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ABSTRACT
Degradation of forest habitats and change of land cover can have significant effects on the variability of soil
quality indicators. In the present study, different soil characteristics in forest habitat (almost intact) dominated
by Zelkova carpinifolia, rangeland cover dominated by Festuca ovina and single trees of Zelkova carpinifolia
and Ulmus minor, rangeland cover dominated by Dactylis glomerata and Thymus transcaspicus and rangeland
cover dominated by Stachys byzantina in Zanus region of Kojoor district of Mazandaran province were
examined. For this purpose, 36 soil samples (including 12 samples at spring, summer and autumn) were taken
from each land cover from a depth of 0-10 cm and transferred to the laboratory. The results indicating the
variability of most of the studied soil characteristics in different seasons of the year under different land covers.
Based on the principal component analysis (PCA), higher amounts of clay, macro and micro aggregate, pH,
total nitrogen, nitrogen in macro and micro aggregate have lead to increasing soil biochemical and microbial
activities (i.e. ammonium, nitrate, carbon microbial ratio and nitrogen mineralization) under Zelkova and
Festuca covers. While Stachys and Dactylis cover with higher amounts of sand, carbon in macro and microaggregate had the lowest soil biochemical and microbial activities. According to the results of this study, it can
be claimed that the presence of tree cover (i.e. Zelkova carpinifolia and Ulmus minor) in habitats can provide
better conditions for soil functions, which can be considered by managers to rehabilitate degraded lands.
Keywords: Mountainous Area, Zelkova carpinifolia, Rangelands, Seasonal Dynamics, Soil Carbon and
Nitrogen Mineralization.

*

Corresponding Author’s Email: yahya.kooch@modares.ac.ir

 858تحقيقات آب و خاک ايران ،دوره  ،52شماره  ،3خرداد 1400

ارزيابی شاخصهای کيفی خاک در رويشگاههای جنگلی تخريب و تبديلشده به مرتع در غرب مازندران
1

عاطفه شهپيری ،1يحيی کوچ ،*1قاسمعلی ديانتیتيلکی

 .1گروه علوم و مهندسی مرتع ،دانشکده منابع طبيعی و علوم دریایی ،دانشگاه تربيت مدرس ،نور ،ایران.
(تاریخ دریافت -1399/10/7 :تاریخ بازنگری -1399/10/27 :تاریخ تصویب)1399/11/8 :

چکيده
تخریب رویشگاههای جنگلی و تغيير پوشش اراضی میتواند اثرات برجستهای در تغييرپذیری شاخصهای کيفی خاک
داشته باشد .در پژوهش حاضر ،مشخصههای مختلف خاک در رویشگاه جنگلی (تقریباً دستنخورده) با غالبيت Zelkova
 ،carpinifoliaپوشش مرتعی با غالبيت  Festuca ovinaو تک درختانی از  Zelkova carpinifoliaو ،Ulmus minor
پوشش مرتعی با غالبيت  Dactylis glomerataو  Thymus transcaspicusو پوشش مرتعی با غالبيت Stachys byzantina
 ،در منطقه زانوس بخش کجور استان مازندران ،مورد بررسی قرار گرفت .بدین منظور ،از هر یک از پوششهای اراضی تعداد
 36نمونه خاک (شامل  12نمونه در فصول بهار ،تابستان و پایيز) از عمق  0-10سانتیمتری برداشت و به آزمایشگاه انتقال
داده شد .نتایج حاکی از تغييرپذیری غالب ویژگیهای مورد مطالعه خاک در فصول مختلف سال تحت انواع پوششهای
اراضی میباشند .بر مبنای تجزیه به مولفههای اصلی ( ،)PCAمقادیر باالتر رس ،ماکرو و ميکروخاکدانه ،واکنش (،)pH
نيتروژن کل ،مقدار نيتروژن در ماکرو و ميکروخاکدانههای خاک منجربه افزایش فعاليتهای بيوشيميایی و ميکروبی
(آمونيوم ،نيترات ،سهم ميکروبی کربن ،معدنیشدن نيتروژن) خاک تحت پوشش اراضی  Zelkovaو  Festucaشده است.
در حالی که پوششهای اراضی  Stachysو  Dactylisبا دارا بودن مقادیر بزرگتر شن و مقدار کربن در ماکرو و ميکروخاکدانه-
های خاک ،دارای کمترین فعاليتهای بيوشيميایی و ميکروبی خاک بودهاند .با توجه به نتایج این پژوهش میتوان اذعان
داشت ،که حضور پوششهای درختی (آزاد و اوجا) در رویشگاهها میتواند شرایط مناسبتر و بازدهی بيشتری برای عملکرد
خاک فراهم نماید ،که این موضوع میتواند جهت احيای اراضی تخریبیافته مورد توجه مدیران قرار گيرد.
واژههای کليدی :منطقه کوهستانی ،درخت آزاد ،رویشگاههای مرتعی ،پویایی فصلی ،معدنیشدن کربن و نيتروژن خاک.

مقدمه
تخریب منابع طبيعی بویژه جنگلها ،یکی از چالشهای مهم
اقتصادی -اجتماعی بسياری از کشورها از جمله ایران است .در
طی چند دهه گذشته ،وسعت نواحی جنگلی ایران به ميزان قابل
مالحظهای کاهش یافته است .تخریب جنگلها باعث تخریب
اراضی و در نتيجه تخریب خاک میشود ( Teimouri et al.,
 .)2015قسمت وسيعی از جنگلهای شمال ایران (نزدیک به 600
هزار هکتار) ،جزو جنگلهای مخروبه به حساب میآیند (Marvi-
 .)Mohajer, 2005تخریب رویشگاههای جنگلی و تغيير پوشش
اراضی میتواند اثرات برجستهای در تغييرپذیری شاخصهای
کيفی خاک داشته باشد ( .)Wu et al., 2007در همين راستا،
کيفيت خاک یکی از مهمترین عوامل مؤثر در ارزیابی مدیریت
اراضی به شمار آمده و مطالعه ویژگیهای مختلف خاک (فيزیکی،
شيميایی و زیستی) را شامل میشود .از نقطه نظر اکولوژیکی،
خواص فيزیکی خاک دارای اهميت زیادی هستند ،بهطوری که
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خصوصيات زیستی و شيميایی خاک از خصوصيات فيزیکی آن
تأثير میپذیرد .تغيير پوشش اراضی نقش بسيار مهمی در
تغييرپذیری مشخصههای فيزیکی خاک دارند ( Kooch and
 .)Zoghi, 2014بافت خاک ،یکی از مشخصههای ثابت خاک بوده
و تغيير آن در اثر نوع پوشش اراضی در کوتاهمدت امکانپذیر نمی
باشد ،به هر حال ،تغيير نوع کاربریهای اراضی میتواند در یک
دوره بلندمدت بر تغييرات اجزای بافت خاک مؤثر واقع گردند
( .)Meyfroidt et al., 2013ارزیابی ساختمان خاک معموالً بر
اساس نوع خاکدانهها ،ماکروخاکدانه (ذرات بزرگتر از 0/25
ميلیمتر) و ميکروخاکدانه (ذرات کوچکتر از  0/25ميلیمتر)،
بيان میشود و به عنوان شاخص مهمی برای سنجش مشخصههای
فيزیکی خاک تحت انواع پوششهای اراضی در نظر گرفته
میشوند ( .)Li et al., 2015یکی از اثرات برجسته تخریب پوشش-
های جنگلی و تغيير پوشش اراضی ،تغييرات ميزان ماده آلی خاک
میباشد .محتوی ماده آلی و پویایی آن در خاک یک مشخصه
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ضروری برای ارزیابی تغييرات در مورد انواع پوششهای اراضی
است .امروزه از شاخص الیهبندی 1ماده آلی (مقدار ماده آلی در
الیه باالیی تقسيم بر مقدار آن در الیه پایينی) ،بجای مقادیر مطلق
آن ،جهت ارزیابی کيفيت خاک تحت انواع پوششهای اراضی
استفاده میشود و به عنوان شاخصی از ميزان ورودی ماده آلی به
خاک به حساب میآید ( .)Zhao et al., 2019واکنش ( )pHخاک
به عنوان یک شاخص شيميایی در کيفيت خاک محسوب شده و
بسياری از واکنشهای شيميایی که دسترسی به عناصر غذایی را
تحت تأثير قرار میدهند ،از محيط شيميایی و بویژه واکنش خاک
تأثير میپذیرند .بنابراین ،واضح است که واکنش خاک باید به
عنوان یک شاخص کليدی در شيمی خاک در نظر گرفته شود
( .)Schoenholtz et al., 2000عناصر غذایی خاک دارای نقشهای
ویژه و ضروری در سوخت و ساز گياه میباشند .آزاد شدن مواد
غذایی از الشهریزههای در حال تجزیه ،بخش مهمی از چرخه
عناصر غذایی در بومسازگانهای خشکی میباشد ،که مقدار عناصر
غذایی قابل دسترس برای جذب توسط گياه و یا خروج از بوم-
سازگان را کنترل مینماید (.)Pe´rez-Suarez et al., 2009
مشخصههای ميکروبی و بيوشيمی خاک به عنوان شاخص-
های کيفيت و سالمت خاک قلمداد میشوند .زیرا
ميکروارگانيسمها به طور مستقيم نقش مهمی در چرخه عناصر
غذایی (کربن ،نيتروژن و فسفر) داشته و پاسخ سریعی به تغيير
در شرایط محيطی خاک میدهد .بنابراین ارزیابی جمعيت و
فعاليت ميکروبی به عنوان شاخصی مناسب ،میتواند تغيير کيفيت
خاک را در اثر اعمال مدیریت نشان دهد ( .)Zeng et al., 2020در
همين راستا ،بر شاخصهای بيوشيميایی (آمونيوم و نيترات) و
معدنیشدن عناصر غذایی ،بویژه کربن و نيتروژن خاک تاکيد شده
است ( .)Tang et al., 2018در راستای تغييرات فعاليتهای
ميکروبی خاک تحت انواع پوششهای اراضی پژوهشهای
متعددی گزارش شده است .در واقع ،مرور منابع پيشين حاکی از
آنست ،که بسياری از پژوهشهای صورت گرفته فوقالذکر ،بر
مقادیر مطلق مشخصههای ميکروبی خاک تاکيد داشتهاند ،در
حالی که امروزه ( Xu et al., 2017; Zhang et al., 2018; Pang
 )et al., 2018بر سهم ميکروبی خاک به عنوان شاخصی از چرخه-
های عناصر غذایی (بویژه کربن ،نيتروژن و فسفر) تاکيد میشود.
در واقع ،سهم ميکروبی خاک یک تخمين غيرمستقيم از کيفيت
ماده آلی بوده و مقادیر کمتر آن بيانگر کيفيت پایينتر ماده آلی
و سهم کمتر زیتوده ميکروبی خاک در تثبيت کربن ،نيتروژن و
فسفر میباشد ( .)Bini et al., 2013بررسی و مطالعه ویژگیهای
خاک تحت انواع پوششهای اراضی جنگلی و مرتعی در ارتفاعات
1. Stratification ratio

مناطق یيالقی ،که غالباً به عنوان اکوسيستمهای شکننده و
حساس به شمار میآیند ،کمتر مورد توجه قرار گرفته و اطالعات
چندانی وجود ندارد .در تحقيق پيش رو ،عالوه بر ارزیابی پویایی
(تغييرات فصلی) انواع مشخصههای خاک تحت پوششهای اراضی
جنگلی و مرتعی ،معدنیشدن کربن و نيتروژن و فعاليتهای
ميکروبيوم خاک نيز مورد بررسی و مطالعه قرار خواهند گرفت.

مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه

محدوده مورد نظر در منطقه زانوس بخش کجور ،در فاصله 70
کيلومتری شهرستان نوشهر و بين طول جغرافيایی  51درجه14 ،
دقيقه و  24ثانيه تا  51درجه 14 ،دقيقه و  27ثانيه شرقی و
عرض جغرافيایی  36درجه 31 ،دقيقه و  14ثانيه تا  36درجه،
 31دقيقه و  16ثانيه شمالی واقع شده است .منطقه مورد مطالعه
دارای اقليم کوهستانی نيمهخشک و ارتفاع آن از سطح دریا 1900
متر بوده ،ميزان بارندگی متوسط ساالنه آن  380ميلیمتر و
پتانسيل تبخيرساليانه آن برابر با  1300ميلیمتر است .پوشش
گياهی غالب منطقه ،آزاد ( )Zelkova carpinifolia K. Kochو
اوجا ( )Ulmus minor Mill.بوده و در بخشی از سطوح ،به دليل
تخریبهای انسانی که تقریب ًا  30سال پيش رخ داده (مطابق با
گزارش شفاهی کارشناسان مجرب اداره کل منابع طبيعی نوشهر)،
توسط انواع پوششهای مرتعی پوشيده شده است .مطابق با
گزارش ) ،Pasha (2019پوشش اراضی فعلی منطقه شامل،)1( :
رویشگاه جنگلی (تقریب ًا دستنخورده) با غالبيت گونه آزاد (59
درصد) همراه با گونه اوجا ( 18درصد) ،)2( ،پوشش مرتعی با
غالبيت  60( Festuca ovina L.درصد) و تک درختانی از آزاد
( 11درصد) و اوجا ( 7درصد) ،)3( ،پوشش مرتعی با غالبيت
 62( Dactylis glomerata L.درصد) و Thymus transcaspicus
 17( Klokov.درصد) و ( ،)4پوشش مرتعی با غالبيت Stachys
 75( byzantina K. Kochدرصد) میباشد .همچنين ،پوششهای
Berberis integerrima ،Crataegus melanocarpa M. B.
 Medicago minima L.،Bunge.و  Xanthium spinosum L.به
عنوان گونههای گياهی همراه (تقریباً  5درصد) در هر یک از
پوشش اراضی اشاره شده بصورت مشترک وجود دارند.
روش نمونهبرداری و تجزيه آزمايشگاهی

در این مطالعه ،بخشهایی از این پوششهای اراضی
انتخاب شد ،که به صورت پيوسته با هم بوده و حداقل اختالف
ارتفاع از سطح دریا ،حداقل تغيير درصد و جهت شيب ،در آنها
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مشاهده میشود .فصول بهار ،تابستان و پایيز جهت نمونهبرداری
خاک مدنظر قرار گرفت (به دليل کوهستانی بودن منطقه و به
دليل پوشش برف ضخيم در عرصه ،نمونهبرداری در فصل زمستان
انجام نشد) .در هر یک از فصول فوقالذکر ،سه قطعه یک هکتاری
( 100متر ×  100متر) مجزا از هم در هر یک از پوششهای اراضی
مدنظر قرار گرفت .در داخل هر یک از قطعات یک هکتاری ،تعداد
 4نمونه خاک (در گوشههای قطعات نمونه) از عمق  0-10سانتی-
متری و در یک سطح  30سانتیمتر ×  30سانتیمتر ( Kooch
 )and Noghre, 2020برداشت شد .در مجموع ،از هر یک از
پوششهای اراضی مورد مطالعه تعداد  36نمونه خاک (شامل 12
نمونه در فصل بهار 12 ،نمونه در فصل تابستان و  12نمونه در
فصل پایيز) به آزمایشگاه منتقل گردید .همچنين به منظور
سنجش الیهبندی ماده آلی (نسبت ماده آلی در عمق باال به عمق
پایين) ،نمونهبرداری خاک عالوه بر عمق  0-10سانتیمتری از
عمق  10-20سانتیمتری نيز صورت پذیرفت .یک بخش از نمونه-
های خاک جهت انجام آزمایشهای فيزیکی و شيميایی ،پس از
هوا خشک شدن از الک  2ميلیمتری عبور داده شده و بخش دوم
نمونهها برای انجام آزمایشهای ميکروبی تا زمان آزمایش در
دمای  4درجه سانتیگراد نگهداری شدند .مشخصههای بافت
(شن ،سيلت ،رس) ،درصد ماکرو و ميکروخاکدانهها ،واکنش
خاک ،کربن آلی ،نيتروژن کل ،آمونيوم ،نيترات ،سهم ميکروبی
کربن (نسبت زیتوده ميکروبی کربن به کربن) ،نيتروژن (نسبت
زیتوده ميکروبی نيتروژن به نيتروژن) و فسفر (نسبت زیتوده
ميکروبی فسفر به فسفر) خاک با استفاده از روشهای استاندارد
در محيط آزمایشگاه اندازهگيری و با توجه به روابط موجود مورد
محاسبه قرار گرفتند ( Jafari Haghighi, 2003; Aliasgharzade,
 .)2010معدنیشدن کربن و نيتروژن خاک ،به ترتيب در طول
مدت  17هفته و  35روز ،طی فرآیند انکوباسيون آزمایشگاهی (در
دمای  25درجه سانتیگراد) اندازهگيری شد ( Kooch et al.,
.)2020
تجزيه و تحليل دادهها

به منظور تجزیه و تحليل و همچنين مقایسه دادهها ،ابتدا نرمال
بودن آنها با آزمون کولموگروفاسميرنوف و همگنی واریانس با
آزمون لون تست گردید .به منظور بررسی تفاوت یا عدم تفاوت
مقادیر مشخصههای مورد مطالعه در ارتباط با پوششهای اراضی
و فصول مختلف سال ،از تجزیه واریانس دوطرفه استفاده شد.
آزمون دانکن نيز به منظور مقایسه چندگانه ميانگين به کار گرفته
شد .کليه تجزیه و تحليلهای آماری در بسته نرمافزاری SPSS
نسخه  20انجام پذیرفت .همچنين به منظور انجام آناليز چند

متغيره و تعيين ارتباط فعاليتهای بيوشيميایی و ميکروبی با
مقادیر مشخصههای فيزیکوشيميایی خاک در انواع پوششهای
اراضی ،تحليل مؤلفههای اصلی ( )PCAبا ایجاد ماتریس حاصله
در برنامه  PC-ORDتحت  Windowsمورد بررسی قرار گرفت.

نتايج
تجزیه واریانس مشخصههای خاک تحت انواع پوششهای اراضی
و فصول مورد بررسی حاکی از آنست ،که مشخصههای شن،
سيلت ،رس ،درصد ماکرو و ميکروخاکدانهها و نيتروژن در ماکرو
و ميکروخاکدانه ها فقط متاٌثر از نوع پوشش اراضی بودهاند ،در
حالی که مشخصههای کربن آلی ،سهم ميکروبی نيتروژن و فسفر
فقط تحت تاٌثير فصل ،تفاوتهای آماری معنیداری را نشان داده-
اند .مشخصههای واکنش خاک ،کربن در ماکرو و ميکروخاکدانهها،
نيتروژن کل ،آمونيوم ،نيترات و سهم ميکروبی از هر دو عامل نوع
پوشش اراضی و فصل تاٌثير معنیداری پذیرفتهاند .الیهبندی ماده
آلی خاک ،تفاوت آماری معنیداری را در بين انواع پوششهای
اراضی و فصول سال نشان ندادهاند (جدول  .)1بيشترین مقادیر
شن خاک در پوشش اراضی  Stachysمشاهده شد ،در حالی که
بيشترین مقادیر سيلت به رویشگاه  Dactylisتعلق داشت.
پوششهای اراضی  Zelkovaو  Festucaدارای بيشترین مقادیر
رس خاک بودهاند .پوشش جنگلی  Zelkovaدارای باالترین مقادیر
ماکروخاکدانههای خاک بوده ،در حالی که بيشترین مقادیر
ميکروخاکدانههای خاک در پوششهای اراضی  Zelkovaو
 Festucaمشاهده شد (جدول  .)2واکنش خاک دارای باالترین
مقادیر در پوششهای اراضی  Zelkovaو  ،Festucaبویژه در فصول
بهار و تابستان ،بوده است .باالترین مقادیر کربن آلی خاک به فصل
پایيز اختصاص داشته ،در حالی که نوع پوشش اراضی اثر معنی-
داری بر این مشخصه نداشته است .پوشش اراضی  ،Stachysدارای
باالترین مقادیر کربن در ماکرو و ميکروخاکدانههای خاک ،بویژه
در فصل پایيز ،بوده است .بيشترین مقادیر نيتروژن کل خاک در
پوشش جنگلی  ،Zelkovaبخصوص در فصل پایيز ،مشاهده شد.
پوششهای اراضی  Zelkovaو  ،Festucaدارای باالترین مقادیر
نيتروژن در ماکروخاکدانههای خاک بودهاند ،در حالی که پوشش
جنگلی  ،Zelkovaدارای باالترین مقادیر نيتروژن در
ميکروخاکدانههای خاک بوده است (جدول  .)3باالترین مقادیر
آمونيوم و نيترات خاک نيز به پوششهای اراضی  Zelkovaو
 ،Festucaبویژه در فصل پایيز ،تعلق داشته است .پوشش جنگلی
 ،Zelkovaدارای بيشترین مقادیر سهم ميکروبی کربن ،بخصوص
در فصول تابستان و بهار بوده ،در حالی که باالترین مقادیر سهم-
های ميکروبی نيتروژن و فسفر خاک در فصل تابستان مشاهده

شهپيری و همکاران :ارزيابی شاخصهای کيفی خاک در رويشگاههای ...

شد (جدول  .)4تغييرات معدنیشدن کربن خاک تا قبل از هفته
هفدهم در بين انواع پوششهای اراضی تفاوت آماری معنیداری
داشته و پوششهای  Zelkovaو  Festucaدارای بيشترین مقادیر
بودهاند ،در حالی که باالترین مقادیر معدنیشدن نيتروژن (در
طول زمانهای مورد بررسی) به پوشش جنگلی Zelkova
اختصاص داشته است (جدول  .)5تحليل مولفههای اصلی بيانگر
تمایز انواع پوششهای اراضی بر اساس ویژگیهای مورد مطالعه
خاک میباشد .مطابق با نتایج ،محورهای اول و دوم به ترتيب
 40/09و  18/23درصد واریانس را توجيه مینمایند .بر مبنای
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تجزیه مؤلفههای اصلی ،مشخصههای شن ،کربن در ماکرو و
ميکروخاکدانهها در سمت راست محور قرار گرفته و حاکی از
افزایش این مقادیر در پوشش اراضی  Stachysو  Dactylisمی-
باشد ،در حالی که قرارگيری مشخصههای رس ،ماکرو و
ميکروخاکدانهها ،واکنش خاک ،نيتروژن کل ،نيتروژن در ماکرو و
ميکروخاکدانه ،آمونيوم ،نيترات ،سهم ميکروبی کربن و معدنیشدن
نيتروژن در سمت چپ محور حاکی از مقادیر باالتر این مشخصهها
در پوشش اراضی  Zelkovaو  Festucaمیباشد (شکل .)1

جدول  -1تجزيه واريانس مشخصههای خاک تحت انواع پوششهای اراضی.
ویژگی خاک
شن
سيلت
رس
ماکروخاکدانه
ميکروخاکدانه
الیهبندی ماده آلی
واکنش خاک
کربن آلی
کربن در ماکروخاکدانه
کربن در ميکروخاکدانه
نيتروژن کل
نيتروژن در ماکروخاکدانه
نيتروژن در ميکروخاکدانه
آمونيوم
نيترات
سهم ميکروبی کربن
سهم ميکروبی نيتروژن
سهم ميکروبی فسفر

پوشش اراضی

پوشش اراضی × فصل

فصل

مقدار F

معنیداری

مقدار F

معنیداری

مقدار F

معنیداری

4/528
2/834
15/316
26/355
19/633
0/147
15/790
1/468
14/141
9/750
21/562
5/757
7/394
51/432
32/670
12/558
0/411
0/198

0/005
0/041
0/000
0/000
0/000
0/932
0/000
0/226
0/000
0/000
0/000
0/001
0/000
0/000
0/000
0/000
0/745
0/898

0/240
0/092
0/026
0/130
0/005
1/011
8/447
17/854
8/112
14/436
4/897
2/529
1/926
6/202
3/834
10/960
6/632
31/367

0/787
0/912
0/975
0/787
0/995
0/367
0/000
0/000
0/000
0/000
0/009
0/084
0/150
0/003
0/024
0/000
0/002
0/000

0/026
0/054
0/086
0/036
0/004
0/402
0/704
0/570
0/281
0/350
0/139
0/178
0/184
0/175
0/166
1/465
0/285
0/251

0/956
0/999
0/998
0/897
0/985
0/877
0/647
0/754
0/945
0/909
0/991
0/982
0/981
0/983
0/985
0/195
0/943
0/958

جدول  -2ميانگين ( ±اشتباه معيار) مشخصههای فيزيکی خاک تحت انواع پوششهای اراضی.
ویژگی خاک

شن (درصد)

سيلت (درصد)

رس (درصد)

ماکروخاکدانه (درصد)

ميکروخاکدانه (درصد)

فصل

Zelkova

Festuca

Dactylis

Stachys

بهار
تابستان
پایيز
ميانگين
بهار
تابستان
پایيز
ميانگين
بهار
تابستان
پایيز
ميانگين
بهار
تابستان
پایيز
ميانگين
بهار
تابستان
پایيز
ميانگين

23/33±1/66
22/83±2/21
24/50±1/77B
23/55±1/07C
31/50±4/72
33/00±3/31
31/83±3/57
32/11±2/20B
45/16±4/65A
43/33±3/41A
43/66±3/14A
44/05±2/13A
52/91±2/47A
51/25±3/64A
52/41±4/53A
52/19±2/05A
37/08±5/67A
37/08±2/63A
37/16±2/28A
37/11±2/15A

28/16±3/48
26/83±1/96
27/66±2/10AB
27/55±1/46BC
32/25±6/17
33/08±3/60
31/41±4/42
32/25±2/72B
39/58±4/85AB
39/25±2/97A
40/91±2/76A
39/91±2/05A
43/66±3/07AB
42/08±4/76A
41/41±3/59B
42/38±2/17B
34/00±2/58AB
33/83±3/32A
33/66±2/98A
33/83±1/67A

28/58±2/40
28/66±4/16
30/25±2/85AB
29/16±1/81AB
42/00±3/16
39/50±4/96
40/00±2/49
40/50±2/07A
29/41±1/82B
31/00±1/81B
29/75±2/72B
30/05±1/21B
33/75±6/22BC
31/58±2/82B
32/58±2/35BC
32/63±2/34C
24/83±1/87BC
24/33±3/00B
24/25±4/23B
24/47±1/78B

32/41±4/44
31/99±5/19
33/83±2/37A
32/72±2/34A
37/41±4/21
38/00±4/64
35/75±3/50
37/05±2/33AB
30/16±2/68B
29/25±2/08B
30/41±3/21B
29/94±1/51B
27/08±2/75C
27/25±2/37B
27/41±3/86C
27/75±1/71C
19/66±2/02C
19/91±2/51B
19/58±2/75B
19/72±1/37B

حروف انگليسی بزرگ (در هر سطر) ،بيانگر وجود تفاوتهای آماری معنیدار مشخصهها بين انواع پوششهای اراضی میباشد .عدم وجود حروف انگليسی ،بيانگر

 862تحقيقات آب و خاک ايران ،دوره  ،52شماره  ،3خرداد 1400
عدم وجود تفاوت آماری معنیدار مشخصهها در بين انواع پوششهای اراضی (در يک فصل مشخص و يا تمامی فصول مورد بررسی) میباشد.
جدول  -3ميانگين ( ±اشتباه معيار) مشخصههای شيميايی خاک تحت انواع پوششهای اراضی.
ویژگی خاک
الیهبندی ماده آلی

واکنش خاک

کربن آلی (درصد)

کربن در ماکروخاکدانه (درصد)

کربن در ميکروخاکدانه (درصد)

نيتروژن کل (درصد)

نيتروژن در ماکروخاکدانه (درصد)

نيتروژن در ميکروخاکدانه (درصد)

فصل
بهار
تابستان
پایيز
ميانگين
بهار
تابستان
پایيز
ميانگين
بهار
تابستان
پایيز
ميانگين
بهار
تابستان
پایيز
ميانگين
بهار
تابستان
پایيز
ميانگين
بهار
تابستان
پایيز
ميانگين
بهار
تابستان
پایيز
ميانگين
بهار
تابستان
پایيز
ميانگين

Zelkova

Festuca

Dactylis

Stachys

1/71±0/24
1/69±0/22
2/11±0/18
1/84±0/12
7/06±0/10Aa
6/94±0/16Aa
6/27±0/20Ab
6/76±0/10A
2/67±0/27b
3/00±0/23b
4/08±0/18a
3/25±0/16
0/21±0/01Bb
0/28±0/03Ba
0/30±0/02Ca
0/26±0/01C
0/14±0/01Cb
0/16±0/02Bab
0/23±0/03Ba
0/18±0/01C
0/41±0/03A
0/49±0/05A
0/51±0/02A
0/47±0/02A
0/26±0/04
0/31±0/04A
0/40±0/10
0/32±0/04A
0/19±0/03
0/23±0/04A
0/26±0/05A
0/22±0/02A

1/78±0/38
1/85±1/08
2/14±0/27
1/92±0/18
6/84±0/15A
6/60±0/13A
6/43±0/19AB
6/62±0/09A
2/73±0/31b
3/16±0/29ab
3/94±0/19a
3/28±0/17
0/27±0/01B
0/34±0/05B
0/39±0/06BC
0/33±0/02C
0/19±0/01BC
0/21±0/03AB
0/26±0/04AB
0/22±0/01BC
0/30±0/04B
0/38±0/03AB
0/39±0/03B
0/35±0/02B
0/24±0/03
0/26±0/03AB
0/31±0/08
0/27±0/03A
0/12±0/04
0/17±0/02AB
0/19±0/02AB
0/16±0/02B

1/56±0/23
1/82±0/86
1/93±0/27
1/77±0/14
6/24±0/09B
6/12±0/17B
5/98±0/16AB
6/11±0/08B
2/86±0/31b
3/79±0/38a
4/01±0/18a
3/55±0/19
0/33±0/04ABb
0/44±0/06ABab
0/51±0/04ABa
0/43±0/03B
0/20±0/01ABb
0/23±0/02ABb
0/35±0/04ABa
0/26±0/02AB
0/22±0/02B
0/28±0/02B
0/29±0/03C
0/26±0/01C
0/13±0/03
0/19±0/04B
0/22±0/03
0/18±0/02B
0/11±0/02
0/12±0/02B
0/13±0/01B
0/12±0/01B

1/71±0/38
2/13±1/33
1/73±0/15
1/86±0/18
6/17±0/24B
6/01±0/12B
5/75±0/15B
5/97±0/10B
2/94±0/52b
3/90±0/22ab
4/17±0/21a
3/67±0/21
0/43±0/08A
0/52±0/07A
0/64±0/05A
0/53±0/04A
0/25±0/02Ab
0/29±0/03Aab
0/38±0/03Aa
0/31±0/02A
0/24±0/04B
0/27±0/03B
0/28±0/02C
0/26±0/02C
0/15±0/05
0/17±0/03B
0/19±0/04
0/17±0/02B
0/10±0/02
0/11±0/02B
0/12±0/01B
0/11±--+0/01B

حروف انگليسی بزرگ (در هر سطر) و کوچک (در هر ستون) ،به ترتيب بيانگر وجود تفاوتهای آماری معنیدار مشخصهها بين انواع پوششهای اراضی و فصل-
های مورد بررسی می باشد .عدم وجود حروف انگليسی ،بيانگر عدم وجود تفاوت آماری معنیدار مشخصهها در بين انواع پوششهای اراضی (در يک فصل مشخص
و يا تمامی فصول مورد بررسی) میباشد.
جدول  -4ميانگين ( ±اشتباه معيار) مشخصههای بيوشيمی و ميکروبی خاک تحت انواع پوششهای اراضی.
ویژگی خاک
آمونيوم (ميلیگرم بر کيلوگرم)

نيترات (ميلیگرم بر کيلوگرم)

سهم ميکروبی کربن

سهم ميکروبی نيتروژن

سهم ميکروبی فسفر

فصل
بهار
تابستان
پایيز
ميانگين
بهار
تابستان
پایيز
ميانگين
بهار
تابستان
پایيز
ميانگين
بهار
تابستان
پایيز
ميانگين
بهار
تابستان
پایيز
ميانگين

Zelkova

Festuca

Dactylis

Stachys

36/63±2/45A
42/73±3/93A
45/47±2/46A
41/61±1/81A
43/04±2/59A
50/76±4/89A
51/73±2/97A
48/51±2/13A
215/26±52/84Aa
230/66±23/72Aa
95/41±12/08Ab
180/45±21/70A
117/29±17/09ab
146/72±27/36a
88/72±6/26Bb
117/58±11/36
2/32±0/26a
1/75±0/18a
0/91±0/15b
1/66±0/15

33/98±3/01A
38/06±2/93A
40/61±2/03A
37/55±1/58A
42/32±4/08A
46/19±5/22A
47/78±2/23A
45/43±2/29A
138/23±23/80ABab
162/07±24/60Ba
87/62±20/18Ab
129/31±13/89B
134/92±24/53
151/85±29/40
121/58±15/40A
136/12±13/52
2/34±0/29a
1/80±0/21a
0/86±0/07b
1/67±0/15

19/96±1/26B
23/59±2/57B
24/76±2/99B
22/72±1/38B
27/25±3/43B
30/11±2/53B
32/98±1/36B
30/11±1/50B
128/21±30/50AB
87/19±9/86C
71/51±10/05AB
95/63±11/60BC
131/57±13/31ab
143/12±21/40a
90/15±8/60Bb
121/61±9/43
2/02±0/19a
1/59±0/27ab
1/01±0/12b
1/54±0/13

18/29±1/86B
21/44±1/98B
22/57±1/54B
20/77±1/05B
25/88±2/23B
28/50±1/81B
30/00±1/62B
28/13±1/10B
95/96±17/71Ba
69/13±13/59Cab
38/21±5/25Bb
67/77±8/42C
130/62±19/95
159/03±41/58
77/37±9/65B
122/34±16/28
2/39±0/40a
1/68±0/34ab
0/93±0/10b
1/67±0/20

حروف انگليسی بزرگ (در هر سطر) و کوچک (در هر ستون) ،به ترتيب بيانگر وجود تفاوتهای آماری معنیدار مشخصهها بين انواع پوششهای اراضی و فصل-
های مورد بررسی می باشد .عدم وجود حروف انگليسی ،بيانگر عدم وجود تفاوت آماری معنیدار مشخصهها در بين انواع پوششهای اراضی (در يک فصل مشخص
و يا تمامی فصول مورد بررسی) میباشد.

شهپيری و همکاران :ارزيابی شاخصهای کيفی خاک در رويشگاههای 863 ...

جدول  -5ميانگين ( ±اشتباه معيار) مشخصههای معدنیشدن کربن و نيتروژن خاک تحت انواع پوششهای اراضی.
ویژگی خاک

زمان (روز)

Zelkova

Festuca

Dactylis

Stachys

مقدار F

معنیداری

معدنیشدن کربن (ميلیگرم
بر کيلوگرم)

7
14
28
35
56
84
119

60/75±3/04A
139/33±6/68A
153/75±9/74A
216/58±18/19A
243/08±19/20A
305/33±17/55A
320/08±23/71

58/41±3/35A
120/00±9/39AB
146/50±7/98A
203/67±14/92A
227/75±20/57A
283/42±16/52A
300/25±29/72

53/83±2/34AB
100/08±4/67B
120/08±6/39B
193/83±11/85A
122/67±8/67B
290/42±21/13A
293/25±22/26

46/91±2/81B
100/75±6/09B
103/08±4/06B
108/67±8/16B
116/83±7/37B
213/33±15/97B
250/58±13/02

4/370
7/242
10/217
12/572
19/546
5/212
1/623

0/009
0/000
0/000
0/000
0/000
0/004
0/198

معدنیشدن نيتروژن (ميلی-
گرم بر کيلوگرم)

7
14
21
28
35

56/00±3/25A
61/83±4/10A
76/91±3/88A
127/25±11/04A
166/67±11/21A

49/91±4/39A
57/50±3/10AB
64/50±3/74B
86/33±9/35B
107/17±4/21B

47/41±3/11AB
51/25±4/44AB
64/41±4/19B
79/91±10/11B
95/91±5/00B

38/66±2/01B
45/91±4/80B
56/16±3/17B
74/41±4/56B
93/33±3/02B

4/735
2/815
5/156
6/930
26/700

0/006
0/050
0/004
0/001
0/000

حروف انگليسی بيانگر وجود تفاوتهای آماری معنیدار مشخصهها بين انواع پوششهای اراضی میباشند.

شکل  -1ارتباط انواع پوششهای اراضی (الف) با ويژگیهای خاک (ب) در آناليز مؤلفههای اصلی

بحث و نتيجهگيری
تأثير انواع پوششهای اراضی بر کيفيت خاک و تفسير تغييرات
مشاهده شده را میتوان به واسطة اندازهگيری مشخصههای خاک
ارزیابی کرد .از سویی ،درک ساز و کار اثر انواع پوششها بر روی
کيفيت خاک ،میتواند راهکاری مناسب برای تصميمگيری در
مدیریت پوشش اراضی در مناطق مشابه باشد ( Mandal et al.,
 .)2010خاک پوششهای جنگلی به علت دارا بودن مواد آلی زیاد
و ساختمان مناسب همواره مورد توجه بودهاند ،ولی تغيير در
مدیریت و کاربری آنها ،عموم ًا اثرات متفاوتی بر ميزان ماده آلی و
دیگر ویژگیهای فيزیکی ،شيميایی و زیستی خاک میگذارد
( .)Mao et al., 2010نتایج پژوهش حاضر ،حاکی از تغييرپذیری
غالب ویژگیهای مورد مطالعه خاک در فصول مختلف سال تحت

انواع پوششهای اراضی میباشند .اگرچه بافت خاک یکی از
مشخصههای تقریب ٌا ثابت خاک تلقی میشود ،اما در هر حال
مطابق با گزارش) ،Meyfroidt et al. (2013اجزای بافت (شن،
سيلت و رس) خاک در بلندمدت میتواند تغييرات معنیداری را
به واسطه تحوالت خاک و همچنين توالیهای پوشش گياهی
نشان دهد ،که هم راستا با نتایج پژوهش حاضر میباشد .تغييرات
در ميزان مواد آلی خاک در انواع پوششهای اراضی به دليل تفاوت
در نوع پوشش ،کميت و کيفيت الشهریزه ورودی میباشد (Mao
 .)et al., 2010بر همين اساس ميزان ماده آلی در الیههای مختلف
خاک تحت انواع پوششهای اراضی متفاوت خواهد بود .در
پژوهش حاضر ،رویشگاههای مورد مطالعه تفاوت آماری معنی-
داری در خصوص الیهبندی ماده آلی خاک نشان ندادهاند .این
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موضوع میتواند به دليل کوهستانی بودن منطقه (دمای پایين) و
شدت تجزیه مواد آلی خاک در بستر رویشگاهها باشد ( Melillo
 .)et al., 2002در همين ارتباط Celik (2005) ،اشاره داشتهاند،
که نرخ متفاوتی از ورود ماده آلی به خاک ،رژیم رطوبتی و حرارتی
و سرعت تجزیه بر ميزان الیهبندی خاک در رویشگاهها بسيار مؤثر
است .به عالوه ،یافتههای این تحقيق حاکی از عدم تغييرات
معنیدار مشخصه کربن آلی خاک تحت انواع پوششهای اراضی
میباشد .به نظر میرسد پوششهای گياهی (که الشهریزه آنها
یکی از منابع اصلی کربن خاک به شمار میآیند) مستقر در
رویشگاههای مورد مطالعه دارای محتویات کربن تقریباً مشابهی
میباشند .البته این تفسير مستلزم مطالعه کيفيت بقایای گياهی
(الشهریزه انواع پوششهای گياهی) میباشد که نيازمند بررسی-
های بيشتر در پژوهشهای بعدی است .همچنين ،وجود برخی
گونههای گياهی مشترک (گونههای همراه) در عرصههای مورد
مطالعه ،که در بخش منطقه مورد مطالعه به آنها اشاره شده است،
میتواند در عدم معنیداری تغييرات مشخصه کربن خاک نيز
اثرگذار باشد .با توجه به افزایش دما در فصل تابستان و همچنين
افزایش شدت تجزیه بقایای گياهی ،مقادیر کربن آلی خاک در
انتهای فصل رویش (در فصل پایيز) افزایش معنیداری داشته
است که با نتایج ) Kia (2018همخوانی دارد .الشبرگ گونههای
درختی آزاد و اوجا دارای مقادیر قابل توجهی نيتروژن میباشد
( ،)Noghre, 2020بر همين اساس تجمع بيشتر نيتروژن در خاک
رویشگاههای جنگلی با غالبيت آزاد و اوجا قابل پيشبينی بوده
است .در پژوهش حاضر ،وجود گونههای درختی منجر به بهبود
درصد ماکرو و ميکروخاکدانههای خاک شده ،در حالی که تغيير
کاربری اراضی از جنگل به مرتع کاهش معنیداری را در این
ساختارهای خاک ایجاد نموده است .در همين راستا ،پژوهشهای
پيشين ( Sotomayor-Ramírez and Espinoza, 2010و
 )Kumari et al., 2011اشاره داشتهاند ،که با توجه به ساختمان
خاک ،درصد ماکرو و ميکروخاکدانهها در انواع پوششهای اراضی،
تجمع محتویات کربن و نيتروژن در این ساختارها هم متفاوت
میباشد .از این رو ،تغييرپذیری محتویات کربن و نيتروژن در
اجزای خاکدانهها بسيار متغير بوده و تابع شرایط رویشگاه و نوع
پوششهای گياهی است .نوع و کيفيت الشهریزه پوششهای
جنگلی و همچنين نوع و تراکم پوشش علفی بستر رویشگاهها،
احتماالً میتواند توجيهکننده تغييرات ميزان واکنش خاک تحت
انواع پوششهای اراضی باشد .هم راستا با نتایج این تحقيق،
) Moghimian et al. (2018اشاره داشتهاند ،که در اثر تجزیه مواد
آلی ،اسيدهای ضعيفی تشکيل میشود ،که میتواند باعث کاهش
مقادیر واکنش خاک در اراضی با شدت تخریب کم باشد.

نوع پوشش گياهی اراضی میتواند اثرات معنیداری بر
تغييرپذیری مقادیر آمونيوم و نيترات خاک داشته باشد .در همين
خصوص ،مرور منابع ( Wang and Wang, 2006و Li et al.,
 )2014بيانگر اثرات مثبت پوششهای درختی بر انباشت محتویات
آمونيوم و نيترات خاک میباشد .با توجه به اینکه ،این مشخصه-
های خاک در ارتباط مستقيم با مقادیر نيتروژن کل و واکنش
خاک میباشند ( ،)Li et al., 2014لذا افزایش آمونيوم و نيترات
تحت پوششهای جنگلی میتواند به واسطه تجمع بيشتر نيتروژن
و مقادیر باالتر  pHدر خاک این نوع از پوشش اراضی باشد .تخریب
اراضی جنگلی یکی از عواملی است که با تاٌثير بر نسبت اجزای
تشکيلدهنده بافت خاک میتواند نقش بسزایی در تغييرپذیری
تنفس ميکروبی ایفا نماید ( .)Tang et al., 2018اگر چنانچه بافت
خاک محتوی رس بيشتری باشد ،ميزان تخلخلها نيز بزرگتر
هستند و همين امر منجر به انتشار بيشتر ميزان گاز دیاکسيد
کربن ناشی از تنفس ميکروبی خاک میگردد ( Benítez et al.,
 .)2006در پژوهش حاضر نيز بيشترین درصد رس به عرصه
جنگلی تعلق داشت و رابطه مثبتی (با توجه به تحليل مولفههای
اصلی) بين ميزان رس و تنفس ميکروبی خاک مشاهده شد.
مطابق با نتایج پژوهش حاضر به نظر میرسد با گذشت زمان،
بدنبال تجزیه و مصرف بقایای گياهی موجود (سوبسترا) ،ميزان
معدنی شدن کربن پس از  12هفته تقریباً یکنواخت شده و
تفاوتهای آماری معنیداری مشاهده نمیشود .تغيير کميت و
کيفيت الشهریزه پوششهای گياهی به وسيله تغييرات ترکيب
گونههای گياهی ،بر ميزان معدنیشدن نيتروژن خاک اثر
میگذارد ( .)Ollinger et al., 2002وجود گونههای درختی در
رویشگاهها میتواند اثرات مثبتی بر ميزان معدنیشدن نيتروژن
خاک داشته باشد ( .)Thomas and Prescott, 2000در مطالعه
حاضر ،با تغيير نوع پوششهای گياهی در اراضی مورد بررسی،
استراتژیهای متفاوتی جهت استفاده از نيتروژن و تجزیه الشه-
ریزههای این گونهها ایجاد میشود ،که همين موضوع میتواند بر
تغييرپذیری ميزان نيتروژنی که به خاک بر میگردد ،اثرگذار باشد
( .)Huang et al., 2007تحليل مولفههای اصلی نيز مؤید اثرگذاری
مشخصههای مختلف فيزیکوشيميایی بر ميزان معدنیشدن
نيتروژن خاک تحت انواع پوششهای اراضی میباشد .در همين
راستا ،ميزان معدنیشدن نيتروژن خاک با محتوی نيتروژن کل
همبستگی مثبت نشان میدهد ( .)Yan et al., 2008همچنين
یافتهها حاکی از آنست ،که معدنیشدن نيتروژن با محتوی رس و
ميزان واکنش خاک همبستگی مثبت دارد ،به طوری که با افزایش
مقادیر رس و واکنش خاک ،معدنیشدن نيتروژن نيز افزایش
مییابد ( .)Qi et al., 2011در همين ارتباط ،مقادیر باالتر محتوی
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رس ،واکنش و نيتروژن خاک در اراضی جنگلی شرایط مساعدتری
را برای فعاليتهای ميکروبی مؤثر در فرآیند معدنیشدن نيتروژن
خاک فراهم آورده است.
نتایج پژوهش حاضر مؤید آنست ،که واکنش خاک از
عوامل اصلی تعيينکننده اندازه و فعاليتهای ميکروبی درگير با
چرخه کربن است و با توجه به مشخصههای شيميایی پيچيده
الشهریزه رویشگاه ،منعکسکنندهی دسترسی کم ماده آلی خاک
است ( .)Moscatelli et al., 2007سهم ميکروبی خاک برای
اندازهگيری تجمع کربن در فرآیندهای تخریب اکولوژیکی استفاده
می شود و با ميزان کربن آلی خاک رابطه منفی دارد ( Cheng et
 .)al., 2013بنابراین ،مقادیر باالی کربن آلی ()Liu et al., 2012
باعث کاهش سهم ميکروبی کربن در پوششهای مرتعی خالص
میشود ،در حالی که مقادیر باالی واکنش خاک باعث بهبود این
نسبت در اراضی جنگلی میگردد ( .)Zeng et al., 2017ميزان
سهم ميکروبی کربن کمتر در پوششهای مرتعی خالص نشان
میدهد سوبسترای در دسترس در خاک رویشگاه کم بوده و ميزان
 C/Nآن باال میباشد ( .)Vance and Chapin, 2001نتایج بررسی
) Liu et al. (2012نشان داد ،که ميزان سهم ميکروبی کربن خاک
تحت اراضی جنگلی بيشتر از پوششهای مرتعی خالص میباشد.
این نتایج نشان میدهد ،که تجزیه مواد آلی حاصل از الشهریزه
گياهان برای ميکروارگانيسمها دشوار است ،به خصوص در
خاکهای اسيدی که توسعه ميکروبی و گردش کربن مختل

میشود .ميزان باالی سهم ميکروبی کربن بيانگر رشد ميکروبی
خوب در خاک است ،که ناشی از ميزان باالی حاصلخيزی خاک
و سوبسترای در دسترس و همچنين مقادیر کمتر  C/Nتحت
پوششهای گياهی چوبی میباشد ( .)Xu et al., 2017مطابق با
نتایج حاضر ،تغيير پوششهای اراضی در منطقه مورد مطالعه
تفاوتهای آماری معنیداری در سهمهای ميکروبی نيتروژن و
فسفر خاک ایجاد نکرده است ،که این موضوع میتواند به
جمعيتهای ميکروبی مؤثر در چرخههای نيتروژن و فسفر خاک
مرتبط باشد ( .)Allen et al., 2015مطابق با گزارش Azizi
) ،Mehr(2020افزایش دما اثر مثبتی بر فعاليتهای ميکروبی
خاک دارد .در همين ارتباط ،سهمهای ميکروبی خاک افزایش
معنیداری را در فصل تابستان در اراضی مورد مطالعه نشان داده-
اند .نتایج این پژوهش حاکی از آن است ،که تخریب رویشگاههای
جنگلی ،اثر قابل توجهی بر شاخصهای فيزیکی ،شيميایی و
زیستی خاک دارد .تخریب جنگل با افت شاخصهای کيفيت مواد
آلی و خاک باعث کاهش فعاليتهای ميکروبی و بيوشيمی خاک
میشود .نتایج این پژوهش میتواند در خصوص ارزیابی توان
اکولوژیک و چرخه عناصر غذایی انواع پوششهای اراضی ،اطالعات
ارزشمندی در اختيار مدیران منابع طبيعی قرار داده و کمک
شایانی نماید.
"هيچگونه تعارض منافع بين نويسندگان وجود ندارد"
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