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ABSTRACT
The aim of this study was to investigate the effect of land use age on dynamic of different forms of
soil organic carbon in Chahar Dangeh region of Kiasar, Mazandaran province. In this area, the studied
habitats include pastures conversion to agricultural lands (barley) and orchards (apples and walnuts)
in three different ages (more than 30 years, more than 20 years and less than 10 years) in Era, Erost
and Vavsar villages. In each land use, soil sampling was performed systematic- randomly from 015 and 15-30 cm depths. In total, ten soil samples from land uses were transferred to the laboratory for
analysis of soil organic carbon, particulate organic carbon, microbial biomass carbon, labile organic carbon.
The variance analysis results indicated that the higher values of soil organic carbon, particulate organic
carbon, microbial biomass carbon, labile organic carbon found in orchard use during 30 years old, which was
located at a depth of 0-15 cm. Due to the conversion of rangeland to orchard use (age more than 30
years), soil organic carbon, particulate organic carbon, microbial biomass carbon, labile organic carbon
increased in 86.18%, 68.42%, 61.13% and 66.94% respectively. Also, the highest amount of EC was

found in orchard use older than 30 years. But pH in barley land use older than 30 years at a depth of
15-30 cm had the highest value. In general, the results of this study indicated that the effects of the
studied factors on different forms of soil organic carbon depend on the time. Therefore, soil organic
carbon management strategies should be adjusted according to the time period.
Keyword: Land Use Age, Soil Organic Carbon, Particulate Organic Carbon, Microbial Biomass Carbon, Labile
Organic Carbon.
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تاثير سن کاربریهای مختلف بر پويايی اشکال مختلف کربن آلی خاک (مطالعه موردی :منطقه چهاردانگه
شهرستان کياسر)
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 .1گروه مرتعداری ،دانشکده منابع طبیعی ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ،ساری ،ایران
 .2گروه آبخیزداری ،دانشکده منابع طبیعی ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ،ساری ،ایران
 .3گروه مرتعداری ،دانشکده منابع طبیعی ،دانشگاه تربیت مدرس ،نور ،ایران
(تاریخ دریافت -1399/9/3 :تاریخ بازنگری -1400/4/2 :تاریخ تصویب)1400/4/23 :

چکيده
پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر سن کاربری زراعی و باغی بر پویایی اشکال مختلف کربن آلی خاک ،در منطقه چهار
دانگه کیاسر استان مازندران انجام گرفت .در این منطقه ،رویشگاههای مورد مطالعه ،مراتع تبدیل شده به اراضی کشاورزی
(جو) و باغی (سیب و گردو) در سه سن مختلف (بیشتر از  30سال ،بیشتر از  20سال و کمتر از  10سال) می باشد که
در سه روستای ارا ،اروست و واوسر قرار دارند .نمونهبرداری از خاک در هرکاربری ،بهصورت تصادفی سیستماتیک از دو
عمق  0-15و  15-30سانتیمتری انجام گرفت .در مجموع  10نمونه خاک از هر کاربری ،جهت آنالیز کربن آلی ،کربن
ذرهای ،زیستتوده کربن خاک ،کربن ناپایدار خاک ،واکنش ( )pHو هدایت الکتریکی خاک به آزمایشگاه انتقال داده شد.
نتایج تجزیه واریانس بیانگر آن بود که بیشترین میزان کربن آلی ،کربن آلی ذرهای ،زیستتوده میکروبی کربن و کربن
ناپایدار به کاربری باغ با سن بیشتر از  30سال در عمق  0-15سانتیمتری اختصاص داشته است ،بهطوریکه در اثر تبدیل
مرتع به باغ (دارای سن بیشتر از  30سال) کربن آلی ،کربن آلی ذرهای ،زیستتوده میکروبی کربن و کربن ناپایدار به میزان
 61/13 ،68/42 ،86/18و  66/94درصد افزایش یافت .همچنین بیشترین میزان هدایت الکتریکی نیز در کاربری باغ با سن
بیشتر از  30سال یافت شد .اما واکنش خاک ( )pHدر کاربری جو با سن بیشتر از  30سال در عمق  15-30سانتیمتری
بیشترین مقدار را داشت .درکل نتایج این تحقیق نشان داد که تاثیر عوامل مطالعه شده بر اشکال مختلف کربن آلی خاک
مستقل از زمان نیست .بنابراین استراتژی های مدیریت کربن آلی خاک باید با توجه به دوره زمانی تنظیم شود.
واژههای کليدی :سن کاربری اراضی ،کربن آلی ،کربن ذرهای ،کربن ناپایدار ،زیتوده میکروبی کربن.

مقدمه
خاک بزرگترین منبع کربن آلی در اکوسیستم زمینی است
( .)Guenet et al., 2018در سطح جهانی ،مقدار کربن آلی
)(SOCخاک در عمق یک متری سه برابر ذخیره کربن در پوشش
گیاهی و دو برابر ذخیره کربن جوی به اندازه  1500پتا گرم (گیگا
تن) است ( .)Liu et al., 2014همچنین این عنصر عالوه بر ذخیره
فراوان ،نسبت به تغییرات محیطی بسیار واکنشپذیر است .با این
توصیف میزان کربن آلی خاک با مسائلی مانند باروری و تولید
خاک )امنیت غذایی) و یا تغییرات اقلیمی ارتباط تنگاتنگ دارد.
( .)Chung et al., 2008کربن آلی خاک یکی از پرکاربردترین
مشخصههای کیفی خاک در اکوسیستمهای زمینی است که
خواص فیزیکی ،شیمیایی و حاصلخیزی خاک را تعیین میکند.
همچنین در پیش بینی تغییرات آب و هوا و اثرات آن بر عملکرد
اکوسیستم مفید است ( )Sahoo et al., 2019بطوریکه کوچکترین
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تغییر در پویایی کربن آلی خاک میتواند تاثیر معنیداری بر
غلظت دی اکسید کربن اتمسفر و در مقیاس بزرگتر بر روی چرخه
کربن داشته باشد (.)Liu et al., 2017; Lal, 2011
اکوسیستم مرتع با دارا بودن حدود  30درصد ذخیره کربن،
بهعنوان یکی از بزرگترین منابع کربن در بین اکوسیستمهای
خشکی جهان مطرح است (.)De Silva et al., 1999
مراتع به عنوان منابع کربن ،نقش تاثیر گذاری بر چرخه
کربن ) (Zhu et al., 2015و مخزن کربن اتمسفر دارند ( Schimel,
 .)2010بنابراین ترسیب و انباشت کربن آلی در خاک مراتع می-
تواند موجب حفظ کیفیت خاک ،تولید مواد غذایی و بهبود عملکرد
اکوسیستم مانند تنوع زیستی و حفظ آب و خاک گردد ( Lal,
 .)2016; Luan et al., 2014تغییر کاربری اراضی یکی از مهمترین
تهدیدهای اکوسیستم طبیعی است که حفاظت از این
اکوسیستمها را با چالشهایی مواجه میکند (.)Zhao et al., 2012
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تغییر کاربری اراضی ،ساختار خاک و ثبات کربن آلی خاک را از
طریق کاهش زیست توده ورودی به بستر خاک و افزایش نرخ
تجزیه ماده آلی خاک (مینرالیزاسیون کربن آلی خاک) و تغییر در
ترکیب جامعه گیاهی و عملکرد کشت ،تحت تاثیر قرار میدهد
( Wang et al., 2017; Houghton et al., 2012; Sahoo et al.,
.)2019
شیوه مدیریت اکوسیستمهای طبیعی بهطور قابل توجهی
مقدار ،توزیع و میزان انتقال مواد آلی و مواد مغذی در خاک را
تحت تأثیر قرار میدهد ( .)Kochy et al., 2015همچنین بهدلیل
نسبت باالیی ( 70-60درصد) از ذخیره کربن آلی و مواد مغذی
در خاک اکوسیستمهای طبیعی که معموالً در  30سانتیمتری
باالی سطح خاک متمرکز هستند ،عملیات خاکورزی در خاکهای
دستنخورده باعث بههم خوردن توازن بین ورود و خروج مواد آلی
و درنتیجه شدت تجزیه الشبرگ میشود ()Gill et al., 1999
مواد آلی خاک به تغییرات مدیریت اراضی به کندی پاسخ میدهد
( .)Zhang et al., 2020به همین منظور شناسایی اجزاء حساستر
کربن آلی ،مانند کربن ناپایدار ،کربن آلی ذرهای ،زیستتوده
میکروبی کربن باعث تشخیص بهتر تغییرات ماده آلی خاک در
مراحل ابتدایی تغییر کاربری و مدیریت آنها میشوند از اینرو،
روند تغییرات مواد آلی براساس کربن آلی خاک سنجیده میشود.
از دیگر ویژگیهای اشکال مختلف کربن ،حرکت سریع ،حاللیت
و معدنی شدن آسان آن است که به سرعت میتواند به تغییر در
کیفیت خاک ( )Yuan et al. 2018و تغییر در شیوههای مدیریت
خاک واکنش نشان دهند ( .)Ramirez et al., 2020میزان کربن
آلی ناپایدار بهعنوان شاخص حساس اولیه ،تاثیر عوامل محیطی
بر کربن آلی خاک را نشان میدهد .همچنین این شکل از کربن
آلی خاک دارای فعالیت بیولوژیکی قوی است ،به این معنی که،
این فاکتور نقش مهمی در چرخه کربن ایفاء میکند و ممکن است
به عنوان شاخص حساسی از تغییرات ماده آلی خاک در نظر گرفته
شود (.)Zhang et al., 2020
کربن آلی ذرهای نیز به راحتی تجزیه میشود ،بنابراین ،این
بخش از کربن ناپایدار خاک میتواند بهعنوان شاخص اولیه در
واکنش به شیوه مدیریت و تغییر کاربری اراضی باشد .زیستتوده
میکروبی کربن خاک به طور تقریبی بیش از  5درصد کربن آلی
خاک را شامل میشود ( )de Souza et al., 2016و جزء مهمی از
کربن ناپایدار خاک محسوب میشود ( )Garden et al., 2016که
نقش مهمی در چرخه کربن آلی خاک بازی میکند ( von
 )Lützow et al., 2007و میتواند به عنوان شاخصی در جهت
بیان کیفیت خاک مطرح شود .درنتیجه مطالعه پویایی اشکال
مختلف کربن آلی در کاربریهای مختلف اراضی میتواند به
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برنامهریزی جهت احیای پوشش گیاهی مفید ،کمک کند ( Sahoo

.)et al., 2019; Shi et al., 2019
با توجه به اینکه پژوهشهای متعددی روی تاثیر تغییر
کاربری بر تجمع کربن آلی خاک انجام شده است ،اما مطالعات
جامعی درخصوص اثر روش مدیریت اراضی بر اشکال مختلف
کربن بهویژه در داخل کشور صورت نگرفته است ،همچنین با
توجه به اینکه در بیشتر تحقیقات انجام شده اثر تغییر کاربری
اراضی بر بعد مکانی (تجمع کربن آلی خاک در خاکدانه) مورد
بررسی قرار گرفته است ( ،)Houghton, 2012بعد زمانی آن هنوز
به صورت ناشناخته باقی مانده است ()Spohn and Giani, 2011؛
بهعبارت دیگر پویایی زمانی ترکیب کربن آلی خاک و محرکهای
اساسی ،به ندرت مورد مطالعه قرار گرفتند و درک ما ،به ویژه در
مقیاسهای وسیعتر ،کامالً محدود است که علت آن پویایی بسیار
متغیر کربن آلی خاک از لحاظ مکانی است .همچنین دستیابی به
اندازهگیریهای طوالنی مدت اشکال مختلف کربن آلی نیز دشوار
است .درنتیجه آگاهی از شیوه مدیریت کاربری اراضی جهت بهبود
بهرهوری ،ترسیب کربن و عملکرد پایدار خاک ،شناخت ترکیب
اولیه کربن آلی خاک و نظارت بر پویایی زمانی بخشهای مختلف
کربن آلی خاک ،ضروری است ( Cotrufo et al., 2019; Rossel
 .)et al., 2019بنابراین مهمترین هدف این پژوهش بررسی اثر
تبدیل مرتع به اراضی کشاورزی و باغی در سه سن مختلف (<،10
>  15و >  30سال) بر مهمترین بخشهای مختلف کربن آلی
خاک در شهرستان کیاسر استان مازندران است.

مواد و روشها
معرفی منطقه مورد مطالعه

شهرستان کیاسر واقع در استان مازندران و در قسمت جنوبی
شهرستان ساری واقع شده است .مختصات جغرافیایی محدوده
مورد بررسی بین  36درجه و  9دقیقه و  56ثانیه و  36درجه و
 29دقیقه و  24ثانیه عرض جغرافیایی و بین  53درجه و صفر
دقیقه و  27ثانیه و  53درجه و  24دقیقه و  18ثانیه طول
جغرافیایی قرار دارد .مساحت محدوده مورد مطالعه  800کیلومتر
مربع ،ارتفاع از سطح دریا  97متر در مناطق پست و  1670متر
در باالی کوهها است .میانگین بارش سالیانه منطقه مورد مطالعه
 1000میلیمتر میباشد .براساس توزیع ماهیانه بارندگی،
بیشترین میزان بارندگی در ماه آذر و کمترین آن در مرداد ماه و
طبق آمار پراکنش فصلی بارش ،بیشترین میزان بارش در فصل
زمستان است (.)Gholami et al., 2017
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شکل  -1موقعيت منطقه مورد مطالعه در استان مازندران و ايران

روش تحقيق

بهمنظور انجام این تحقیق ،در شهریورماه سال  ،1398پس از
بازدید صحرایی در منطقه مورد مطالعه ،محدوده کاری در حوزه
چهار دانگه منطقه کیاسر انتخاب شد .در این حوزه ،رویشگاههای
مورد مطالعه شامل روستای اروست دارای مراتع تبدیل شده به
اراضی کشاورزی (جو) و باغی (سیب و گردو) با سن بیشتر از 30
سال با یک مرتع شاهد ،روستای واوسر با مراتع تبدیل شده به
اراضی کشاورزی (جو) و باغی (سیب و گردو) با سن بیشتر از 20
سال و همچنین مراتع تبدیل شده به کاربری باغی (سیب و گردو)
کمتر از  10سال با یک مرتع شاهد ،روستای ارا با مراتع تبدیل
شده به اراضی کشاورزی (جو) با سن کمتر از  10سال با یک مرتع
شاهد بودند (معیار تغییر سن تبدیل کاربریها :مصاحبه با مردم
محلی منطقه بود) .مراتع شاهد در مجاورت سایتهای زراعی و
باغی انتخاب شدند و انتخاب کاربریها به گونهای بود که از نظر
فیزیوگرافی و اقلیمی شرایط مشابهی داشتند به این دلیل که با

ثابت در نظر گرفتن همه شرایط بتوان اثر تغییر کاربری اراضی را
مورد بررسی و مقایسه قرار داد.
همچنین وجود سنگ بستر مشابه در سایتهای مطالعه
بررسی باشد .و سعی شد که با انتخاب سایتها در مجاورت
یکدیگر تا حد امکان اثر سنگ بستر بر مشخصههای کیفی خاک
تعدیل شود .طبق اطالعات جمعآوری شده از گزارشات خاک و
طرحهای مرتعداری انجام شده در این مناطق ،مشخص گردید که
سنگ بستر در همهسایتهای مورد مطالعه از نوع راندزین (خاکی
است که از تجزیه فیزیکی و شیمیایی سنگهای آهکی ،دولومیتی،
مارنی و گچی حاصل میشود) است .باقیمانده آهک و
یا دولومیت در این خاک قابل تشخیص است و در سطح مقداری
هوموس دیده میشود .رنگ این خاک معموال خاکستری است
ولی اگر دارای رس باشد رنگ خاکستری مایل به قرمز دیده
میشود .از نظر ردهبندی خاک تمامی مناطق مورد مطالعه ،بهطور
غالب از نوع اینسپتیسول و آلفیسولها بود ( Watershed
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.)Management Studies Office, 2008
برای نمونهبرداری از خاک مراتع در منطقه مورد مطالعه،
ترانسکتها به صورت تصادفی مستقر (یک ترانسکت در جهت
شیب و ترانسکت بعدی عمود بر جهت شیب) قرار گرفت ،سپس
پنج قطعه نمونه یک متر مربعی به صورت سیستماتیک در امتداد
این ترانسکتها قرار داده شده و از  5نقطه قطعه نمونه از دو عمق
 0-15و  15-30سانتیمتری خاک با استفاده از آگر برداشت و با
ترکیب آنها برای هر قطعه ،یک نمونه خاک بهدست آمد و در
کل از هر کاربری مرتع 10 ،نمونه خاک از دو عمق جمعآوری
شد .نمونهبرداری از خاک سایر کاربریها به این صورت است که
در دو کاربری باغ (سیب و گردو) و کشاورزی (جو) با در نظر
گرفتن سه سن مختلف کمتر از  10سال ،بیشتر از  20سال و
بیشتر از  30سال نیز با پیمایش صحرایی دقیق و با توجه به عوامل
مختلف مانند زمان ،هزینه ،هدف پژوهش ،از دو عمق  0-15و
 15-30سانتیمتری خاک ،نمونهگیری از  5پروفیل حفر شده در
هر کاربری انجام شد و برای هر کاربری در دو عمق 10 ،نمونه
خاک و از کل کاربریها در مجموع  90نمونه خاک جمعآوری
گردید .بعد از پایان برداشت ،نمونههای خاک به آزمایشگاه منتقل
شد و پس از آن جهت تعیین زیتوده میکروبی کربن ،مقداری از
خاک جمعآوری شده از عرصه ،جهت حفظ رطوبت خاک ،در
دمای یک تا چهار درجه سانتیگراد در سردخانه نگهداری شد .و
مقدار خاک باقی مانده (جهت تعیین سایر فاکتورهای کیفی
خاک) پس از خشک شدن از الک  2میلیمتری عبور داده شد
( .)Jafari Haghighi, 2004سپس کربن آلی کل به روش والکلی
بلک ( ،)Nosetto et al., 2006واکنش ( )pHبا استفاده از  pHمتر،
هدایت هیدرولیکی ( )ECبا استفاده از ECمتر ،مورد تجزیه و
تحلیل قرار گرفتند .همچنین در این پژوهش برای اندازهگیری
زیستتوده میکروبی کربن خاک از روش تدخین -استخراج
استفاده شد .در ابتدا ،خاک مرطوب با کلروفرم به مدت  24ساعت
در درون دسیکاتور تدخین شد .سپس خاک تدخین شده با
محلول عصارهگیر سولفات پتاسیم نیم موالر ( 20میلیلیتر) به
مدت  2ساعت تکان داده و عصارهگیری شد .بالفاصله مقدار کربن
آلی در عصارهها به روش والکیبالک اندازهگیری شدند .اختالف
بین اندازه کربن در نمونههای گازدهی شده و نمونههای گازدهی
نشده نشاندهنده اندازه زیستتوده میکروبی کربن است
(.)Sparling and West, 1988
به منظور اندازهگیری کربن آلی ذرهای نیز از روش تجزیه
فیزیکی استفاده شد ،به این صورت که ابتدا از هر نمونه  10گرم
خاک جدا کرده ،در یک ارلن ریخته و سپس  50سیسی هگزا
متا فسفات سدیم به آن اضافه شد .پس از آن نمونهها به مدت
یک ساعت با دور تند ( 500دور در دقیقه) تکان داده ،سپس

زندی و همکاران :تاثير سن کاربریهای مختلف بر پويايی اشکال 2209 ...

محلول تکان داده شده را بر روی الک  0/53میکرومتری تخلیه
کرده و با آب مقطر کامال شست و شو داده شد .این عمل تا
آنجایی ادامه پیدا کرد که آب خروجی از زیر الک کامال شفاف
شد .با توجه بهاینکه ذرات سیلت و رس معموالً کوچکتر از 0/5
میکرومتر است ،بنابراین ذرات باقیمانده بر روی الک ،ماده آلی
ذرهای به همراه ذرات شن میباشد ،که این مواد باقیمانده بر روی
الک به فویلهای آلومینیومی انتقال داده شده و به مدت 24
ساعت در دمای  55درجهسانتیگراد خشک گردید .پس از خشک
شدن نمونهها ،کربن آلی ذرهای به روش احتراق اندازهگیری شد.
براساس این روش نمونهها پس از خشک شدن در آون ،توزین
گردید .سپس مواد آلی ذرهای به مدت  4ساعت در دمای 450
درجهسانتیگراد در کوره سوزانده شد و نمونهها مجدداً توزین
گردید .اختالف وزن نمونهها نشاندهنده میزان ماده آلی ذرهای
برای هر نمونه بود ،که با ضرب مقدار بهدست آمده در  0/56میزان
کربن ذرهای بهدست آمد ( .)Six et al., 1998در نهایت برای
اندازهگیری کربن ناپایدار خاک از روش )1995( Puget et al.
استفاده شد به این صورت که  50گرم خاک خشک الک شده را
با نسبت  1:2/5آب مقطر به مدت  16ساعت با دور  250دور در
دقیقه تکان داده و تحت پراکنش قرار داده شد .این روش سبب
پراکندگی خاکدانه های درشت شد ،اما انرژی کافی برای خرد
کردن خاکدانههای ریز ( 0/053میلیمتر) را نداشت ،لذا جهت
پراکندان آنها ،از روش انرژی فراصوت با فرکانس  35کیلوهرتز به
مدت  15دقیقه بوسیله دستگاه سونیک استفاده شد .سپس سو
سپانسیون ،از الک  0/053میلیمتر عبور داده شد تا ذرات شن و
ماده آلی پیوندی از آن جدا شود .کربن موجود در ذرات نیز هم
اندازه شن که روی الک  0/053میلیمتر باقیمانده است به عنوان
کربن ناپایدار در نظر گرفته شد .بنابراین ذرات هماندازه شن باقی
مانده بر روی الک که بهعنوان بخش کربن ناپایدار درنظر گرفته
شد در آون با دمای  50درجهسانتی گراد به مدت  24ساعت قرار
داده شد تا خشک شود ،سپس کربن آلی آن با استفاده از روش
والکیبلک اندازهگیری شد.
بهمنظور بررسی اثر تغییر کاربری اراضی بر مشخصات کیفی
خاک ،از آزمون سه طرفه (طرح فاکتوریل) با پنج تکرار برای هر
کاربری ،استفاده شد .همچنین مقایسه میانگینها با استفاده از
آزمون دانکن ،در سطح احتمال یک و پنج درصد انجام گردید.
کلیه آزمونهای آماری با استفاده از نرمافزار  SPSSبا نسخه 22
انجام گرفت.

نتايج
نتایج تجزیه واریانس دادههای بهدست آمده از منطقه مورد مطالعه
نشان داد که اثر مستقل کاربری ،اثر مستقل سن کاربری ،اثر
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کاربری و عمق و اثر متقابل هر سه عامل (کاربری ،سن کاربری و
عمق) در سطح یک و پنج درصد معنیدار شد ،اثر متقابل سن
کاربری و عمق بر هدایت الکتریکی نیز در سطح یک درصد
معنیدار شد اما برای اسیدیته خاک این اثر معنیدار نشد
(جدول.)1

مستقل عمق ،همچنین اثر متقابل کاربری و عمق ،اثر متقابل سن
کاربری و عمق و اثر متقابل سه عامل کاربری ،عمق و سن کاربری
بر کربن آلی ،کربن آلی ذرهای ،زیستتوده میکروبی کربن خاک
و کربن ناپایدار در سطح یک و پنج درصد معنیدار بود .درخصوص
هدایت الکتریکی و واکنش خاک ( )pHاثرات مستقل کاربری ،اثر
مستقل سن کاربری ،اثر مستقل عمق ،همچنین اثر متقابل

جدول  -1نتايج آناليز واريانس به روش فاکتوريل در سه کاربری با سه سن مختلف و هر دو عمق ( 0-15و )15-30
 :OCکربن آلی :POC ،کربن آلی ذرهای :MOC ،زیتوده ميکروبی کربن :LC ،کربن ناپايدار :pH ،واکنش خاک :EC ،هدايت الکتريکی
میانگین مربعات
منابع تغییر

df

OC

POC

MOC

LC

pH

EC

کاربری
سن کاربری
عمق
کاربری*عمق
سن کاربری*عمق
کاربری*سنکاربری*عمق
خطای آزمایش

2
2
1
2
2
8
72

**4/638

**0/049

**591/199

**0/015

**0/339

**49960/503

**1/057
**1/028
**0/018
**0/013
**0/434
0/002

**0/017
*0/043
**0/002
*0/001
**0/003
0/000

**145/192
**2142/429
**106/208
**7345/303
**655/622
5/436

**0/001
**0/030
**0/002
**0/001
**0/001
8/451

**0/066
**0/112
*0/015
0/005ns
**0/018
0/005

**4016/624
**1398/779
**1600/782
**1569/809
**2234/307
274/788

** : * ،تفاوت معنیداری در سطح  1و  5درصد و  :nsعدم تفاوت معنیداری در سطح  5درصد

بهعنوان تیمار شاهد برای کاربریهایی با سن کمتر از  10سال،
در عمق  15-30سانتیمتر ( 0/01درصد) دارای کمترین میزان
بود (شکل .)3همچنین زیستتوده میکروبی کربن بیشترین میزان
آن مربوط به کاربری باغ با سن بیشتر از  30سال ( 34/49گرم
در کیلوگرم) در عمق  0-15سانتیمتری و کمترین میزان آن
مربوط به کاربری جو با سن بیشتر از  30سال در عمق 15-30
سانتیمتری ( 2/64گرم در کیلوگرم) بود (شکل.)4

نتایج مقایسه میانگینها به روش دانکن و در سطح احتمال
یک و  5درصد نشان داد که باغ با سن بیشتر از  30سال در عمق
 0-15سانتیمتری دارای بیشترین میزان کربن آلی خاک (1/52
درصد) بود .کمترین میزان این فاکتور در کاربری جو با سن بیشتر
از  30سال در عمق  15-30سانتیمتر ( 0/06درصد) مشاهد شد
(شکل .)2کربن آلی ذرهای نیز بهترتیب در باغ با سن بیشتر از 30
( 0/19درصد) و باغ با سن بیشتر از  20سال ( 0/17درصد) در
عمق  0-15سانتیمتر ،دارای بیشترین مقدار و کاربری مرتع

a
e

f
عمق 1

j k
<10

g
l

عمق2
>20

f
i

j

>30

مراتع شاهد برای اراضی با

h

i
l

<10

>20
جو

>30

<10

>20

درصد کربن آلی خاک

d

d

c

b

b

1.8
1.6
1.4
1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0

>30

باغ

سن 20 ،10و  30ساله

کاربری
شکل  -2اثر سن و نوع کاربری بر درصد کربن آلی خاک؛ حروف مشترک عدم تفاوت معنیدار ()P<0.05را نشان میدهد .منظور از < 10سابقه زراعت و باغ زير 10
سال 20> ،سابقه زراعت و باغ بيش از  20سال و > 30سابقه زراعت و باغ بيش از  30سال است.

(علمی – پژوهشی)
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0.25

a
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عمق یک

jk
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b

bc

0.1

efg

ef

fgh

عمق دو

cd

0.15

hij

fgh
ghi
ij

hij

درصد کربن آلی ذرهای

0.2

0.05

0

<10

>30

>20

<10

مراتع شاهد برای اراضی با

>30

>20

<10

>20

جو

>30

باغ

سن  20 ،10و  30سال

کاربری
شکل :3اثر سن و نوع کاربری بر درصد کربن آلی ذرهای خاک؛ حروف مشترک عدم تفاوت معنیدار ()P<0.05را نشان میدهد منظور از < 10سابقه زراعت و باغ
زير  10سال 20> ،سابقه زراعت و باغ بيش از  20سال و > 30سابقه زراعت و باغ بيش از  30سال است.

a
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عمق1

d
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gh
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e

عمق2
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cd
fgh

cd

d
ef

fg

h

b

e
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gh

5

زيست توده ميکروبی کربن ()gr/kg

35

0

<10

>20

>30

<10

مراتع شاهد برای اراضی با سن

>30

>20
جو

<10

>20

>30

باغ

 20 ،10و  30سال

کاربری
شکل  -4اثر سن و نوع کاربری بر درصد زيستتوده ميکروبی کربن خاک؛ حروف مشترک عدم تفاوت معنیدار ()P<0.05را نشان میدهد منظور از < 10سابقه
زراعت و باغ زير  10سال 20> ،سابقه زراعت و باغ بيش از  20سال و > 30سابقه زراعت و باغ بيش از  30سال است.

کاربری باغ با سن بیشتر از  30سال و سن بیشتر از 20
سال در عمق  0-15سانتیمتری دارای بیشترین میزان کربن
ناپایدار بودند (بهترتیب  0/121درصد و  0/118درصد) و کاربری
جو با سن بیشتر از  30سال در عمق  15-30سانتیمتری دارای
کمترین میزان ( 0/025درصد) بود (شکل.)5
نتایج حاصل از مقایسه میانگین برای دو مشخصه هدایت
الکتریکی و واکنش خاک نشان داد که هدایت الکتریکی نیز در
کاربری باغ با سن بیشتر از  30سال در عمق  0-15سانتیمتری
دارای بیشترین مقدار ( 230/80میکرو زیمنس بر سانتیمتر) و

کمترین آن مربوط به کاربری مرتع بهعنوان تیمار شاهد برای
کاربریهایی با سن کمتر از  10سال ،در عمق  15-30سانتیمتر
( 95/06میکرو زیمنس بر سانتیمتر) بود (شکل .)6واکنش خاک
( )pHنیز در کاربری جو با سن بیشتر از  30سال در عمق -30
 15سانتیمتری ،دارای بیشترین میزان ( )8/25و در کاربری باغ با
سن بیشتر از  20سال در عمق  0-15سانتیمتری ،دارای کمترین
میزان ( )7/83بود (شکل.)7

 2212تحقيقات آب و خاک ايران ،دوره  ،52شماره  ،8آبان ( 1400علمی – پژوهشی)

a

a

0.12
0.1

c
d

ef
عمق1

g

i

j

jk

e

عمق2

de

hi

0.08
0.06
0.04

kl

d

kl

l

>30

<10

>20

>30

کربن ناپايدار (درصد)

c

gh

0.14

0.02
0

>20

<10

مراتع شاهد برای اراضی با

<10

جو

سن  20 ،10و  30سال

>20

>30

باغ

کاربری

شکل  -5اثر سن و نوع کاربری بر درصد کربن ناپايدار خاک؛ حروف مشترک عدم تفاوت معنیدار ()P<0.05را نشان میدهد .منظور از < 10سابقه زراعت و باغ
زير  10سال 20> ،سابقه زراعت و باغ بيش از  20سال و > 30سابقه زراعت و باغ بيش از  30سال است.
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شکل  -6اثر سن و نوع کاربری بر هدايت الکتريکی خاک؛ حروف مشترک عدم تفاوت معنیدار ()P<0.05را نشان میدهد .منظور از < 10سابقه زراعت و باغ زير
 10سال 20> ،سابقه زراعت و باغ بيش از  20سال و > 30سابقه زراعت و باغ بيش از  30سال است.
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کاربری

شکل :7اثر سن و نوع کاربری بر واکنش خاک؛ حروف مشترک عدم تفاوت معنیدار ()P<0.05را نشان میدهد .منظور از < 10سابقه زراعت و باغ زير  10سال،
> 20سابقه زراعت و باغ بيش از  20سال و > 30سابقه زراعت و باغ بيش از  30سال است.

بحث
تاثير تغيير کاربری بر اشکال مختلف کربن خاک

کربن آلی یکی از مهمترین فاکتورهای کیفی خاک است که به
شدت تحت تاثیر سن کاربری ،تغییر اقلیم ،ترکیب پوشش گیاهی
و شیوه مدیریت قرار میگیرد ( .)Sahoo et al., 2019بسیاری از

(علمی – پژوهشی)

مطالعات نشان میدهند که تغییر کاربری از اکوسیستمهای
طبیعی به سایر اراضی کشاورزی سبب کاهش میزان کربن آلی
خاک میشود ( Zandi et al., 2017; Wang et al., 2017; Maini
 .)et al., 2020; Liu et al., 2019اما برخی مطالعات دیگر در نتایج
خود بیان داشتند که تغییر کاربری در بعضی موارد باعث افزایش
این مشخصه کیفی خاک میشود و این تاثیر بیشتر بخاطر شرایط
آب و هوایی و میزان فعالیت انسانی است (.)Wang et al., 2017
نتایج حاصل از مقایسه میانگین این پژوهش ،بیانگر آن است که
بیشترین مقدار کربن آلی ،کربن آلی ذرهای ،زیستتوده میکروبی
کربن و کربن ناپایدار به کاربری باغ با سن بیشتر از  30سال
اختصاص داشت ،بهطوریکه در اثر تبدیل مرتع ،میزان کربن آلی،
کربن ذرهای ،زیتوده میکروبی کربن و کربن ناپایدار در کاربری
باغ با سن حداقل  30بهترتیب به میزان 61/13 ،68/42 ،86/18
و  66/94درصد افزایش یافتند .به نظر میرسد در منطقه مطالعه
شده تبدیل مراتع با تراکم پوشش گیاهی کم و فقیر به کاربری
باغی ،با گذشت زمان ،افزایش سن کاربری و با گسترش تاج و
سایهاندازی درختان ،و درنتیجه ورود الشبرگ به خاک ،میزان
کربن آلی خاک بهبود یافته است .بهطورکلی ،تولید و تجمع
الشبرگ ،ریشههای مرده و ترشحات ریشهای بیشتر توسط
گیاهان ،باعث بهبود چرخه مواد مغذی خاک میشود ( Liu et
 .)al., 2019; Kooch et al., 2020; Liu et al., 2014به این دلیل
که بیشتر مواد آلی تشکیل شده توسط گیاهان از طریق الشبرگ
به خاک اضافه میشود ( Bargali et al., 2015; Sahoo et al.,
 .)2019در همین راستا Holdsworth et ،)2005( Reich et al.
 )2012( al.اظهارداشتند که درختان با تغییر در ویژگیهای خاک
از طریق تغییر در کمیت و کیفیت شیمیایی الشبرگ ،موادآلی،
رطوبت و واکنش خاک ،میزان حاصلخیزی خاک را تحت تاثیر
قرار میدهند .همچنین عدم شخم مکرر در کاربری باغ و کوددهی
در زمان مناسب (کود حیوانی) میتواند از عوامل افزیش میزان
اشکال مختلف کربن آلی خاک در این کاربری باشد ( Joneidi et
 .)al., 2012جدا از این موارد ،عامل زمان ،در پویایی بخشهای
مختلف کربن آلی خاک بیتاثیر نیست ،بنابراین کسرهای مختلف
کربن آلی خاک ممکن است به تغییر کاربری اراضی پاسخ متفاوتی
داشته باشند و درنتیجه پویایی زمانی مشخصی را نشان بدهند
( .)Rossel et al., 2019زیرا سن کاربری اراضی بهواسطه تاثیر بر
کیفیت الشبرگ در چرخه مواد غذایی ،نقش کنترلی مهمی را در
تجزیه کربن آلی خاک ایفاء میکند (.)Fichtner et al., 2014
بنابراین اثرات متغیرهای محیطی مانند اقلیم ،بستر خاک،
زیستتوده ورودی به بستر خاک (کمیت و کیفیت الشبرگ)
وابسته به زمان است ،بطوریکه مطالعات قبلی نشان میدهد ،یک
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متغیر که در کوتاه مدت تأثیر قابل توجهی نشان میدهد (به
عنوان مثال < 5سال) لزوم ًا در طوالنی مدت (به عنوان مثال>
 20سال) اثر قابل توجهی نخواهد داشت و بالعکسLuo et al., ( .
 .)2020در همین خصوص )2010( Cao et al. ،در مطالعهای
اظهار داشتند که میزان زیستتوده میکروبی کربن متاثر از کربن
آلی خاک در مزارع تحت کشت اکالیپتوس در سنین باالتر (13
سال) نسبت به مزارع جوانتر تحت کشت همین گونه 7، 3( ،و
 10ساله) بیشتر بود ،از طرف دیگر ،نتایج بسیاری از پژوهشهای
قبلی بیانگر کاهش اشکال مختلف کربن آلی خاک در اثر تبدیل
مرتع در طول زمان بود .در همین راستا Spohn and Giani
( )2011در بررسی تغییرات کربن آلی خاک در دورههای مختلف
یک دوره یکساله ،یک دوره  8ساله ،دو دوره  30ساله و دو دوره
 110ساله ،اظهار داشتند شخم و کشت و کار علت اصلی کاهش
کربن آلی خاک به میزان 45/13تن در هکتار در  110ساله اول
در عمق  20سانتیمتری اول خاک بود .همچنینKahlon et ،
 )2013( al.با بررسی اثرات  22ساله مالچ و شخم (تیمار بدون
خاکورزی و خاکورزی با گاوآهن) بر ترسیب کربن به این نتیجه
رسیدند که ترسیب بهطور متوسط  30درصد در تیمار بدون
خاکورزی از خاکورزی با گاوآهن بیشتر بود .از طرف دیگر Kabiri
 )2015( et al.در ارزیابی میزان ماده آلی در خاکهای لومی با
چهار عمل خاکورزی در مدت  6سال ( )2011-2005گزارش
دادند که کربن آلی کل بین سیستمهای خاکورزی زیاد نبود و
میانگین کربن آلی کل در تیمارهای خاکورزی در طول زمان
افزایش پیدا کرد )2017( Zandi et al. .اظهار داشتند که تغییر
کاربری از مرتع به اراضی کشاورزی و باغی بعد از مدت زمان 15
سال ،باعث کاهش کربن آلی و کربن آلی ذرهای خاک میشود.
 )2004( DeGryze et al.بیان داشتند که بعد از ده سال از تغییر
کاربری جنگل به اراضی کشاورزی میزان کربن آلی ذرهای کاهش
پیدا کرد )2019( Shi et al. .گزارش کردند که تغییر کاربری از
جنگل و مرتع به اراضی کشاورزی در طوالنیمدت ،کربن ناپایدار
خاک را به میزان  21/7درصد کاهش میدهد .که همه این
مطالعات ،علت اصلی کاهش کربن آلی خاک در اثر تغییر کاربری
را به عملیات مکانیکی ،و شخم مکرر در اراضی تحت کشت نسبت
دادند .بنابراین موارد میتوان بیان کرد که واکنش کربن الی خاک
به شیوه مدیریت ،نوع و سن کاربری هنوز ناشناخته است ( Liu
.)et al., 2019; Li et al., 2017
همچنین نتایج مقایسه میانگینها در این پژوهش نشان داد
که با افزایش عمق خاک ،میزان کربن آلی ،کربن آلیذرهای،
زیستتوده کربن و کربن ناپایدار خاک کاهش پیدا میکند .مشابه
نتایج این بخش از پژوهش توسط،)2015( Sheng et al.
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Sahoo et ،)2011( Rumpel et al. ،)2015( vanStraaten et al.

 )2019(al.تایید شده است .ایشان در مطالعات خود بیان داشتند
که این امر میتواند به دلیل تجمع الشبرگ و ترشحات ریشهای
بیشتر -که مهمترین منبع کربن آلی در باالی سطح خاک است-
و تاثیرات تغییر کاربری و شیوه مدیریت باشد.
تاثير تغيير کاربری بر هدايت الکتريکی و اسيديته خاک

در این پژوهش ،کاربری باغ با سن بیشتر از  30سال دارای
بیشترین میزان هدایت الکتریکی بود ،بطوریکه نسبت به تیمار
شاهد خود ،هدایت الکتریکی آن به میزان  43/61درصد افزایش
یافت که علت آن را میتوان به استفاده از کودهای حیوانی بیشتر
در این کاربری نسبت داد .در تحقیقی )2012( Kilic et al. ،به
این نتیجه رسیدند که میزان هدایت الکتریکی در زمینهایی با
سابقه کشت  5سال از زمینهایی با سابقه کشت  20سال و مرتع
بیشتر بود .چون هدایت الکتریکی خاک به دلیل غلظت متنوعی
از نمکها میتواند متفاوت باشد .درحالیکه در این مطالعه کاربری
باغ با سن بیشتر از  30سال دارای بیشترین میزان این مشخصه
خاکی بود .همانطور که قبال ذکر شد تغییر در یک مشخصه
خاکی در مدت زمان کوتاه نمیتواند همان تغییر را در بلندمدت
ایجاد کند یا بالعکس ( .)Luo et al., 2020همچنین در این
پژوهش ،با افزایش عمق خاک ،میزان هدایت اکتریکی کاهش پیدا
کرد .شاید دلیل آن نمونهبرداری خاک در فصل خشک سال
( فصل تابستان) باشد .زیرا نمک از الیههای عمقی در اثر تبخیر
آب به سطح خاک حرکت کرده است.
واکنش خاک در این پژوهش ،نتایج متفاوتی بین
کاربریهای مختلف با سنین متفاوت نشان داد .بطوریکه در اثر
تبدیل مرتع به کاربریهای جو در هر سه سن مختلف (>،10
< ،20و< 30سال) این مشخصه خاکی افزایش یافت اما در
کاربری باغ در سه سن مختلف ،کاهش یافت .با توجه به اینکه

واکنش خاک تحت تاثیر مدیریتهای مختلف تغییر میکند
( )McGrath et al., 2001با این وجود افزایش و کاهش اسیدیته
خاک در این مطالعه را میتوان به میزان زیست توده ورودی به
بستر خاک و میزان کربن آلی خاک نسبت داد .بنابراین میزان
کربن الی خاک و تجزیه سریع آن میتواند از دالیل افزایش
واکنش خاک در این کاربریها باشد (.)Geissen et al., 2009
 )2012( Kilic et al.بیان کردند که زمینهای تحت کشت با سن
بیشتر از  20سال دارای واکنش خاک ( )pHباالتری نسبت به
مراتع بودند.

نتيجهگيری
در این پژوهش کاربری باغ با سن بیشتراز  30سال در عمق صفر
تا  15سانتیمتری دارای بیشترین میزان از اشکال کربن الی خاک
(کربن آلی ،کربن الی ذرهای ،زیستتوده کربن و کربن ناپایدار)
نسبت به سایر کاربریها با سنین مختلف بود که این نشان
میدهد بخش های مختلف کربن آلی به نوع کاربری ،عمق و سن
کاربری وابسته است .از طرف دیگر تحقیقات اندکی در زمینه تاثیر
زمان برپویایی بخشهای کربن آلی خاک صورت گرفته است.
بنابراین با توجه به تنوع مکانی زیاد در ترکیب کربن خاک،
پیشنهاد میشود جهت بررسی هر عاملی (مانند اقلیم ،زیستتوده
ورودی و  )...بر پویایی کربن آلی خاک ،بعد زمان نیز در نظر گرفته
شود زیرا تأثیرات خاک و عوامل محیطی بر تغییر کربن آلی خود
وابسته به زمان است و لذا استراتژی های مدیریت کربن آلی خاک
باید با توجه به دوره زمانی تنظیم شود .نظارت مداوم و طوالنی
مدت بر روی ترکیب کربن آلی ،اطالعات بی نظیری در مورد
چگونگی پاسخ پویایی کربن آلی به عوامل مختلف محیطی فراهم
میکند.
"هيچگونه تعارض منافع بين نويسندگان وجود ندارد"
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