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اثر تخريب جنگل و تغييرکاربري اراضي بر
شاخصهاي اکوفيزيولوژي کربن و نيتروژن خاك

يحيي کوچ1و نگار مقيميان

2

9استادیار گروه جنگلداری ،دانشکدۀ منابع طبیعی ،دانشگاه تربیت مدرس
2دانشجوی دکتری جنگلشناسی و اکولوژی جنگل ،دانشکدۀ منابع طبیعی ،دانشگاه تربیت مدرس
(تاریخ دریافت9313/6/94 :؛ تاریخ پذیرش)9314/4/3 :

چکيده
دیاکسید کربن ،متان و نیتروز اکسید مهمترین گازهای گلخانهای محسوب میشوند که تغییرات آنها تاا داد زیاادی
متأثر از تغییرپذیری شاخصهای اکوفیزیولوژی کربن و نیتروژن خاك است .با هدف بررسای تاأثیر تخریا جنگال و
تغییر کاربری اراضی بر شاخصهای اکوفیزیولوژی کربن و نیتروژن خاك ،سه کاربری جنگل (تودۀ کمتر دستخاورده
با گونههای ممرز و انجیلی) ،مرتع (زمین لخت همراه با پوشش هاای للفای تناو) و کشااورزی (تحات کشات بارن )
مدنظر قرار گرفت .نمونهبرداری از خاك بهصورت تصادفی سیستماتیو (ده نقطه در هر کاربری) از دو لما  1 -91و
 91 - 21سانتیمتری صورت پذیرفت .وزن مخصوص ظاهری ،بافت ،رطوبت ،اسایدیته ،کاربن آلای ،نیتاروژن کال و
مشخصههای اکوفیزیولوژی (تنفس میکروبی ،زیستتودۀ میکروبای کاربن و نیتاروژن ،ضاری متابولیاو) در محای
آزمایشگاه سنجیده و محاسبه شد .تجزیۀ واریانس مشخصههای اکوفیزیولوژی خااك ،دااکی از آن اسات کاه مقاادیر
تنفس میکروبی ،زیستتودۀ میکروبی کاربن و نیتاروژن در لما هاای اول ( 665/66 ،9/22و  19/32میلایگار بار
کیلوگر ) و دو ( 515/44 ،9/91و  56/12میلیگر بر کیلوگر ) خاك کاربری جنگل بهطور معنیدار بیشتر از ساایر
کاربریها بوده است .بیشترین مقدار ضری متابولیکی نیز بهطاور معنایدار باه لما هاای اول و دو ( 4/99و 6/23
میکروگر دیاکسید کربن بر میلیگر زیستتودۀ میکروبی کربن در روز) خاك کاربری کشاورزی اختصااص داشات.
نتای این پژوهش مؤید تأثیر شایان توجه انواع کاربری بر شاخصهای زیستی کیفیت خاك اسات ،باهطاوری کاه باا
تبدیل کاربری جنگل به سایر کاربریها کیفیت زیستی خاك کاهش معنیداری یافته است.
واژههاي کليدي :تنفس میکروبی ،زیستتودۀ میکروبی کربن ،زیستتودۀ میکروبی نیتروژن ،ضری متابولیو.

 نویسندۀ مسئول

شماره تماس11992132393 :

ایمیلyahya.kooch@modares.ac.ir :
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مقدمه و هدف
استفادۀ پایدار از منابع طبیعی و ایجاد تعادل باین
مقدار تولید و دفظ و بهبود کیفیت مناابع طبیعای در
سالهای اخیر مورد توجاه قارار گرفتاه اسات (شاکل
آباادی و همکااران .)9356 ،تاشش بارای دفاظ ایان
منابع ،نهتنهاا اساتقشل اقتصاادی و رفاع وابساتگی و
دفااظ محاای زیساات را در پاای دارد ،بلکااه سااب
اسااتقشل فرهنگاای ،سیاساای و نظااامی ،کااه از دیگاار
شاخصههای توسعۀ پایدار است ،میشود (داج لباسی
و همکاران .)9359 ،تقاضای زیاد برای مساکن ،تهیاه
چوب از جنگل بهمنظاور تاامین ساوخت ،تهیاۀ الاوار
بهصورت صانعتی ،چارای مفار و آتاشساوزیهاای
کنترلنشده سب از بین رفتن منابع طبیعی باهشاکل
جنگلزدایی و تخری مراتاع در اللا نقاا ایاران و
جهان شده است (بهشتی آلآقاا و همکااران.)9311 ،
نتااای پااژوهشهااا در مناااط مختلا جهااان نشااان
میدهد که تغییر کاربری اکوسیستمهاای طبیعای باه
اکوسیسااتمهااای ماادیریتشااده ،آثااار زیانباااری باار
خصوصیات خاك دارد (نیونهاد قرمااخر و همکااران،
 .)9311قطع یکسره درختان جنگلها و تبدیل مراتاع
به اراضای کشااورزی ،موجا تخریا یاا اخاشل در
اکوسیستمهای طبیعی و کاهش ظرفیت تولید فعلی یا
آیندۀ خاك میشود .ایان امار ممکان اسات باهدلیال
فرسایش ،کاهش داصلخیزی ،تغییر در رطوبت خاك،
شور شدن خاك یا تغییر در فلور و فاون خااك باشاد
(نیونهاد قرماخر و همکاران .)9311 ،لملکارد خااك
را میتاوان باهکماو خصوصایات مختلا فیزیکای،
شیمیایی و زیستی خاك تعین کرد و بار ایان اسااس،
الل از همین خصوصیات برای ارزیابی کیفیت خااك
استفاده میشود (توکلی و همکاران .)9351 ،از جملاه
شاخصهای زیستی کیفیت خاك که ارزیابی میشوند،
میتوان به تنفس خاك (معدنی شادن کاربن) ،مقادار
زیساتتاودۀ میکروبای کاربن و نیتاروژن اشااره کاارد
(.)Peterson and Hogbom, 2004; Yadav et al., 2010
این شاخصهاا بسایار پویاا باوده و نسابت باه تغییار

اثر تخری جنگل و تغییرکاربری اراضی بر...

کاربری اراضای بسایار دسااساناد (بهشاتی آلآقاا و
همکاران .)9311 ،ضری متابولیکی یاا تانفس ویاژه،
شاخص ای اکااوفیزیولااوژیکی اساات کااه مقاادار کااربن
متصالدشده از واداد کاربن تاوده زناده میکروبای در
وادد زمان را نشان میدهد (بهشتی آلآقا و همکاران،
.)9311
بهشتی آلآقا و همکاران ( )9311در بررسی تااثیر
کاربری اراضی از مرتع به زمین زرالی اذلاان داشاتند
که تغییر کاربری اراضی سب کاهش تنفس میکروبای
( 93-31درصاد) ،کااربن ( 31-61درصاد) و نیتااروژن
( 95-56درصد) زیستتودۀ میکروبی و نسابت کاربن
بااه نیتااروژن ( 1-91درصااد) زیسااتتااودۀ میکروب ای
میشود .مطاب با پژوهش قدرت و همکااران ()9319
شاخصهای میکروبی خاك بهدلیل دساسیت زیاد باه
تخری و تغییر کاربری میتوانند در ارزیابی آثاار ایان
تغییر کاربری در کیفیت و سشمت خااكهاا اساتفاده
شوند .کریمی و همکاران ( )9319اشااره داشاتند کاه
در اثر تغییر کاربری اراضی از جنگل باه دیام ،تانفس
میکروباای خاااك ،بیشااتر از  21درصااد ،کاااهش پیاادا
میکناد Margarita et al. (2004) .در مطالعاۀ خاود
تأکید داشتند کاه سانجش زیساتتاودۀ میکروبای و
تانفس خااك ،اباازاری مفیاد باارای ارزیاابی تغییاارات
زیستی کیفیت خاك در کاربریهای مختل باهشامار
ماایرونااد Kara and Bolat (2007) .در بررساای
کاربریهای مختل (جنگل ،مرتع و زمین زرالای) بار
روی زیستتودۀ میکروبی کاربن و نیتاروژن خااك در
استان بارتین شمال ترکیه به این نتیجه رسایدند کاه
تغییر کاربری جنگل به مرتاع و زماین زرالای ،ساب
کاااهش  31درصاادی زیسااتتااودۀ میکروباای خاااك
ماایشااود Moscatelli et al. (2007) .در بررساای
کاربریهای مختل اراضی اشاره داشتند که بیشاترین
مقاادار ضااری متااابولیکی بااه خاااكهااای زرالاای
( 1/4میکروگاار دیاکسااید کااربن باار میلاایگاار
زیستتودۀ میکروبی کاربن در روز) و کمتارین آن باه
خاكهای جنگلی ( 1/9میکروگر دیاکسید کربن بار
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میلیگر زیستتودۀ میکروبی کربن در روز) اختصاص
دارد.
مستندات داکی از آن اسات کاه للظات گازهاای
گلخانهای در اتمسفر در دال افزایش است که افازایش
گرماااااای جهاااااانی زماااااین را در پااااای دارد
( .)Kooch et al., 2015دیاکسید کربن ( ،)CO2متان
( )CH4و نیتااروز اکسااید ( )N2Oمهاامتاارین گازهااای
گلخانهای به شمار مایروناد کاه دردادود  51درصاد
گرماااایش جهاااانی زماااین را ساااب مااایشاااوند
( .)Christiansen et al., 2012پژوهشها داکی از آن
است که تغییرات این گازهاا تاا داد زیاادی متاأثر از
تغییرپااذیری شاااخصهااای اکوفیزیولااوژی کااربن و
نیتروژن خاك است ( .)Von Arnold, 2004باا توجاه
به تخری اکوسیستمهای جنگلای باهویاژه در شامال
ایران و تغییر کاربریهای اراضی ،فرض بر آن است که
لوامل کنترلکننادۀ للظات گازهاای گلخاناهای نیاز
تغییرات معنیداری را نمایش دهناد .پاژوهش داضار
نیز با هدف تحلیل و بررسای تااثیر تخریا جنگال و
تغییر کاربری اراضی بار شااخصهاای اکوفیزیولاوژی
کربن و نیتروژن خاك مورد توجه قرار گرفته است.
مواد و روشها
منطقة تحقيق

این تحقی در محدودۀ جنگلهای ساری ساو از
دوضۀ آبخیز کرکرود و در محدودۀ آبخیز شامارۀ 35
واقع در لارض جغرافیاایی˝ 36˚ 33ّ 95تاا 45ّ 36″
˚ 31شمالی و طول جغرافیاایی 59˚23َ 45″تاا 45″
ً 59˚21شرقی انجا گرفت .متوسا ارتفااع از ساط
دریا  51متر است .براساس گزارشهاای نزدیاوتارین
ایساتگاه هواشناسای ،ایساتگاه کلیمااتولوژی نوشاهر،
بارندگی سالیانه در این محدوده  9311میلیمتر است
کاه داداقل آن در تیار و داداکثر آن در مهار اسات.
گر ترین ماههای سال ،تیر و مرداد با میاانگین دماای
 21/2درجۀ سانتیگراد و سردترین ماه سال ،بهمن باا
میانگین دمای  2/6درجۀ سانتیگراد اسات .همنناین
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میانگین دمای ساالنه 95/1 ،درجۀ ساانتیگاراد ثبات
شده است .بهطور کلی خاكهای منطقۀ مورد بررسای
دارای منشأ مادری آهکی و ماارنی و در بعيای نقاا
شیلهای زلالی است .سری مورد بحا دارای خااکی
تکامل یافته و نسبتاً لمی تا لمی و در نقا مرتفاع
گاهی کملم  ،و بافت خاك لمومااً نیماهسانگین تاا
سنگین باا درصاد رس بایش از  31تاا  35درصاد باا
وضعیت زهکشی ضعی خاك است (کوچ و همکااران،
 .)9355در پژوهش پیشرو سه نوع کااربری متاداول
بهشرح زیر در منطقۀ تحقی مورد توجاه قارار گرفتاه
است:
تودۀ کمتر دساتخاورده باا گوناههاای ممارز وانجیلی؛
 زمین لخت همراه با پوششهای للفی تنو؛ زمین کشاورزی تحت کشت برن .در این تحقی  ،بهمنظور سهولت بیان ،هار یاو از
این کاربریها بهترتی با لناوین کاربری جنگل ،مرتع
و کشاااورزی خوانااده خواهااد شااد .در ایاان مطالعااه،
بخشهایی از این کاربریها انتخااب شاده کاه باههام
پیوسته بودند و دداقل اختشف ارتفااع از ساط دریاا،
دداقل تغییر درصد و جهات شای  ،در آنهاا مشااهده
شده است.
نمونهبرداري خاك و تجزيه آزمايشگاهي

پس از بازدید و شناسایی دقی منطقه ،با اساتفاده
از شبکۀ آمااربرداری باه ابعااد  911 × 51متار (روش
تصااادفی سیسااتماتیو) ،ده نقطااه در هاار یااو از
کاربریهای مورد مطالعه انتخااب و باه نموناهبارداری
خاااك از دو لم ا  1 -91و  91 - 21سااانتیمتااری
بهوسیلۀ استوانۀ فلزی (قطر  5سانتیمتار) اقادا شاد
(اسدیان و همکاران .)9312 ،بهطور کلی سعی شد که
بهمنظور کاهش تأثیرات مرزی ،داشیۀ کاربریها برای
نمونهبرداری در نظر گرفته نشاود و نموناهبارداریهاا
متمایاال بااه بخااش مرکاازی هاار کاااربری باشااد
( .)Kooch et al., 2012نمونههای خاك نیز در فيای
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باز پخش شد و پس از خشاو شادن ،خااك داصال
خاارد و از الااو دو میلاایمتااری لبااور داده شااد .وزن
مخصوص ظاهری بهروش سیلندر ،بافت خاك (درصاد
اجاازای تشااکیل دهناادۀ خاااك) بااا اسااتفاده از روش
هیدرومتری ،رطوبت خاك باهروش تاوزین ،اسایدیته
بااهروش پتانساایومتری از طریاا دسااتگاه  pHمتاار
الکتریکی ،کربن آلی بهروش والکلیباشك ،و نیتاروژن
کل بهروش کجلدال در محی آزمایشگاه اندازهگیاری
شد (لازانشاهی.)9355 ،
بهمنظور اندازهگیری مشخصههاای اکوفیزیولاوژی،
از نمونههای تازه خاك استفاده شد .برای اندازهگیاری
تنفس میکروبی خاك از روش بطاری بساته اساتفاده
شد .بدین منظور 21 ،میلیلیتر محلاول هیدروکساید
سدیم درون ظروف شیشهای دارای درپوش ریخته شد
و  21-25گاار خاااك مرطااوب ،داخاال کیسااههااای
نایلونی ،در درون ظروف شیشاهای قارار داده شاد .در
قسمت باالی کیسه ،منافذ ریز ایجااد شاد و در کناار
محلول هیدروکساید سادیم  1/9ماوالر باهمادت 24
سالت در دمای  25درجۀ انکوباسیون شد .برای تهیاۀ
نمونۀ شاهد ،همان روش بدون خاك اجرا شد .پس از
پایان انکوباسیون 2 ،سیسی کلرید باریم نیم موالر باه
نمونهها اضافه و  3-4قطره محلاول شناسااگر افازوده
شد و با اسید کلریادریو  1/9ماوالر تیتار شادند .در
نهایت میزان تنفس میکروبی خاك بر مبنای میلیگر
بر کیلوگر محاسبه شد (للیاصغرزاد.)9351 ،
بهمنظور اندازهگیری زیساتتاودۀ میکربای کاربن،
بهروش تادخین -اساتخراج ،ابتادا خااك مرطاوب باا
کلروفر بهمدت  24سالت در درون دسیکاتور تدخین
شد .سپس خاك تدخینشده ،باا محلاول لصاارهگیار
سولفات پتاسیم نیم موالر ( 21میلیلیتر) بهمادت 31
دقیقه شیو و لصارهگیری شد .هماین کاار باا خااك
شاهد (تدخیننشده) هم انجا گرفت 4 .میلایلیتار از
لصارۀ استخراجشده برداشته و به درون لولههای هيم
انتقااال داده شااد .سااپس  2میلاایلیتاار پتاساایم
دیکرومات و  5میلیلیتر اسید ساولفوریو للایظ باه
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ایااان محلاااول اضاااافه شاااد .پاااس از آن  3قطاااره
(1/3میلیلیتر) از محلاول شناسااگر اضاافه شاد و در
نهایت با استفاده از فرو آمونیو ساولفات ،تیتراسایون
نمونهها صورت گرفت .با توجه باه تفااوت کاربن آلای
استخراجشده از خاك نمونهها (تدخینشاده) و خااك
شاهد (تدخیننشده) مقدار کربن زیستتودۀ میکروبی
خاك بر مبنای میلیگار بار کیلاوگر محاسابه شاد
(للیاصغرزاد.)9351 ،
برای اندازهگیری زیساتتاودۀ میکروبای نیتاروژن
خاك ،بهروش تدخین -اساتخراج ،نموناههاای خااك
پس از تدخین با کلروفر  ،با محلول ساولفات پتاسایم
لصارهگیری شده و لصارهها تا موقاع انادازهگیاری در
دمای  4درجۀ سانتیگراد نگهداری شادند .در نهایات
مقدار نیتروژن زیستتودۀ میکروبی بهروش اینادوفنل
بردسا میلایگار بار کیلاوگر انادازهگیاری شاد
(للیاصغرزاد .)9351 ،مشخصۀ ضاری متاابولیکی ،از
تقسیم دیاکسید کربن (میلیگر کربن) آزادشاده در
هر سالت از هر گر خااك (در تانفس میکروبای) بار
زیستتاودۀ میکروبای کاربن خااك (گار ) محاسابه
(للیاصغرزاد )9351 ،و بردس میکروگر دیاکسید
کربن بر میلیگر زیستتودۀ میکروبای کاربن در روز
گزارش شد.
تجزيهوتحليل دادهها

دادههای جمعآوریشده در نر افزار اکسال باهلناوان
بانو اطشلات ذخیره شد .سپس بهمنظور تجزیهوتحلیال
و همننین مقایسۀ دادهها ،ابتدا نرمالیتاۀ آنهاا باا آزماون
کولموگروف اسمیرنوف و همگنی واریانس با آزمون لاون،
آزمایش شد .باهمنظاور بررسای تفااوت یاا لاد تفااوت
مقااادیر مشخصااههااای مختلاا خاااك در ارتبااا بااا
کاربریهای مختل و لم های خاك ،از تجزیۀ واریاانس
دوطرفه استفاده شد .آزمون دانکن نیز بهمنظاور مقایساۀ
چندگانۀ میانگین بهکار گرفته شد .بارای بررسای ارتباا
شاخصهاای اکوفیزیولاوژی و مشخصاههاای فیزیکای و
شیمیایی خاك همبستگی پیرسون باهکاار گرفتاه شاد.
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نسخۀ  96انجا پذیرفت.
نتايج
مشخصههاي فيزيکي و شيميايي خاك

تجزیۀ واریانس مشخصههای فیزیکای و شایمیایی
خاااك داااکی از آن اساات کااه بیشااترین درصااد رس
(بهویژه در لم اول) ،درصد رطوبات ،کاربن آلای (در
هاار دو لم ا ) و نیتااروژن کاال (در هاار دو لم ا ) در
کاربری جنگل مشاهده شاد کاه تفااوتهاای آمااری
معناایداری را بااا کاااربریهااای دیگاار نشااان دادنااد
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(جدولهای  9و  .)2همننین ،بیشترین مقادار درصاد
س ایلت (ب اهوی اژه در لم ا اول) بااه کاااربری مرتااع و
بیشترین مقادیر درصد شن (باهویاژه در لما اول) و
( pHدر هر دو لم ) به کاربری کشااورزی اختصااص
داشت و تفاوتهاای آمااری معنایداری داصال شاد
(جدولهای  9و  .)2سایر مشخصههای ماورد بررسای
(وزن مخصوص ظاهری و نسبت کاربن باه نیتاروژن)
تفاوتهای آماری معنایداری در لما هاای مختلا
خاااك کاااربریهااای مااورد مطالعااه نشااان ندادنااد
(جدولهای  9و .)2

جدول  -9تجزیۀ واریانس مشخصههای فیزیکی و شیمیایی و شاخصهای اکوفیزیولوژی خاك
مشخصه
وزن مخصوص
ظاهری

منبع تغییرات

مجموع مربعات

کاربری

1/961 ns

لم

1/216 ns

کاربری × لم

1/361 ns

کاربری
شن

سیلت

لم
کاربری × لم

396/133ns

لم
کاربری × لم

211/111ns

رس

لم
کاربری × لم

24/411 ns

کاربری
رطوبت

لم
کاربری × لم

951/642ns

pH

لم
کاربری × لم

1/115ns

کاربری
کربن آلی

تنفس میکروبی

زیستتوده میکروبی کربن

لم
کاربری × لم

2/931ns

16/921ns

لم

92/156ns

کاربری × لم

955/211ns

زیستتوده میکربی نیتروژن

لم
کاربری × لم

1/116 ns

 nsبیانگر معنیدار نبودن؛ * و ** به ترتی بیانگر معنیداری در سط  15و  11درصد.

**

9456192/541

لم

**364515/535

کاربری × لم

25315/115 ns
**21151/999

لم

**3431/123

کاربری × لم

394/151ns

کاربری
ضری متابولیکی

**1/154
1/243 ns

کاربری

**39/134
*6/463

کاربری × لم

1/112 ns

کاربری

**3/615
1/939ns

لم

**1/112

کاربری

541/512ns
**9952/552

کاربری

نسبت کربن به نیتروژن

**645/411
25/351 ns

کاربری

**1/954

کاربری

*419/911
1/351ns

کاربری

نیتروژن کل

**9431/131
4/261 ns

کاربری

مشخصه

منبع تغییرات

مجموع مربعات

**11/922

لم

**25/133

کاربری × لم

1/216ns
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مشخصههاي اکوفيزيولوژي خاك

تجزیۀ واریانس مشخصههای اکوفیزیولاوژی خااك
داکی از آن است که بیشترین مقادیر تنفس میکروبی
(در هر دو لم ) ،کربن زیستتودۀ میکروبای (در هار
دو لم ) و نیتروژن زیستتاودۀ میکروبای (در هار دو
لم ) در کاربری جنگل مشاهده شد کاه تفااوتهاای
آماری معنیداری را با کاربریهای دیگر نشاان دادناد
(جدول  9و شکل  9ال  -ج) .بیشترین مقدار ضاری
متابولیکی (در هر دو لم ) نیز به کااربری کشااورزی

اختصاص داشت و تفاوت آماری معنیداری داصل شد
(جاادول  9و شااکل  9د) .بررساای همبسااتگی بااین
شاخصهای اکوفیزیولوژیکی و مشخصههای فیزیکی و
شاایمیایی خاااك باار ایاان موضااوع داللاات دارد کااه
مشخصههای شیمیایی خاك تاأثیر معنایدارتاری بار
تغییرپذیری هر یاو از مشخصاههاای اکوفیزیولاوژی
خاك در سط کاربریهای مختل دارند (جدول .)3

جدول  -2میانگین (اشتباه معیار) مشخصههای فیزیکی و شیمیایی خاك در کاربریها و لم های مختل
مشخصه
وزن مخصوص ظاهری
(گر بر سانتیمتر مکع )
شن
(درصد)
سیلت
(درصد)
رس
(درصد)
رطوبت
(درصد)

pH

کربن آلی
(درصد)
ازت کل
(درصد)

نسبت کربن به نیتروژن

لم خاك (سانتیمتر)

جنگل

مرتع

کشاورزی

1-91
91-21
میانگین کل
1-91
91-21
میانگین کل
1-91
91-21
میانگین کل
1-91
91-21
میانگین کل
1-91
91-21
میانگین کل
1-91
91-21
میانگین کل
1-91
91-21
میانگین کل
1-91
91-21
میانگین کل
1-91
91-21
میانگین کل

9/33 ±1/91
9/54 ±1/11
9/44 ± 1/11
31/51±2/44b
35/31±4/56
33/15±2/51B
32/31±2/92ab
25/31±2/11
31/31±9/13AB
36/11±9/62
36/41±2/91
36/65±9/21A
25/14±6/41
92/51±2/13
91/96±9/19A
5/33 ±1/95b
5/52±1/94b
5/42±1/91B
3/29±1/41a
2/63±1/54a
2/12±1/33A
1/25 ±1/19a
1/29±1/12a
1/24±1/19A
99/31±9/26
95/22±3/59
93/26±2/11

9/54 ±1/13
9/44 ±1/15
9/41 ± 1/13
34/31±6/11b
34/51±4/62
34/55±2/41B
35/41±9/15a
32/51±2/51
34/91±9/12A
31/31±2/11
32/41±3/11
39/35±9/53B
29/62±2/59
93/55±9/96
91/15±9/13AB
5/11±1/11a
5/11±9/11ab
5/15±1/15A
2/23±1/41ab
9/15±1/15b
9/66±1/26B
1/21±1/12b
1/92±1/19b
1/96±1/19B
93/99±3/11
1/91±9/16
99/99±9/16

9/44 ±1/11
9/61 ±1/29
9/51 ± 1/99
41/41±3/11a
41/51±4/51
44/91±6/11A
25/11±3/35b
21/51±2/19
21/61±9/35B
31/31±2/11
21/11±2/12
25/15±9/51B
94/19±9/53
1/51±1/65
92/21±9/93B
5/11±1/96a
6/11±1/91a
6/13±1/99A
9/34±1/13b
9/99±1/14b
9/23±1/13B
1/95 ±1/11c
1/11±1/11b
1/92±1/11C
1/25±1/62
92/93±9/22
91/61±1/14

دروف کوچو انگلیسی در داخل جدول بیانگر تفاوت آماری معنیدار در لم های مختل (بهصورت مجزا) خاك کاربریها بوده و دروف
بزرگ بیانگر تفاوت آماری معنیدار (میانگین دو لم ) در کاربریهاست.
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C

عمق اول

B

B

A

800

a

عمق اول

a

عمق دوم

b
b

b

ab

کشاورزی

ab

0.5

مرتع

0
کشاورزی

جنگل

کاربری اراضی

مرتع

)ب(

A

B

B

a
a

b
b

b

ضريب متابوليکی

6

b

A

B

عمق اول

100
a

عمق دوم

a
b

4
2

)الف(

c

c

کشاورزی

مرتع

b

20
0

کاربری اراضی

کشاورزی

)د(

60
40

0

جنگل

80

زيست توده ميکروبی نيتروژن

8

جنگل

کاربری اراضی
C

عمق دوم

1

200
0

عمق اول

a

400

c
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B

تنفس ميکربی

b
c

زيست توده ميکروبی کربن

عمق دوم

a

600

A

1.5

مرتع

جنگل

کاربری اراضی

)ج(

شکل  -9میانگین تنفس میکروبی )( (mg CO2-C g soil-1 day-1ال ) ،زیستتودۀ میکروبی کربن )( (mg kg-1ب) ،زیستتودۀ میکروبی نیتروژن )(mg kg-1

(ج) و ضری متابولیکی )( (μg CO2-C mg-1 MBC day-1د) خاك بهتفکیو لم (دروف کوچو) و کاربریهای مختل (دروف بزرگ)

اثر تخری جنگل و تغییرکاربری اراضی بر...

جدول  -3همبستگی پیرسون (سط معنیداری) بین شاخصهای اکوفیزیولوژیکی و مشخصههای فیزیکی و شیمیایی خاك
مشخصه خاك

تنفس میکربی

زیستتوده
میکروبی کربن
زیستتوده
میکروبی نیتروژن
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ضری متابولیکی

لم
(سانتیمتر)

وزن مخصوص
ظاهری

1-91
91-21
میانگین کل
1-91
91-21
میانگین کل
1-91
91-21
میانگین کل
1-91
91-21
میانگین کل

(-1/165 )1/129

(-1/253 )1/915

(-1/121 )1/195

(1/165 )1/133

(-1/114 )1/515

(-1/114 )1/515

(-1/129 )1/519

رطوبت

شن

سیلت

رس

(-1/114 )1/152

(1/491 )1/122

(1/961 )1/313

(-1/164 )1/136

(-1/135 )1/554

(1/134 )1/551

(1/941 )1/255

(1/213 )1/929

کربن

نیتروژن

نسبت کربن به
نیتروژن

(-1/111 )1/611

(1/991 )1/531

(1/355 )1/134

(-1/932 )1/451

(-1/391 )1/155

(1/252 )1/951

(1/955 )1/391

(1/966 )1/352

(-1/293 )1/912

(1/223 )1/151

(1/351 )1/115

(-1/114 )1/116

pH

(-1/115 )1/615

(-1/632 )1/111

(1/431 )1/195

(1/431 )1/195

(1/966 )1/352

(-1/511 )1/119

(1/592 )1/114

(1/614 )1/111

(1/992 )1/556

(-1/921 )1/521

(-1/926 )1/515

(1/111 )1/115

(1/291 )1/265

(1/143 )1/521

(-1/491 )1/122

(1/131 )1/111

(1/555 )1/119

(1/311 )1/144

(-1/952 )1/241

(-1/395 )1/194

(1/221 )1/115

(1/259 )1/153

(1/261 )1/145

(-1/415 )1/111

(1/645 )1/111

(1/113 )1/111

(1/913 )1/941

(-1/993 )1/553

(-1/645 )1/111

(1/426 )1/191

(1/412 )1/115

(1/919 )1/365

(-1/515 )1/119

(1/593 )1/114

(1/615 )1/111

(1/912 )1/512

(-1/111 )1/613

(-1/911 )1/561

(-1/135 )1/549

(1/295 )1/245

(1/144 )1/595

(-1/431 )1/195

(1/125 )1/111

(1/559 )1/119

(1/364 )1/153

(-1/945 )1/255

(-1/396 )1/194

(1/211 )1/992

(1/211 )1/139

(1/242 )1/162

(-1/511 )1/111

(1/642 )1/111

(1/655 )1/111

(1/915 )1/931

(-1/121 )1/555

(1/515 )1/119

(-1/611 )1/111

(-1/934 )1/411

(-1/295 )1/254

(1/564 )1/119

(-1/415 )1/121

(-1/935 )1/466

(1/921 )1/521

(1/355 )1/136

(1/915 )1/312

(-1/922 )1/521

(-1/219 )1/255

(-1/236 )1/211

(1/915 )1/312

(-1/363 )1/141

(-1/426 )1/191

(-1/915 )1/552

(1/314 )1/195

(1/215 )1/129

(-1/211 )1/121

(-1/945 )1/211

(-1/215 )1/133

(1/335 )1/115

(-1/499 )1/119

(-1/119 )1/419

(1/133 )1/515
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بحث
تنفس ميکروبي

نتای پژوهش داضر نشان داد کاه تبادیل اراضای
جنگلی به اراضی مرتعی یا کشاورزی ،به کاهش تنفس
میکروبی خاك منجر شده است .یکی از للل ماوثر بار
وجود تنفس میکروبی بیشاتر در اکوسیساتم جنگلای،
مناس بودن شرای برای فعالیات میکروبای از جملاه
لرض اۀ کااافی کااربن ،الی اۀ الشاابرگ مااورد اسااتفادۀ
میکروارگانیساااااامهااااااای خاااااااك اساااااات
( .)Kara and Bolat, 2007مطالعاۀ Khormali and
) Shamsi (2009نشان داد که تنفس میکروبی خااك
در اراضی کشاورزی بهطور معنیداری کمتر از کاربری
جنگل است .آنها دلیل زیااد باودن تانفس در اراضای
جنگلی را به مواد آلی زیاادی کاه ساالیانه باه ساط
خاك اضافه میشود نسبت دادهاناد و هادررفت ماواد
آلی در نتیجۀ لملیات شاخم و مادیریت نامناسا در
اراضی کشتشده را للت کاهش تنفس خااك در ایان
اراضی دانستهاند .نتای بررسای ناهیادیان و ناوربخش
( )9355نیاز نشاان داد کاه باا تخریا جنگال و
کشتوکار ،تنفس میکروبای خااك باهطاور معنایدار
کااهش ماییاباد کاه نتاای تحقیا داضار را تاییاد
میکند .بهطور کلی تغییر نوع کاربری اراضی میتواناد
از طری تغییر در نسبت اجزای تشاکیلدهناده بافات
خاك نیز بر مقاادیر تانفس میکروبای اثرگاذار باشاد.
بهلبارت دیگر ،اجزای تشکیلدهنادۀ بافات خااك بار
فياهای بین ذرات خاك و همننین انتشار دیاکساید
کااربن اثرگااذار اساات ( ;Lacasta et al., 2006
 .)Alvaro-Fuentes et al., 2008وقتی کاه ذرات رس
لال باشد ،تخلخلهاا بازرگترناد و هماین موضاوع
سب انتشاار بیشاتر گااز دیاکساید کاربن ناشای از
تااااانفس میکروبااااای خااااااك مااااایشاااااود
( .)Lacasta et al., 2006برپایاۀ تحقیا داضار نیاز
بیشااترین درصااد رس بااه کاااربری جنگاال اختصاااص
داشت و همبستگی مثبت معنیداری باین ایان جاز
بافت خاك و میزان تنفس میکربی مشاهده شد .لشوه
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بر اجزای بافت ،مشخصۀ نیتروژن خاك نیاز مایتواناد
بااهلنااوان کنتاارلکنناادۀ میاازان تاانفس میکروباای در
اکوسیسااااتمهااااای مختلاااا لحاااااد شااااود
( .)Wang et al., 2013در پژوهش داضر نیز بیشترین
مقدار نیتروژن خاك در کاربری جنگل (بهویژه در الیۀ
باالیی خاك) مشاهده شد که دارای بیشاترین میازان
تنفس میکروبی نیز بوده است.
زيستتودۀ ميکروبي کربن
کااربن زیسااتتااودۀ میکروباای خاااك نیااز یکاای از
مهمترین پارامترهای زیساتی کیفیات خااك باهشامار
میرود که تحت تاأثیر فعالیاتهاای مختلا تغییارات
شدیدی را نشان میدهد .در مطالعۀ داضر نیز تغییارات
کاربری از جنگل بهسمت مرتع و کشاورزی ،باه کااهش
این مشخصه از کیفیت خاك منجر شده است .براسااس
یافتههای فرولیفر و همکاران ( ،)9311در خااكهاای
محتوی رس بیشتر و  pHکمتر ،مقدار کربن زیستتودۀ
میکروبی بیشتر است که در پژوهش داضر این شارای
در کاربری جنگل مشاهده گردید لاذا بااالترین مقاادیر
زیستتوده میکروبی را نیاز باه خاود اختصااص داد .در
تحقیقی Raiesi and Asadi (2006) ،اذلاان داشاتند
که تخریا جنگال و چارای دا مایتواناد از طریا
کاهش ورود بقایاای گیااهی باه ساط خااك ساب
کاهش فعالیت میکروبی و کربن زیستتوده میکروبای
در خاك شاود .در تطااب باا نتاای پاژوهش داضار،
شااکلآبااادی و همکاااران ( )9356بی اان کردنااد کااه
همبستگی بین مقدار کربن آلی ،نیتروژن کل خااك و
کربن زیستتودۀ میکروبی خااك باهصاورت مثبات و
معنیدار است و از روناد مشاخص و یکساانی تبعیات
ماایکنااد .در تحقی ا داضاار نیااز بیشااترین مقااادیر
مشخصههای یادشده در کاربری جنگل مشااهده شاد.
بناابر یافتاههاای ) ،Islam and Weil (2000تغییار
کاربری جنگلهای طبیعای باه زماینهاای کشااورزی
موج کاهش چشمگیر کربن تودۀ میکروبی شاد ،کاه
این یافتهها با نتای این تحقی همخوانی دارد .با توجاه
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به نتای بهدستآمده ،بیشترین مقدار کربن زیستتاودۀ
میکروبی در بخشهای سطحی خاك تجمع مییابد و با
افزایش لم بهدلیل کاهش کربن خااك کااهش پیادا
میکند (.)Kooijman and Smit, 2009
رطوبت خاك نیز بر وضعیت فیزیولوژی باکتریهاا
تأثیر مستقیم دارد ،زیرا دسترسی به آب ،دسترسی به
مواد آلی را نیز تنظیم میکند کاه خاود بار جمعیات
میکروبی خاك تأثیر دارد .رطوبت خااك باا تاأثیر بار
مقدار ترشحات ریشه بهطور لیرمستقیم نیز بر ترکی
جامعااا اۀ میکروبااا ای خااااااك مااا اؤثر اسااااات
( .)Chen et al., 2006ازاینرو با توجه به بیشتر باودن
مقادیر رطوبت خااك در کااربری جنگال و همنناین
همبستگی مثبت معنیدار این مشخصه با زیستتاودۀ
میکروبی کربن ،محتوای رطوبت نیز میتواناد یکای از
پارامترهای بسیار مؤثر بر مقدار زیستتاودۀ میکروبای
کربن خاك در این کاربری قلمداد شود .رطوبات زیااد
در کاربری جنگل را میتوان بهدلیل زیاد باودن مقادار
مواد آلی در خاك این پهنه دانست ،زیرا ماواد آلای باا
کاهش تبخیر و تعرق و افزایش نرخ نفوذ آب در خاك
منجر به نگهداشات مقادار زیاادی رطوبات در خااك
مایشاوند ( .)Andrews et al., 2003باهطاور کلای
تحقیقااات نشااان ماایدهااد تغییراتاای کااه پااس از
جنگلتراشی و اجرای لملیات زرالی اتفااق مایافتاد،
مااایتواناااد موجا ا کااااهش ماااواد آلا ای خااااك
( )Lemenih et al., 2005; Vagen et al., 2006شود
که در پژوهش داضر نیز مشاهده شد.
زيستتودۀ ميکروبي نيتروژن

بررسی مقدار نیتروژن زیساتتاودۀ میکروبای نیاز
داکی از آن است که اثار تخریا جنگال و پیادایش
کاربریهای دیگر سب کاهش نیتاروژن زیساتتاودۀ
میکروباااای شااااده اساااات .در همااااین زمینااااه
) Norbakhsh et al. (2002گزارش کردند کاه مقادار
زیستتودۀ میکروبی نیتروژن به نیتاروژن آلای خااك
وابسته است و با توجه به اینکه نیتروژن آلای خااك از
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نیتروژن کل خاك گرفته میشود ،ارتباا معنایداری
بااین نیتااروژن کاال خاااك و کااربن آلاای وجااود دارد.
بنابراین للت افزایش نیتروژن زیستتودۀ میکروبای در
کاربری جنگل ،تجمع کربن و نیتروژن آلای در ساط
خاك و نامحدود بودن این دو لنصر است .این نتای با
مطالعااۀ ) Norton et al. (2003همخااوانی دارد.
ساااودایی مشاااالی و همکااااران ( )9356و لطفااای و
همکاران ( )9356در تحقیقات خود نشاان دادناد کاه
افزایش رطوبت خاك به افزایش نیتروژن زیساتتاودۀ
میکروبی منجر خواهد شد که این شارای در کااربری
جنگل تحقی داضر نیز مشاهده مایشاود .از طرفای
لطفی و همکاران ( )9356لنوان کردناد کاه کمتارین
مقدار نیتروژن زیستتودۀ میکروبی مربو باه خااکی
است که الیۀ سطحی آن بهللت نبود اشاکوب فوقاانی
توس فرسایش از بین رفته باشد .چناین شارایطی در
تحقی داضر نیز در کااربریهاای مرتاع و کشااورزی
مشاااهده ماایشااود ،ازایاانرو دارای کمتاارین مقاادار
نیتروژن زیساتتاودۀ میکروبایاناد .باه گفتاۀ برخای
محققااان ،افاازایش نیتااروژن زیسااتتااودۀ میکروباای و
معدنی شدن خالص نیتاروژن در خااكهاای اسایدی
بیشاااتر از خااااكهاااای قلیاااایی اتفااااق مااایافتاااد
( .)Kooijman and Helenas, 2009در تحقی داضار
نیز کاربری جنگل دارای مقادیر کمتار  pHنسابت باه
دو کاااربری دیگاار بااود و همااین اماار سااب افاازایش
نیتروژن زیستتودۀ میکروبی خاك شد.
ضريب متابوليکي

ضااری متااابولیکی نشاااندهناادۀ مقاادار کااربن
متصالدشااده (تاانفس پایااه) از هاار وادااد کااربن
زیستتودۀ میکروبی در وادد زمان اسات کاه باهطاور
معمول از این نسبت بهلنوان شااخص مناسا بارای
تعیین تنش در اکوسیساتم خااك اساتفاده مایشاود
( .)Raiesi and Asadi, 2006تحاات شاارای تاانش
(مانند تخری جنگال و تغییار کااربری) ایان ضاری
افزایش مییابد ،زیرا ریزجاناداران خااك بارای دفاظ
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تودۀ زندۀ خود به صارف انارژی بیشاتری نیااز دارناد
( .)Zeng et al., 2009زیاد بودن این ضری در هر دو
لم خاك کاربری کشاورزی دااکی از آن اسات کاه
کربن خاك بیشتر صرف تولید انارژی شاده اسات ،در
دالی که کم بودن این ضری در کاربری جنگل نشان
میدهد که کربن خاك بیشتر صارف رشاد میکروبای
شده اسات ( .)Moscatteli et al., 2007در پژوهشای،
) Moscatelli et al. (2007ضاری متاابولیکی را در
سه کاربری اراضی جنگل ،مرتاع و زرالای بررسای و
مشاهده کردند که ضری متاابولیکی در خااكهاای
زرالی دارای بیشترین و در خاكهاای جنگال دارای
کمترین مقدار بود که با نتای این تحقیا همخاوانی
دارد .براساس یافتههای ) ،Zeng et al. (2009ضری
متابولیکی با للظت کربن آلی ،نیتروژن کال و مقادار
کربن زیستتودۀ میکروبی رابطاۀ منفای دارد کاه باا
یافتههای این مطالعاه همسوسات .بار هماین اسااس
کاربری کشاورزی با کمترین مقدار کربن آلی ،نیتروژن
کاال و کااربن زیسااتتااودۀ میکروباای دارای بیشااترین
ضری متابولیکی بوده است.
تغییار کااربری اراضای از جنگال باه مرتاع و
کشااورزی در منطقاۀ ماورد مطالعاه ساب ایجااد
تغییراتای در شااخصهاای زیساتی کیفیات خااك
شد .بااالترین ساطوح تانفس میکربای ،زیساتتاودۀ
میکروباای کااربن و نیتااروژن در کاااربری جنگاال و
بیشاااترین مقااادار ضاااری متاااابولیکی در کااااربری
کشاااورزی مشاااهده شااد .نتااای داااکی از آن اساات
کااه تغیی ار کاااربری اراض ای سااب افاات شاادید
شاااخصهااای مااذکور در کاااربریهااای مرتااع و
کشاااورزی شااده اساات ،ازایاانرو تغیی ار کاااربری
صاورت گرفتاه تهدیاد کننادۀ کیفیات و ساشمت
خاااك در منطق اۀ تحقی ا اساات کااه در ماادیریت
اکوسیستمهاای طبیعای تخریا یافتاه بایاد باه ایان
موضوع توجه خاصی شود.
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Abstract
Carbon dioxide, methane and nitrous oxide are the most important greenhouse gases. The
changes of these gases are mainly affected by the variability of carbon and nitrogen
ecophysiology indices. In order to study the effect of deforestation and land use change on
ecophysiology indices of soil carbon and nitrogen, three land uses including forest area (a
less-destroyed stand covered by hornbeam and Persian iron tree species), rangeland area (bare
area covered by sparse herbaceous cover) and agricultural lands (cultivated by rice) were
considered. Soil sampling was carried out as random systematic method (ten samples for each
land use) from 0-10 and 10-20 cm depths. Soil bulk density, texture, moisture, pH, organic
carbon, total nitrogen and ecophysiology indices (microbial respiration, carbon and nitrogen
microbial biomass, metabolic quotient) were measured and calculated at the laboratory. The
result of ANOVA indicated that the greater amounts of soil microbial respiration, carbon and
nitrogen microbial biomass were found in first (1.22, 665.66 and 71.32 mg/kg) and second
(1.10, 508.44 and 56.72 mg/kg) soil depths of forest area. The most values of metabolic
quotient were devoted to first and second (4.11 and 6.23 μg CO2-C mg-1 MBC day-1) soil
depths of agricultural area. The findings of this study cleared the effects of different land use
on biological indices of soil quality. Following the forest land use change to other land uses,
the soil biological qualities decreased.
Keywords: Carbon microbial biomass, Metabolic quotient, Microbial respiration, Nitrogen
microbial biomass.
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