزنیبرگ در مقایسه با جنگل پهنبرگ کمتر بود؛ کـه بـهنظـر
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میرسد این موضوع ناشی از تفاوت نوع و کیفیـت مـواد آلـی در
این دو کاربری باشـد .مطالعـة پویـایی کـربن آلـی در خـاک بـا
استفاده از روشهای مختلش تفکیک مواد آلی بر حسب انـدازه و
چگالی نشان داد بخش قطعات مواد آلی سبک و بخش مواد آلی
درون خاکدانهای در مقایسه بـا سـایر بخـشهـای مـواد آلـی و
همچنین کربن کـل خـاک شاخصـی مناسـبتـر بـرای بررسـی
حساسیت خاک به تغییر کاربری اراضی از جنگل پهـنبـرگ بـه
جنگل سوزنیبرگ یا مرتع است .با استفاده از روشهای مختلـش
تفکیک مواد آلی ،هماننـد روش تفکیـک مـواد آلـی بـر حسـب
چگالی آنهـا یـا روش تفکیـک بـر حسـب انـدازة ذرات ،تـوالی
حساسیت به تخریب بخشهای مختلش مواد آلی خاک به دورت
 IA-S+C>IA-POM>F-POM>F-LFمشخ شد .این تـوالی
نشاندهندة تجزیهپذیری و هوموسـیشـدن کامـل مـواد آلـی از
بخش  F-LFتا  IA-S+Cاست .نتایج نشان داد با محبـوسشـدن
مواد آلی درون خاکدانـههـا بخـش  IA-POMکـاربری جنگـل
پهنبرگ نسبت  C:Nافزایش مییابد .نسبتهای بـانی  C:Nدر
این بخش  IA-POMنشاندهندة حفاظت از مواد آلی در داخـل
خاکدانه است .بهنظر میرسد ترکیب شیمیایی مواد آلی در این
بخش تا حد زیادی با ترکیب شیمیایی مـواد آلـی آزاد و سـبک
( F-LFو  )F-POMمتفاوت است .بـانبودن دردـد نسـبی مـواد
آ گریز در بخش  IA-POMدر جنگل پهنبـرگ در مقایسـه بـا
سایر کاربریها نقش مهمی در پایـداری خـاکدانـههـا و توقـش
کربن 1در خاک دارد.
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