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ABSTRACT
Changing land use is one of the most important human interactions in natural ecosystems that affect ecosystem
processes, especially soils. In the present study, the effects of forest (natural forest and oak plantation) and nonforest (garden, rangeland and agriculture) land sues on the variability of soil quality indices and carbon dioxide
emission dynamics have been considered. In each of the proposed land uses, 16 soil samples (0-10 cm depth)
were collected and transferred to the laboratory. According to the results, the highest amounts of soil organic
matter were allocated to forest habitats and the highest bulk density was belonged to rangeland and agricultural
areas. However, the variation of soil particle density among the various land uses was not significant, but the
highest soil porosity was found under oak plantation. The natural forest has the most stable aggregates, and
following deforestation and the land use change, their stability was significantly reduced. The highest amount
of sand was belonged to rangelands and the highest amount of clay was allocated to natural forest, while the
content of silt did not show significant differences among different land uses. The highest amount of coarse
root biomass was observed in the natural forest and oak plantation, while the fine root biomass in the natural
forest was the highest amount. Greater amounts of soil moisture content were found in the forest habitats
(especially in winter and autumn), while the highest soil temperature was assigned to agriculture and rangeland
areas (especially in summer). The emission of carbon dioxide from the soil was highest during the summer,
under the oak plantation. According to the PCA output, the amount of soil organic matter, moisture content and
porosity in the oak plantation have had an important role in increasing carbon dioxide emission from the soil
of this type of land use compared to other sites. The results of this study confirm the protection of natural forests
in order to increase the soil quality characteristics and health.
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تاثير تغيير کاربری جنگل بر ويژگیهای کيفی خاک و تصاعد دی اکسيد کربن
سميه احسانی ،1يحيی کوچ  ،2مسلم اکبرینيا

3

 .1دانشجوی کارشناسیارشد ،گروه جنگلداری ،دانشکدة منابع طبیعی ،دانشگاه تربیت مدرس ،نور ،ایران.
 .2استادیار ،گروه مرتعداری ،دانشکدة منابع طبیعی ،دانشگاه تربیت مدرس ،نور ،ایران.
 .3دانشیار ،گروه جنگلداری ،دانشکدة منابع طبیعی ،دانشگاه تربیت مدرس ،نور ،ایران.
(تاریخ دریافت -1397/8/27 :تاریخ بازنگری -1397/10/13 :تاریخ تصویب)1397/10/24 :

چکيده
تغییر کاربری اراضی یکی از دخالتهای مهم بشر در اکوسیستمهای طبیعی است که بر روی فرآیندهای اکوسیستم به ویژه
خاک اثرگذار است .در پژوهش حاضر ،اثر کاربریهای جنگلی (جنگل طبیعی و جنگلکاری بلندمازو) و غیرجنگلی (عرصه-
های باغی ،مرتعی و زراعی) بر تغییرپذیری شاخصهای کیفی خاک و پویایی تصاعد دی اکسید کربن مورد توجه قرار گرفته
است .در هر یک از کاربریهای مورد بررسی ،تعداد  16نمونه خاک (عمق  0-10سانتیمتری) جمعآوری و به آزمایشگاه
انتقال داده شد .مطابق با نتایج ،بیشترین مقدار ماده آلی خاک به رویشگاههای جنگلی و باالترین مقدار جرم مخصوص
ظاهری به عرصه های مرتعی و زراعی اختصاص داشت .هرچند تغییرات جرم مخصوص حقیقی خاک در بین کاربریهای
مختلف اراضی معنیدار نبود ،اما خاک جنگلکاری بلندمازو دارای باالترین مقدار تخلخل بود .جنگل طبیعی دارای
پایدارترین خاکدانهها بوده و به دنبال تخریب جنگل و تغییر نوع کاربری از پایداری آنها بطور معنیداری کاسته شد.
بیشترین محتوای شن به عرصه مرتعی و باالترین مقدار رس به جنگل طبیعی اختصاص داشته ،در حالی که محتوای سیلت
تفاوت آماری معنیداری در بین کاربریهای مختلف اراضی نشان نداد .باالترین مقدار زیتوده درشتریشه در جنگل طبیعی
و جنگل کاری بلندمازو مشاهده شد در حالی که زیتوده ریزریشه در جنگل طبیعی باالترین مقدار بود .بیشترین مقادیر
رطوبت خاک در رویشگاههای جنگلی (بویژه در فصول زمستان و پاییز) مشاهده شد ،در حالی که باالترین درجه حرارت
خاک به عرصههای زراعی و مرتعی (بویژه در فصل تابستان) اختصاص داشت .تصاعد دی اکسید کربن از خاک در فصل
تابستان تحت جنگلکاری بلندمازو باالترین مقدار بوده است .مطابق با تحلیل مؤلفههای اصلی ،مقدار ماده آلی ،محتوای
رطوبت و همچنین میزان تخلخل خاک در جنگل کاری بلندمازو نقش مؤثری در افزایش تصاعد دی اکسید کربن از خاک
این نوع از کاربری اراضی در مقایسه با سایر رویشگاهها داشته است .نتایج این پژوهش مؤید حفاظت از جنگلهای طبیعی
برای افزایش مشخصههای کیفی و سالمت خاک میباشد.
واژههای کليدی :تخلخل ،پایداری خاکدانه ،زیتوده ریشه ،رطوبت ،حرارت.

مقدمه

1

تغییر کاربری اراضی با اهدافی نظیر استفاده از معادن ،ایجاد
اراضی کشاورزی و بهرهبرداری بیش از توان تولید رویشگاه از
عوامل تخریب جنگلها محسوب میشوند که با توجه به رشد
جمعیت و توسعه صنایع این روند رو به رشد میباشد ( Meyfroidt
 .)et al., 2013تغییر نوع کاربری اراضی ،بهطور عموم ویژگیهای
مختلف خاک را تحت تاٌثیر قرار میدهد زیرا باعث تغییراتی در
عوامل غیر زنده (رطوبت ،نور و دما) و زنده (پوشش گیاهی ،تنوع
زیستی و میکروارگانیسمها) میشود (.)Beheshti et al., 2012
ماده آلی ،طیف گسترده ای از اجزا زنده و غیر زنده و یکی از
پیچیدهترین و ناهمگنترین اجزای خاک محسوب میشود .مواد
* نویسنده مسئولyahya.kooch@modares.ac.ir :

آلی خاک نقش مهمی در تنظیم چرخه عناصر غذایی ،فراهم
کردن زیستگاه جانوران و موجودات میکروبی ،ثبات خاکدانه ،نگه-
داری و حفظ آب دارد .به همین دالیل به عنوان یک ویژگی مهم
کیفیت (سالمت) خاک شناخته شده است (.)Haynes, 2005
تغییر در مقدار ماده آلی میتواند منجر به تغییرات اساسی در جرم
مخصوص ،پایداری خاکدانه ،تخلخل ،محتوای رطوبت ،دما و
فعالیت میکروبی خاک گردد ( .)Ashagrie et al., 2005همچنین
گزارش شده است که تغییرات مقدار مواد آلی در خاک به واسطه
تغییرات کاربری اراضی میتواند اثرات معنیداری در تغییرپذیری
نسبت اجزای بافت و ساختمان خاک داشته باشد ( Emadodin
.)et al., 2009
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ارزیابی ساختمان خاک معموال بر اساس پایداری
خاکدانهها بیان میشود و به عنوان شاخص مهمی برای سنجش
خصوصیات فیزیکی خاک در نظر گرفته میشوند .خاکدانهها ذرات
ثانویه هستند که از اجتماع ذرات معدنی با مواد آلی و غیر آلی
تشکیل میشوند ( .)Emadodin et al., 2009به توانایی خاکدانهها
در حفظ ساختار و اندازه خود در رویارویی با تنشهای مکانیکی،
پایداری خاکدانه میگویند ( .)Bronick and Lal, 2005خاکدانهها
اثر مهمی در گسترش سیستم ریشهای ،چرخه کربن و آب و نیز
مقاومت در برابر فرسایش ایفا میکنند (.)Barthès et al., 2008
در واقع پوشش گیاهی ،ساختمان خاک را به خاطر توزیع مواد
آلی از طریق الشبرگ ،تجزیه و ترشحات ریشه گیاهان تحت تأثیر
قرار میدهد .به این ترتیب افزایش پوشش گیاهی و مواد آلی خاک
یکی از مهمترین فاکتورهای تعیین کننده پایداری خاکدانهها
میباشد ( .)Fattet et al., 2011همچنین ،ریشهها به عنوان فاکتور
زیستی شکلگیری خاک با تفاوت در اندازه ،ساختار ،عمق نفوذ و
فعالیت ،اثرات متفاوتی بر محیط اطراف خود دارند .ریشههای
موجود در خاک از دو بخش ،ریشههای درشت با قطر باالی 2
میلیمتر و ریز ریشهها با قطر کمتر از  2میلیمتر تشکیل شدند
که متناسب با عمق نفوذ بر خصوصیات فیزیکی ،شیمیایی و
بیولوژیکی خاک مؤثر میباشند ( .)Tufekcioglu, 1999در هر
حال با توجه به نوع کاربری اراضی ،سهم هر یک از این اجزای
ریشهها میتواند متفاوت باشد (.)Tamooh et al., 2008
خصوصیات میکروبی ،بهعنوان یکی از شاخصهای بسیار
حساس کیفیت خاک بوده که پاسخ قطعی به تغییرات نوع کاربری
اراضی در کوتاهمدت ارائه میدهند ( .)Raiesi, 2007تنفس پایه
(شاخص تصاعد دی اکسید کربن) خاک یکی از شاخصهای بسیار
پویا بوده و کمیت و کیفیت تغییرات آن در خاکهای مختلف
متفاوت میباشد .این مشخصه بیانگر فعالیت زیستی خاک و یکی
از فرآیندهای اصلی در کنترل کربن بومسازگانهای زمینی است
( .)Raiesi and Asadi, 2006تنفس پایه خاک ناشی از تنفس
اتوتروف توسط ریشه زنده و قارچهای میکوریز همراه آنها ،تنفس
هتروتروف توسط اکسیدکننده بقایای آلی و ترشحات ریشه
میباشد ( .)Saiz et al., 2006کاربریها با پوششهای مختلف با
تأثیر بر کمیت و کیفیت الشهریزه تولیدی بر تنفس خاک اثرگذار
میباشند ( .)Weand et al., 2010همچنین مطابق با گزارش
) ،Parmar et al. (2015میزان تنفس پایه خاک در فصول مختلف
سال (وابسته به درجه حرارت و رطوبت خاک) مقادیر متفاوتی را
نشان میدهد .استفاده از مشخصههای مختلف خاک یکی از
بهترین راهکارهای ارزیابی کاربریهای جنگلی و غیرجنگلی از
نظر پتانسیل سالمت ،پویایی و کیفیت خاک است .با توجه به

نقش مهم کاربریهای اراضی در تعادل اکوسیستم ،شناخت روابط
بین پوششهای مختلف و عوامل محیطی بویژه خاک برای ثبات
پایداری آن امری اجتناب ناپذیر است .ارزیابی توان اکولوژیک
کاربریها بر پایه معیارها و شاخصهای موجود در آنها میتواند
یکی از نکات مهم و ارزشمند برای مدیریت اکوسیستم به شمار
رود .در این تحقیق اثر تبدیل کاربری جنگل به سایر کاربریها
(در بخشی از منطقه شمال کشور) از نظر مشخصههای
فیزیکوشیمیایی ،زیستی و پویایی تصاعد دی اکسید کربن از خاک
(به عنوان مهمترین گاز از دیدگاه تغییر اقلیم) مورد توجه می-
باشد.

مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه

محدوده مورد بررسی در حوزه اداره کل منابع طبیعی و
آبخیزداری استان مازندران -نوشهر ،منابع طبیعی واحد
خیرودکنار در حوزه آبخیز  45گلندرود ،طرح جنگلداری نیرنگ،
سری  7قرار دارد .این محدوده ،با مختصات جغرافیایی "30' 40
 °36تا " 36° 37' 30عرض شمالی و " 51° 28' 25تا "26' 30
 °51طول شرقی در محدوده  5کیلومتری شهرستان نوشهر واقع
شده است .مساحت منطقه مورد مطالعه  2544هکتار با حداقل
ارتفاع از سطح دریا  50متر و حداکثر ارتفاع از سطح دریا 1420
متر میباشد .براساس گزارش نزدیکترین ایستگاه هواشناسی،
ایستگاه کلیماتولوژی نوشهر ،میزان بارندگی سالیانه در این
محدوده  1300میلیمتر بوده که حداقل آن در تیر و حداکثر آن
در مهرماه ثبت شده است .گرمترین ماه سال ،مرداد با میانگین
دمای  29/2درجه سانتیگراد ،سردترین ماه سال ،بهمن با
میانگین دمای  2/6درجه سانتیگراد و همچنین میانگین دمای
ساالنه برابر با  15/9درجه سانتیگراد میباشد .بطور کلی
خاکهای منطقه مورد بررسی دارای منشأ مادری آهکی و مارنی
و در بعضی نقاط شیلهای ذغالی است .سری مربوطه دارای خاکی
تکامل یافته و نسبتاً عمیق تا عمیق و در نقاط مرتفع بعضاً کم
عمق ،بافت خاک عموم ًا نیمهسنگین تا سنگین با درصد رس بیش
از  30تا  35درصد میباشد ( .)Anonymous, 2000بدنبال تخریب
جنگل در بخشهایی از این طرح جنگلداری ،در سال 1364
بخشی از این سطوح پاکتراشی شده (توسط اداره کل منابع
طبیعی و آبخیزداری استان مازندران -نوشهر) و عملیات جنگل-
کاری در آنها صورت گرفت .در حالی که بخشهایی دیگر از این
سطوح توسط کاربریهای دیگر جایگزین شد ( Anonymous,
 .)2000در پژوهش پیش رو پنج نوع کاربری اراضی متداول به
شرح زیر در منطقه مورد مطالعاتی مورد توجه قرار گرفت)1( :
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جنگل طبیعی کمتر دستخورده ممرز -انجیلی )2( ،جنگلکاری
 32ساله بلوط (~  8هکتار با فاصله کاشت اولیه  2 × 2متر))3( ،
عرصه باغی تحت کشت پرتقال و نارنگی )4( ،عرصه مرتعی همراه
با پوششهای علفی (چمن جارو ،جگن و ارزن) تنک )5( ،زمین
زراعتی تحت کشت برنج .در این تحقیق ،برای سهولت بیان ،هر
یک از این کاربریهای اراضی به ترتیب با عناوین جنگل طبیعی،
جنگلکاری بلندمازو ،عرصههای باغی ،مرتعی و زراعی اشاره
خواهند شد .در این مطالعه ،بخشهایی از این کاربریهای انتخاب
شد که به صورت پیوسته با هم بوده و حداقل اختالف ارتفاع از
سطح دریا ،حداقل تغییر درصد و جهت شیب در آنها مشاهده
میشود.
روش نمونهبرداری و تجزيه آزمايشگاهی

در هر یک از کاربریهای مورد بررسی 4 ،ترانسکت به طول 200
متر پیاده و بر روی هر ترانسکت  4نمونه خاک ( Kooch and
 )Parsapour, 2017از عمق  0-10سانتیمتری و در سطح × 25
 25سانتیمتر جمعآوری گردید .در مجموع تعداد  16نمونه خاک
از هر کاربری (شکل  )1به آزمایشگاه انتقال داده شد.

حقیقی به روش پیکنومتری و بافت خاک با استفاده از روش
هیدرومتری اندازهگیری شد ( .)Jafari Haghighi, 2003پایداری
خاکدانه بر اساس روش الک تر پیشنهادی Pojasok and Kay
) (1990اندازهگیری شده و مقدار پایداری خاکدانههای تر از رابطه
زیر محاسبه گردید.
رابطه 1
%WAS  (R  S ) /(T  S ) 100
که در این رابطه = R ،جرم ذرات باقیمانده روی الک 0/25
میلیمتر = S ،جرم ذرات شن مانده روی الک  0/25میلیمتر و T
= جرم کل نمونه خاک میباشد.
به منظور بررسی میزان تغییرات رطوبت ،حرارت و تصاعد
دی اکسید کربن از خاک ،نمونهبرداری در ماههای میانی هر فصل
(اردیبهشت ،مرداد ،آبان و بهمن  )1396انجام شد .رطوبت خاک
به روش توزین در محیط آزمایشگاه ( )Jafari Haghighi, 2003و
دمای خاک با استفاده از دماسنج دیجیتال در عرصه مورد اندازه-
گیری قرار گرفت .به منظور اندازهگیری میزان تصاعد گاز دی
اکسید کربن ،از نمونههای تازه خاک استفاده شد .میزان گاز
متصاعد شده با استفاده از روش بطری بسته در محیط آزمایشگاه
مورد سنجش قرار گرفت (.)Alef, 1995
تجزيه و تحليل آماری دادهها

شکل  -1طرح شماتيکی از نحوه نمونهبرداری خاک در هر کاربری مورد
مطالعه.

همزمان با انتقال نمونههای خاک به آزمایشگاه ،ریشههای
موجود در داخل نمونهها به روش دستی جدا و سپس به منظور
تفکیک این ریشهها به درشتریشه (قطر باالی  2میلیمتر) و
ریزریشه (قطر کمتر از  2میلیمتر) با استفاده از الک  2میلیمتری
شستشو داده شدند .سپس این نمونههای ریشه در آون و در دمای
 70درجه سانتیگراد و در مدت زمان  24ساعت خشک گردیدند.
در نهایت پس از توزین نمونههای خشک شده ،مقدار زیتوده آنها
در هر کاربری محاسبه شد (.)Neatrour et al., 2005
نمونههای خاک برای انجام آزمایشهای فیزیکی و
شیمیایی ،پس از خشک شدن در هوا از الک  2میلیمتری عبور
داده شدند .کربن آلی به روش والکلیبالک و سپس محاسبه ماده
آلی ،جرم مخصوص ظاهری به روش کلوخه ،جرم مخصوص

در اولین مرحله ،نرمال بودن دادهها بوسیله آزمون کولموگروف-
اسمیرنوف و همگن بودن واریانس دادهها با استفاده از آزمون لون
مورد بررسی قرار گرفت .بدنبال حصول اطمینان از نرمال بودن
دادهها ،بهمنظور مطالعه تفاوت یا عدم تفاوت مقادیر مشخصههای
مختلف خاک در ارتباط با نوع کاربریهای اراضی از آزمون تجزیه
واریانس یکطرفه و برای مشخصههای رطوبت ،حرارت و تصاعد
دی اکسید کربن از خاک در ارتباط با نوع کاربریهای اراضی و
فصول سال از آزمون تجزیه واریانس دوطرفه استفاده شد .آزمون
دانکن ( )p > 0/05نیز به منظور مقایسه چندگانه میانگینها بکار
گرفته شد .تجزیه و تحلیل آماری کلیه دادهها با استفاده از نرمافزار
 SPSSنسخه  20صورت پذیرفت .همچنین به منظور انجام آنالیز
چند متغیره و تعیین ارتباط بین مشخصههای مختلف خاک در
کاربریهای اراضی موردمطالعه ،تحلیل مؤلفههای اصلی ()PCA
با ایجاد ماتریس حاصله در برنامه  PC - ORDتحت Windows
مورد بررسی قرار گرفت.

نتايج
مشخصههای فيزيکوشيميايی و زيستی خاک

نتایج حاکی از اثرات معنیدار نوع کاربری اراضی بر بسیاری از
مشخصههای مورد مطالعه خاک میباشد .بیشترین مقدار ماده آلی
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اراضی (پس از گذشت  32سال) از پایداری آنها بطور معنیداری
کاسته شد .بیشترین مقدار شن به عرصه مرتعی و باالترین مقدار
رس به جنگل طبیعی اختصاص داشته ،در حالی که سیلت خاک
تفاوت آماری معنیداری در بین کاربریهای اراضی مختلف نشان
نداد .باالترین مقدار زیتوده درشتریشه در جنگل طبیعی و
جنگلکاری بلندمازو مشاهده شد در حالی که زیتوده ریزریشه در
جنگل طبیعی باالترین مقدار بود (جدول .)1

خاک در رویشگاههای جنگلی (جنگلکاری بلندمازو و جنگل
طبیعی) مشاهده شد .عرصههای مرتعی و زراعی دارای باالترین
مقدار جرم مخصوص ظاهری بوده ،در حالی که کمترین مقدار
این مشخصه به جنگلکاری بلندمازو اختصاص داشت .هرچند
تغییرات جرم مخصوص حقیقی خاک در بین کاربریهای مختلف
اراضی معنیدار نبوده ،اما جنگلکاری بلندمازو دارای باالترین
مقدار تخلخل خاک بوده است .جنگل طبیعی دارای پایدارترین
خاکدانهها بوده و به دنبال تخریب جنگل و تغییر نوع کاربری

جدول  -1ميانگين ( ±اشتباه معيار) مشخصههای خاک در ارتباط با کاربریهای اراضی

مشخصه  /رویشگاه

جنگل طبیعی
میانگین

7/62 a
ماده آلی
جرم مخصوص ظاهری 1/27 bc
جرم مخصوص حقیقی 2/37
0/45 b
تخلخل
72/29 a
پایداری خاکدانه
25/81 c
شن
34/25
سیلت
39/93 a
رس
زیتوده درشتریشه 1465/37 a
58/94 a
زیتوده ریزریشه

جنگلکاری بلندمازو

اشتباه
معیار
0/34
0/02
0/06
0/01
2/49
2/05
2/61
1/54
38/32
3/82

میانگین

اشتباه
معیار

0/69
7/89 a
0/02
1/19 c
0/09
2/53
0/01
0/52 a
2/30
59/19 b
1/79 30/25 bc
2/11
37/37
0/80
32/37 b
42/77 1373/12 a
3/58
42/72 b

عرصه مرتعی

عرصه باغی

عرصه زراعی

میانگین

اشتباه
معیار

میانگین

اشتباه
معیار

میانگین

اشتباه
معیار

5/84 b
1/35 b
2/46
0/37 c
46/37 c
33/87 ab
38/12
28/00 c
623/18 b
31/93 c

0/27
0/03
0/11
0/01
1/75
2/91
1/96
1/68
50/55
2/21

5/29 b
1/58 a
2/40
0/33 c
37/28 d
38/50 a
38/50
23/00 d
46/25 c
21/95 d

0/27
0/03
0/06
0/02
1/56
1/29
1/40
0/57
5/51
0/81

5/58 b
1/51 a
2/39
0/36 c
33/71 d
34/37 ab
38/68
26/93 c
5/31 c
24/68 cd

0/26
0/03
0/04
0/01
1/29
1/59
1/91
1/09
1/31
2/08

مقدار

F

8/943
28/044
0/640
16/036
68/129
5/631
0/800
28/271
415/06
30/484

معنیداری

0/000
0/000
0/636
0/000
0/000
0/001
0/529
0/000
0/000
0/000

واحدها :ماده آلی (درصد) ،جرم مخصوص ظاهری و حقيقی (گرم بر سانتی متر مکعب) ،تخلخل ،پايداری خاکدانه ،شن ،سيلت و رس (درصد) ،زيتوده درشت ريشه
(کيلوگرم در هکتار) و زيتوده ريز ريشه (گرم بر متر مربع) .حروف انگليسی متفاوت بيانگر وجود تفاوت آماری معنیدار در کاربریهای اراضی مورد مطالعه
میباشد.

داشت (شکل -2ب) .تصاعد دی اکسید کربن از خاک نیز در فصل
تابستان و جنگلکاری بلندمازو بیشتر از سایر فصول و کاربریهای
اراضی بوده است (شکل -2ج) .مطابق با تحلیل مؤلفههای اصلی
( ،) PCAمقدار ماده آلی ،رطوبت و همچنین میزان تخلخل خاک
در جنگلکاری بلندمازو نقش مؤثری در افزایش تصاعد دی اکسید
کربن از خاک این نوع از کاربری اراضی در مقایسه با سایر کاربری-
ها داشته است (شکل .)3

تغييرات فصلی رطوبت ،حرارت و تصاعد دی اکسيد کربن خاک

مشخصههای رطوبت ،حرارت و انتشار دی اکسید کربن از خاک
تفاوتهای آماری معنیداری را در فصول مختلف سال تحت
کاربریهای مختلف اراضی نشان دادند (جدول  .)2بیشترین
مقادیر رطوبت خاک در فصول زمستان و پاییز و بویژه در خاک
رویشگاههای جنگلی (جنگلکاری بلندمازو و جنگل طبیعی)
مشاهده شد (شکل -2الف) ،در حالی که باالترین درجه حرارت
خاک به فصل تابستان و عرصههای زراعی و مرتعی اختصاص

جدول  -2تجزيه واريانس مشخصههای خاک در ارتباط با کاربریهای اراضی و فصول مختلف

منبع تغییرات  /مشخصهها
رطوبت خاک
حرارت خاک
تصاعد دی اکسید کربن از خاک

کاربری اراضی

کاربری اراضی × فصل

فصل

مقدار F

معنیداری

مقدار F

معنیداری

مقدار F

معنیداری

51/292
51/242
403/634

0/000
0/000
0/000

25/545
343/021
176/701

0/000
0/000
0/000

0/476
11/564
4/465

0/000
0/000
0/000
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ab b

d

c
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a
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b
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ab

bc c

B

B

a

b

c

c

B

a

b

ab

ab b

A

A

a

a
a

A

a

b

c

c

a

b

A
B
C

CD
D

d

c

a

a

b

d

c

a

a
b

d

c

d
b

c

a

b
c

b

d

شکل  -2ميانگين ( ±اشتباه معيار) مشخصههای رطوبت (الف) ،حرارت (ب) و تصاعد دی اکسيد کربن (ج) خاک در فصول مختلف سال تحت کاربریهای اراضی
مورد مطالعه.
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PCA
Axis 2

Plantation

2

Particle density
Porosity
Silt

CO2 emission
Organic matter
Moisture

Axis 1
4

Fine root biomass
Coarse root biomass
Aggregate stability
Clay

0

Garden

Sand
Temperature

-4

0

Bulk density

Agriculture
Rangeland

Natural forest
-2

شکل  -3ارتباط کاربریهای اراضی و مشخصههای خاک در آناليز ( PCAفاکتور اول؛ مقدار ويژه =  ،10/92درصد واريانس =  ،84/06درصد واريانس تجمعی =

 84/06و فاکتور دوم :مقدار ويژه =  ،1/75درصد واريانس =  ،13/50درصد واريانس تجمعی = .)97/56

بحث
کاربریهای مختلف اراضی اثرات متفاوتی را بر مشخصههای
خاک نشان دادند .تغییرات در میزان مواد آلی خاک در کاربری-
های مختلف اراضی به دلیل تفاوت در نوع پوشش ،کمیت و
کیفیت الشبرگ ورودی میباشد ( .)Mao and Zeng, 2010بر
همین اساس تغییرات معنیداری در میزان ماده آلی خاک تحت
کاربریهای اراضی مورد مطالعه مشاهده شد .مطابق با نتایج
بدست آمده ،رویشگاههای جنگلی (جنگل طبیعی و جنگلکاری
بلندمازو) به واسطه ریزش سالیانه شاخ و برگها منجر به تجمع
بیشتر مواد آلی شده و همین موضوع منجر به تجمع مواد آلی
خاک شده است که با نتایج پژوهش ) John et al. (2012و
) Karami et al. (2014همخوانی دارد .همچنین یافتههای
) Poeplau and Don (2013نشان داد که در رویشگاههای جنگلی
پهنبرگ خزانکننده ،مواد آلی خاک غنی میباشد .به واسطه
تغییرات موجود در میزان مواد آلی خاک ،جرم مخصوص ظاهری
نیز تفاوتهای آماری معنیداری را در بین کاربریهای اراضی
مورد مطالعه نشان داده است .بیشترین مقدار جرم مخصوص
ظاهری در خاک کاربریهای مرتعی و زراعی مشاهده گردید .یکی
از دالیل اصلی وجود این اختالف ،کمبود مواد آلی در خاک این
اراضی میباشد .در تحقیقی Raiesi (2007) ،اذعان داشته است
که عملیات خاکورزی و بهمزدن خاک سطحی ،موجب کاهش
ماده آلی و در پی آن تخریب خاک شده و در نتیجه ،خلل و فرج
و یا تخلخل خاک کاهش مییابد .همچنین ،در یک بررسی

) Schulp et al. (2008اشاره داشتهاند که افزایش میزان ماده آلی
خاک باعث افزایش تخلخل خاک و کاهش جرم مخصوص ظاهری
میشود .در همین راستا جنگلکاری بلوط با افزایش میزان ماده
آلی خاک دارای کمترین جرم مخصوص ظاهری و بیشترین
تخلخل خاک بوده است .تخریب رویشگاههای جنگل طبیعی و
تبدیل آن به سایر کاربریهای اراضی اثرات منفی معنیداری بر
مشخصه پایداری خاکدانههای خاک داشته است .در پژوهشی،
) Beheshti et al. (2012بیان کردند پایداری خاکدانه متأثر از
میزان رس و مواد آلی خاک میباشد .در این بین یکی از مهمترین
عوامل خاکدانه سازی و پایداری خاکدانه ،ماده آلی است .با توجه
به نتایج به دست آمده در این تحقیق به دلیل کاهش مواد آلی و
رس در کاربریهای اراضی غیرجنگلی ،میزان پایداری خاکدانهها
نیز کاهش معنیداری داشته است.
بافت خاک یکی از مشخصههای ثابت خاک بوده و تغییر
آن در اثر نوع کاربری اراضی و در کوتاهمدت امکانپذیر نمیباشد،
در هر حال تغییر نوع کاربریهای اراضی میتواند در یک دوره
بلندمدت بر تغییرات اجزای بافت خاک موثر واقع گردند
( .)Meyfroidt et al., 2013در پژوهش حاضر نیز پس از گذشت
بیش از سی سال از تغییر کاربریهای اراضی از جنگل طبیعی به
سایر پوششهای اراضی تفاوتهای آماری معنیداری در بین
اجزای شن و رس خاک مشاهده شد .تجمع بیشتر رس در
پوششهای جنگل طبیعی احتماال به خاطر وجود تاج پوشش
بسته جنگل میباشد در حالی که در رویشگاههای غیرجنگلی به
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دلیل باز بودن قسمتهای فوقانی بیشتر تحت تاٌثیر بارشهای
سالیانه قرار گرفته و منجر به آبشویی ذرات رس از الیههای باالیی
خاک و تجمع آنها در الیههای پایینی ،طی فرآیند لسیواژ ،می-
شوند ( .)Binkley and Fisher, 2012الیه هوموس ناشی از شاخ
و برگ درختان در الیه سطحی خاک پوشش مناسبی برای حفظ
رطوبت بیشتر محسوب میشود ،زیرا خاصیت اسفنجی ،ظرفیت
نگهداری آب را نسبت به الیه زیرین بدون هوموس باال خواهد برد
( .)Page and Cameron, 2006همین موضوع منجر به انباشت
رطوبت در الیههای سطحی خاک رویشگاههای جنگلی (بویژه در
فصول بارشی سال) شده در حالی که در رویشگاههای غیرجنگلی
به دلیل کمبود مواد آلی سطحی خاک و نبود الیه هوموسی ،آب
از الیههای باالیی شسته شده و به سمت الیههای پایینتر خاک
حرکت میکند .از طرفی وجود این الیه هوموسی محافظی برای
الیههای معدنی خاک محسوب میشوند به همین دلیل عموماٌ
خاک رویشگاههای جنگلی مستقیماٌ در معرض آفتاب قرار نگرفته
و خنکتر میباشند .در حالی که در رویشگاههای غیرجنگلی به
دلیل باز بودن فضای فوقانی عرصه و همچنین نبود الیه هوموسی
به دلیل تشعشعات مستقیم نور خورشید ،بویژه در فصل تابستان،
خاکها دارای درجه حرارت باالتری میباشند که با نتایج بدست
آمده در این تحقیق همخوانی دارد.
زیتوده ریشهها نیز متاٌثر از نوع کاربریهای اراضی بوده و
با توجه به حضور گونههای چوبی در رویشگاههای جنگلی مقادیر
باالتری را نسبت به رویشگاههای غیرجنگلی نشان داده است .با
توجه به بررسیهای انجام شده زیتوده درشتریشهها را با توجه
به قطر برابر سینه و ارتفاع درختان میتوان پیشبینی کرد
( .)Brassard et al., 2011; Zhang et al., 2013با توجه به قطر
بیشتر و ارتفاع باالتر درختان جنگل طبیعی به منظور استحکام و
پایداری توده مذکور نیاز است که زیتوده درشتریشه بیشتر باشد
( .)Kuznetsova et al., 2011سن جنگل طبیعی نسبت به جنگل-
کاری بلندمازو بیشتر است و به گفته Mismir and Mismir
) (2012افزایش سن توده موجب افزایش زیتوده درشتریشهها
میشود .زیتوده ریشه ارتباط مثبتی با رطوبت خاک دارد ،چرا که
وجود آب موجب جذب بهتر عناصر غذایی توسط زیتوده زیرزمینی
میشود ( .)Quan et al., 2010مانند آنچه در ارتباط با درشت-
ریشهها بیان شد زیتوده ریزریشه هم مرتبط با زیتوده رو زمینی
است و قطر برابر سینه و ارتفاع درختان از فاکتورهای مهم در
تعیین زیتوده ریز ریشه محسوب میشوند (،)Hertel et al., 2009
بر همین اساس جنگل طبیعی دارای زیتوده ریزریشه باالتری نیز
نسبت به سایر اراضی بوده است.
پاسخ تصاعد دی اکسید کربن از خاک به کاربریهای

اراضی و فصول مختلف سال در مناطق معتدله ثابت نیست و نتایج
متفاوت بدست آمده نشان میدهد که اثر این دو پارامتر بر روی
تصاعد دی اکسید کربن از خاک پیچیده میباشد ( Wang et al.,
 .)2013; Gutierrez-Giron et al., 2015میزان تصاعد دی اکسید
کربن در رویشگاههای جنگلی توسط عوامل متعددی از جمله
میزان رطوبت ،دما ،محتوی ماده آلی و شیوههای مدیریت آن
تحت تأثیر قرار میگیرد ( .)Yang et al., 2010مقادیر متفاوت
تصاعد دی اکسید کربن در این مطالعه نشان میدهد که کیفیت
سوبسترا و مواد هومیکی تحت کاربریهای مختلف ،متفاوت می-
باشد ( .)Fan et al., 2016; Srivastava et al., 2016مطابق با
نتایج پژوهش حاضر ،تصاعد دی اکسید کربن از خاک در فصل
تابستان و جنگلکاری بلندمازو بیشتر از سایر فصول و کاربریهای
اراضی بوده است .اما در هر حال به نظر میرسد در طول سال،
عامل رطوبت نقش موثرتری بر تغییرات تصاعد دی اکسید کربن
از خاک داشته بطوری که مطابق با تحلیل مؤلفههای اصلی ،مقدار
ماده آلی ،محتوای رطوبت (در فصل تابستان) و همچنین میزان
تخلخل خاک در جنگلکاری بلندمازو نقش مؤثری در افزایش
تصاعد دی اکسید کربن از خاک این نوع از کاربری اراضی در
مقایسه با سایر کاربریها داشته است .در همین راستاLiu et al. ،
) (2014اذعان داشتند که میزان تصاعد دی اکسید کربن از خاک
به واسطه رطوبت خاک تغییر میکند .باالترین میزان تصاعد دی
اکسید کربن زمانی اتفاق میافتد که میزان آب خاک در محدوده
ایدهآل باشد .دلیل کاهش تصاعد دی اکسید کربن در فصل
زمستان و همچنین پاییز ،میزان باالی آب خاک (بیشتر از  40تا
 50درصد) در کاربریهای مختلف اراضی ،احتماال ناشی از کاهش
میزان تخلخل هوا در خاک و اکسیژن در دسترس برای
میکروبهای خاک است (Asadian et al., 2013; Gutierrez-
 .)Giron et al., 2015همچنین ) ،Barbier et al. (2008در
پژوهش خود به نقش منفی افزایش رطوبت خاک در فصول بارشی
بر تصاعد دی اکسید کربن از خاک اشاره کردهاند .همچنین
پژوهشهای ) Moller et al. (2014و )،Schwarz et al. (2015
نشان داد که همبستگی مثبتی بین میزان تصاعد دی اکسید کربن
و محتوی رس وجود دارد .این رابطه میتواند مؤید افزایش تصاعد
دی اکسید کربن از خاک در جنگل طبیعی به واسطه تجمع بیشتر
ذرات رس باشد.

نتيجهگيری
تغییر کاربری اراضی از جنگل طبیعی به جنگلکاری ،عرصههای
باغی ،مرتعی و زراعی در منطقه مورد مطالعه باعث ایجاد تغییراتی
در مشخصههای کیفی خاک شد .تخریب جنگل و تغییر آن به
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 محتوای رطوبت و همچنین میزان، تجمع باالی ماده آلی،نتایج
تخلخل زیاد خاک در جنگلکاری بلندمازو نقش مؤثری در افزایش
تصاعد دی اکسید کربن از خاک این نوع از کاربری اراضی در
 نتایج این پژوهش مؤید.مقایسه با سایر کاربریها داشته است
حفاظت از جنگلهای طبیعی برای افزایش مشخصههای کیفی و
.سالمت خاک میباشد

سایر کاربریهای اراضی باعث افت شدید و معنیدار مشخصههای
. محتوی رس و زیتوده ریز ریشه خاک شد،پایداری خاکدانه
 رطوبت خاک (بویژه در، درشت ریشه،بیشترین مقادیر ماده آلی
فصول زمستان و پاییز) به رویشگاههای جنگلی (جنگل طبیعی و
جنگلکاری) و باالترین مقدار درجه حرارت خاک (بویژه در فصل
 مطابق با.تابستان) به عرصههای زراعی و مرتعی اختصاص داشت
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