533

مجلۀ جنگل ایران ،انجمن جنگلبانی ایران ،سال هفتم ،شمارۀ  ،4زمستان  ،9314صفحۀ  533تا 533

بررسی تأثیر تغییر کاربری دیمزار کمبازده به مدیریت جنگل زراعی
بر ویژگیهای فیزیکی ذخیرۀ کربن آلی خاک
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9استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه ،کرمانشاه
3دانشیار گروه خاکشناسی ،دانشگاه تهران ،کرج
 3دانشآموخته کارشناسی ارشد گروه خاکشناسی ،دانشگاه تهران ،کرج
 4استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی همدان ،همدان
(تاریخ دریافت9314/33/99 :؛ تاریخ پذیرش)9314/33/33 :

چکیده
عامل انسانی از عواملی است که میتواند با نحوۀ مدیریت همانند تغییر پوشش گیااهی ،یاا ناو اساتفاده از اراضای ،و
تأثیر بر مقدار کربن آلی و موجودات زندۀ خاک ،در تشکیل و تکامل خاک اثرگذار باشاد در ایان پاووهش اثار تغییار
کاربری دیمزارها به مدیریت جنگل زراعی بر ویوگیهای کمی و کیفی ذخایر کربن کربن آلی خااک بررسای شاد باه
این منظور تغییر کاربری دیمزار به جنگل زراعی با دیگر الگوهای کشت دیمزارها از جمله الگوی سنتی لگوم غالت باا
خاکو رزی متوسط و دیگر الگوهای کشت نظیر خاکورزی متراکم و سوزاندن بقایا مقایسه شد نتاای نشاان داد کاه
اجزای کربن سبک آزاد و درون خاکدانهای در سامانه جنگل-زراعی بیش از دو برابر دیمزارهای با کمینۀ خااکورزی و
تناوب گونههای لگوم و بیش از ده برابر همین اجزای کربن در سامانههای خاکورزی شدید هماراه باا کلاشساوزانی
است مقادیر کربن آلی ذرهای بزرگتر از  353میکارون ،کاربن آلای ذرهای باین  53تاا  353میکارون و کاربن آلای
کوچکتر از  53میکرون بهترتیب در مزار دیم جنگل زراعی  4/6 ،3/7و  33گرم در کیلوگرم خاک بود این در حالی
است که مقادیر این اجزای کربن در دیمزارهای با خاکورزی شدید و کلشسوزانی بهطور متوسط بهترتیاب 3/3 ،3/3
و  4گرم در کیلوگرم خاک بودند بدین ترتیب تغییر کاربری اراضی از دیمزار بهویوه دیمزار کمبازده به جنگل -زراعای
ضمن حفظ و ارتقای ذخایر کربن آلی خاک ،دورۀ برگشت و تصاعد کربن به اتمسفر را طوالنیتر مایکناد و در حفاظ
تعادل بیالن کربن اتمسفر و بیوسفر بسیار مؤثر است
واژههای کلیدی :جزءبندی کربن آلی ،جنگل-زراعی ،کربن آلی درون خاکدانهای ،مدیریت خاک
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مقدمه و هدف
مدیریت و استفادههاای مختلا از اراضای مانناد
مرتع ،کشاورزی و غیاره مایتواناد آثاار متفااوتی بار
ویوگیهای فیزیکی ،شیمیایی و زیستی خااک داشاته
باشد .گنجاندن لگوم های درختچهای ،در ساامانههاای
کشاورزی ،فرسایش خاک را کاهش میدهاد و سابب
بهبود بهرهوری خاک میشود کاربری زراعت-جنگال،
مواد آلی خاک را تحت تاثیر قرار میدهد و در مقایسه
با سامانههای معماول کشااورزی خااکداناهساازی را
بهبود میبخشد ()Atsivor et al., 2001
ذخیرۀ کربن آلی یکی از ویوگیهاای مهام خااک
است و تحت تاثیر مدیریت انسان همانند نو کااربری
و کشتوکار ،مادیریت بقایاای گیااهی ،ناو و شادت
خاک ورزی ،میتواند تغییر کند شخم میتواناد کاربن
آلی خاک را در الیه سطحی ،زیار و روکناد و سارعت
تجزیۀ آن را افزایش دهاد ،از دسات دادن کاربن آلای
موجب کاهش حاصلخیزی خاک میشاود و مایتواناد
در درازمااادت تولیاااد محصاااول را کااااهش دهاااد
( )Martens, 2000عملیات مدیریتی موثر در افازایش
ذخیره کاربن آلای شاامل تغییار کااربری اراضای (از
زراعااات باااه مرتاااع و یاااا جنگااال) ،در کناااار آن
زراعت-جنگل ،بهباود ساامانۀ کشاتوکاار (از طریا
مدیریت تناوب و بهینهسازی عملیات زراعی) ،کااهش
خاااکورزی و بااهکااار بسااتن سااامانههااایخاااکورزی
حفاظتی و مدیریت بقایا ،توزیع مناسب دام و اساتفاده
از گونههای لگوم است ()Smith et al., 2012
اثر مدیریت خاک و مزرعه نظیر نظام خااکورزی،
تناوب و مدیریت بقایا در کمیت و کیفیت کاربن آلای
خاااک در مطالعااات مختلفاای بررساای شااده اساات
()Lemek et al., 2010; Smith et al., 2012
) Fernandez et al. (2010تاأثیر طاوالنیمادت روش
بیخاکورزی را در مقایسه باا خااکورزی سانتی بار
محتوای کربن در آرژانتین بررسی کردند نتای نشاان
داد کاه خاکدانااههاای باازرگ در ساط خاااکِ تحاات
سامانۀ بیخاکورزی دارای  3/3گرم بر کیلوگرم کربن

بیشتر نسابت باه خااکورزی سانتی بودناد ازایانرو
خاکدانههای با اندازۀ متوسط و ریز ،کمتر تحات تاأثیر
خاااکورزی قاارار ماایگیرنااد )Salvo et al. (2010
تحقیقی را با هدف مقایسۀ تأثیر مدیریتهای مختلا
خاک بعد از ده سال بر توزیع کربن آلی خاک و اجزای
اناادازۀ آن انجااام دادنااد تااأثیرات اصاالی سااامانههااای
خاکورزی و تنااوب پا از  93ساال در کاربن آلای
خاک و اجزای آن تنها در الیۀ ( 3-3سانتیمتر) یافات
شد
) Ann et al. (2010نشان دادند که توزیاع کاربن
در جزءهای مختل خااکداناۀ خااکهاای جنگال و
سیستمهای جنگل -زراعی در مقایسه باا زراعاتهاای
مرسوم و زمینهای تحت خاکورزی ماداوم باهشادت
افزایش ماییاباد همچناین پایاداری خاکداناههاا در
مدیریتهای جنگال -زراعای باهصاورت چشامگیری
بیشتر از مدیریتهای زراعات مرساوم و ساامانههاای
خاکورزی متداول است و خاکدانههای درشت نسابت
به خاکدانههای ریز ،کربن آلی بیشتری را در خود نگه
ماایدارنااد نساابت باااالی کااربن بااه نیتااروژن در
خاکدانههای درشت مدیریتهای جنگل ،زاعتجنگال،
و سامانه های بدون خااکورزی نشااندهنادۀ گاردش
سااریع مااواد آلاای در خاااکهااای سااطحی ایاان
مدیریتهاست در مادیریت جنگال ،مقادار الشابرگ
ورودی به خاک و سرعت تجزیه بر ذخیرۀ کاربن آلای
خااک تاثیرگااذار اساات )Gruenberg et al. (2013
نشان دادند که  37درصد از کربن آلی خااک در جازء
ساابکِ آزاد ذخیااره شااده اساات و ذخیاارۀ کااربن در
الیههای آلی ،خود مربوط به نو مدیریت جنگل است
جزءبندی فیزیکی بهمعنای دقی شامل جدا کردن
ترکیبات اولیه آلی -معدنی بر اساس انادازه و چگاالی
در خاکداناااااههاااااا و کااااال خااااااک اسااااات
( )Christensen, 2001جاازءبناادی فیزیکاای شااامل
استفاده از تیمارهای مختل از هم پاشیدن خاکدانهها
از جمله الک تر و خشک ،شکستن در آب ،پراکنادگی
بهکمک امواج فراصوت ،جداسازی بر اسااس چگاالی و
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رسوب است ()Elliott and Cambardella, 1991
مواد آلی ترکیبنشده ،مجموعهای از اجازای ماواد
آلی هستند که به ذرات معدنی خاک متصل نیستند و
براساس چگالی یا اندازه از یکدیگر جدا میشوند ایان
جزء کربن آلی خاک برای مطالعۀ شکل ،نقش اجازای
کربن آلی خاک ،و نیز ارزیاابی تاأثیرات تغییرکااربری
اراضی ،مدیریت اراضی ،و نو پوشش گیاهی بر ذخیره
و گااردش کااربن آلاای خاااک ،جداسااازی ماایشااوند
()Olk and Gregorich, 2006
جزء سبک مواد آلی باا چگاالی کام ،دارای کاربن
زیاااد ،مشااابه بافاات گیاااهی و بااا پایااداری کاام
( ،)Golchin et al., 1994عامل مؤثر بر تانف خااک
است ( ،)Alvarez and Alvarez, 2000و نقش مهمی
در تشااکیل و پایااداری خاکدانااههااا و بااهخصااو
خاکدانههای درشات دارد ( )Kay, 1998از آنجاا کاه
این جزء از نظر شیمی ،همانند بافتهای گیاهی جوان
است ،دارای زمان بازگشت بهنسبت کوتاه (چند ساال)
و در مقایسه با کل مواد آلی خاک ،به تغییار مادیریت
خاااک حساااستاار اساات ( ;Baisden et al., 2002
;Swanston et al., 2002; Paul et al., 2004
 )Payan et al., 2007جازء سانگین و محصورشادۀ

درون خاکدانه ،دارای کاربن کمتار و پایادارتر ،اماا باا
چگالی زیاد است ( ،)Golchin et al., 1995و بهدلیال
کمیکربن قابل معدنی شدن ،رابطۀ ضعیفی باا تانف
دارد ()Alvarez and Alvarez, 2000
ذرات مواد آلی درون خاکداناههاا ،کمتار تخریاب
شدهاند و گردش آهستهتری نسبت به ذرات مواد آلای
سبک دارند و در نتیجه در مقایسه با مواد آلای سابک
ماندگارترناد ( )Gregorich et al., 2006کاربن آلای
متصل به اجزای معدنی خاک ،که در ترکیبات پیچیدۀ
آلی -معدنی وجود دارد ،جزء اصلی و حتی غالب کربن
آلی خاک است چنین جزئی اهمیت زیادی در ذخیرۀ
طااااااوالنیماااااادت کااااااربن در خاااااااک دارد
( )Von Lutzow et al., 2008ذخیااره کااربن آلاای
متصلشده به سطوح معدنی  35تا  13درصد کل مواد
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آلی خاک را شامل میشود ()Basile et al., 2009
این پووهش با هدف بررسی نقش مدیریت زراعای
بهطور عام و بهطور خا اثار تغییار کااربری اراضای
زراعی دیام باه جنگال زراعای و نیاز تعادیل ساامانۀ
خااکورزی در کمیات و جازءبنادی اجازای فیزیکاای
ذخایر کربن کربن آلی خاک انجام گرفت.
مواد و روشها
در این پووهش دو مزرعاۀ دیمازار تغییار کااربری
یافته به جنگل -زراعی و چهاار مزرعاۀ کشااورزی باا
عملیات مدیریتی متفاوت (خاکورزی ،مدیریت بقایاا،
استفاده از کاود دامای و تنااوب زراعای) در محادودۀ
اراضی دیمزار حوضاۀ آبخیاز سارفیروزآباد کرمانشااه،
انتخابشده و بررسی شدند دیمزارهای محدودۀ مورد
مطالعااه ،وسااعتی معااادل  94333هکتااار دارد ایاان
زیرحوضه در  33کیلومتری جنوب شرقی کرمانشااه و
در مختصات  47درجه 4 ،دقیقاه ،و  45ثانیاه تاا 47
درجه 33 ،دقیقه ،و  47ثانیۀ طول شرقی و  34درجه،
 3دقیقه ،و  33ثانیه تا  34درجه 1 ،دقیقه ،و  39ثانیه
عرض شمالی با اقلیم نیمهمرطوب سارد ،قارار گرفتاه
است مدیریتهای انتخابشده عبارتند:
 :AFleg1جنگل-زراعی ،کاشت لگوم؛
 :AFleg2جنگاال-زراعاای ،کاشاات لگااوم در دیماازار
کمبازده با سنگ و سنگریزۀ زیاد؛
 :DFlegشخم مرسوم با ادوات سبک ،تناوب سانتی
لگوم غالت؛
 :DFmافزایش تعداد و توالی خااکورزی ،برداشات
بقایا ،کلشسوزانی؛
 :DFtbخاکورزی متراکم ،استفاده از دیساکهاای
سنگین ،کلشسوزانی؛
 :DFtbsخاکورزی شدید ،شاخم در جهات شایب،
برداشت 73درصد بقایا ،کلشسوزانی
شکل  9محدودۀ ماورد مطالعاه و موقعیات نقااط
نمونااهباارداری را نشااان ماایدهااد نمونااههااای خاااک
جمع آوریشده بهمنظور بررسای نقاش مادیریتهاای
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ظاااهری خاااک بااا اسااتفاده از روش اسااتوانه (نمون اۀ
دسااااتنخااااورده) در اعمااااا ( 3 - 95و 95 - 33
سانتیمتری) محاسبه شد پ از هواخشاک شادن و
جدا کردن بقایای آلی درشت ،آزمایشها بهصورت زیر
بر روی نمونهها انجام گرفت

مختل اعمالشده در مزار بر سااختمان و کیفیات و
کمیت کربن آلی خاک در قالب نموناههاای مرکاب و
بهصاورت کاامال تصاادفی از عما ساطحی ()3 -95
سانتیمتر ،شش مزرعه تحات مادیریتهاای مختلا
جمعآوری و به آزمایشگاه منتقل شد جرم مخصاو

DFtb
DFm
AFleg2
AFleg1

DFleg
DFtbs

شکل  -9محدودۀ دیمزارها و موقعیت نقاط نمونهبرداری در حوزۀ سرفیروزآباد کرمانشاه

توزیااع اناادازۀ ذرات و در نتیجااه بافاات خاااک ،بااا
استفاده از هیدرومتر بایکاس و براساس قانون اساتوکز
اندازهگیری شد مقدار کربن آلای کال خااک باهروش
والکلی ا بلک تعیین شد برای جدا کردن جزء سابک
آزاد 9مواد آلی 43 ،گرم خاک با محلاول یدیاد سادیم
با چگالی  9/3گرم بر سانتیمتر به مدت  95دقیقه باا
 93333دور در دقیقه سانتریفیوژ شد سپ محلاول
رویی با کاغذ صاافی مخصاو باا انادازۀ منافاذ 9/6
میکرون صاف شد مواد باقیمانده بر روی کاغذ صافی،

جزء سبک آزاد مواد آلی خااک اسات کاه در بوتاه در
دمای  43در جۀ سانتیگراد خشک شده و کربن آلای
9
آن اندازهگیری شد بارای انادازهگیاری جازءِ سابک
درونخاکدانااهای 3کااربن آلاای مااواد باااقیمانااده در
تیوبهای سانتریفیوژ بهکماک دساتگاه فراصاوت 3باا
تااوان  53وات و بااهماادت  915ثانیااه پراکنااده شااد
سوسپانسیون حاصال مجاددا ساانتریفیوژ شاد ساپ
1

Free light fraction
Intra aggregate light fraction
3
Ultrasonic
2
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محلول رویی تیوبها با کاغذ صافی صاف و با آب مقطر
شستوشو شد آنچه بر روی کاعذ صافی باقی ماناد باه
بوته انتقال یافت و در دمای  43درجۀ ساانتی گاراد در
آون خشک شد و پ از خشاک شادن کاربن آلای آن
اندازهگیری شد تا مقدار جازءِ سابک درون خاکداناهای
کربن آلی خاک تعیین شود مواد سانگین بااقی ماناده
برای تعیین کربن آلی ذرهای در تیوبهاای ساانتریفیوژ
وارد دستگاه الک شد ()Sohi et al., 2001
کربنهای آلی ذرهای عبارتند از ساه جازء کاه بار
اساس اندازه جدا میشاوند و باا ناامهاای کاربن آلای
ذرهای بزرگتار از  353میکارون ،9کاربن آلای ذرهای
بین  53تا  353میکرون 3و کاربن آلای هامانادازه باا
3
ذرات ساایلت و رس (کوچااکتاار از  53میکاارون)
شناخته می شوند برای تعیین کرین آلی ذرهای ،ماواد
از الکهای  353و  53میکرون باهکماک فشاار آب و
ارتعاشات مکانیکی دساتگاه باه مادت  3دقیقاه عباور
داده شدند سپ مواد بااقیماناده بار روی هار الاک
جمااعآوری شااد و در دمااای  43درج اۀ سااانتیگااراد
خشک ،و کربن آن اندازهگیری شد جزء باقیمانده بار
روی الک  353میکرون کربن آلای ذرهای درشات ،4و
اجزای باقیمانده بر روی الک  53میکرون کاربن آلای
ذرهای ریز را تشکیل مایداد از اجازای عباورکارده از
الک  53میکرون بعد از افزودن  5میلای لیتار محلاول
کلرید کلسیم و کلرید منیزیم  3/35ماوالر و همااوری
رسها ،جزء کماپلک هاای رس+سایلت باا هوماوس
جمعآوری شده و کربن آلی این جزء نیز تعیین شد
نتایج
خصوصیات مزار و خاک مورد بررسای در جادول
 9آمده است مقایسۀ ویوگیهای فیزیکی و شایمیایی
خاک مزار آزمایشی که نتای آن در جادول  9آورده
شده ،نشان می دهد که اختالف زیاادی باین مازار از
1

Course particulate organic carbon
Fine particulate organic carbon
3
Carbon associate with silt and clay
4
Course POM
2
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لحاظ کالسهای بافتی مشهود نیست کل منطقه نیاز
در یک حوضۀ آبخیز قرار دارد که منشاُ زمینشناسی و
نیز فرایندهای خااکساازی یکساانی را تجرباه کارده
است .اما میانگین چگالی ظااهری خااک تحات تااثیر
خاک قرار دارد در مازار AFleg1

مدیریت های مختل
و  AFleg2کااه بااا ماادیریتهااای جنگاال زراعاای اداره
میشوند اما شارایط فیزیکای خااک و هندساه مازار
متفاوت است میازان جارم مخصاو ظااهری خااک
کمتر از مزار  DFm ، DFtbو  DFtbsاست که الگوهاای
مدیریتی اجراشده در آنهاا شاامل خااکورزی شادید،
سوزاندن بقایا و اجرای تناوب نامناسب است از ساوی
دیگر با توجه به جدول  ،9درصد رس در مازار ماورد
بررسی زیاد است ،کاه ایان امار سابب کااهش جارم
مخصااو ظاااهری خاااک در همااۀ ماازار مااورد
بررسیشده است
کربن آلی کل خاک

با توجه به نتای بهدستآماده در شاکل  ،3مازار
شمارۀ  AFleg1و  AFleg2بیشترین مقادار کاربن آلای را
داراند این مزار بهصورت سامانه جنگال-زراعای اداره
مایشاوند در ایان ماازار شااهد اجارای خاااکورزی
حفاظتی و تناوب مناسب با اساتفاده از گیاهاان لگاوم
هستیم مدیریتهای اعماالشاده در ایان دو مزرعاه،
موجب کمترین مقادار هادررفت کاربن آلای خااک و
تثبیت کربن آلی شده است نکتۀ جالب توجاه تفااوت
اندک ذخیرۀ کربن کل مزرعۀ  AFleg2نسبت به مزرعۀ
 ،AFleg1باوجود کالس ضعی تر تناسب کااربری بارای
دیمزار و شیب و سنگریزه بیشتر نسبت به آن بود به-
عبااارت بهتاار ،ایاان مزرعااه بااا آنکااه شاارایط فیزیکاای
نامناسبتر بهمنظور اساتقرار پوشاش گیااهی داشات،
عملیات جنگل -زراعی در این دیمزار کمبازده نیاز باه
ارتقای معنی دار ذخیرۀ کربن کل ،در سطحی معاادل
مزرعه ( AFleg1با کالس باالتر تناساب اراضای) منجار
شده بود
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جدول  -9خصوصیات فیزیکی و شیمیایی مزار بررسی شده
بافت

لوم رسی
رس سیلتی
لوم سیلتی رسی

سیلتی رسی

رسی
لوم سیلتی رسی

شن
%

سیلت
%

رس
%

چگالی ظاهری
خاک
((gr/cm3

کربن
آلی
%

رطوبت
اشبا
%

EC
)(ds/m

pH

33/7
93
33
99/4
39/6
34/6

35/7
44
43/3
44/1
37/6
49/4

33/6
46
36/3
43/7
43/3
43

9/39
9/33
9/93
9/9
9/33
9/93

3/47
9/67
3/39
3/7
3/33
9/3

44
54
53
63
53
43

3/391
3/345
3/313
3/333
3/335
3/375

7/3
7/3
7/1
7/1
7/3
7/3

سنگریزه
%

شیب
%

ارتفا
متر

الگوی
مدیریتی

7
33
63
3
95
3

93
3
93
3
4
3

9643
9616
9513
9543
9546
9533

DFtbs
DFleg
AFleg2
AFleg1
DFm
DFtb

4
3/5

3/5
3
9/5

درصد کربن آلی خاک

3

9
3/5
3
الگوهای مدیریتی
شکل  -3مقایسۀ میانگین کربن آلی کل خاک در مدیریتهای مختل

شیوه های مادیریتی اعماالشاده در مزرعاۀ DFleg

اعمال میشود مزار  DFm ،DFtbو  DFtbsبا دارا بودن

سبب شده که مقدار کربن آلی کل خاک دراین مازار
در حد متوساط باشاد در ایان مزرعاه شااهد اجارای
عملیات خاکورزی هساتیم؛ اگرچاه ایان عملیاات باا
ادوات سبک انجام میگیرد و بهطاور معماول گیاهاان
لگوم در این مدیریت کشت مایشاود ساامانۀ تنااوبی
سنتی شامل کشت غالت -لگاوم یاا غاالت -غاالت -
لگوم است محصول غله ،گندم یا جو اسات برداشات
متمرکز و چرای دام بهصورت پ چار در ایان مزرعاه

کمتر از  3/5درصد کربن آلی خااک ،کمتارین مقادار
کربن آلی خاک را به خود اختصا دادهاند
اجزای فیزیکی کربن آلی خاک
بخش سبک آزاد

از میان اجزی کربن آلی خااک ،جازء سابک آزاد،
معرف مراحل اولیۀ تجزیۀ مواد آلی در خاک است این
جزء نسبت به کربن کل خاک شااخ بهتاری بارای

مجلۀ جنگل ایران ،انجمن جنگلبانی ایران ،سال هفتم ،شمارۀ  ،4زمستان  ،9314صفحۀ  533تا 533

مقایسا اۀ مااادیریتهاااای مختلا ا زراعااای اسااات
( )Von Lutzow et al., 2008در ایان پاووهش جازء
سااابک آزاد در شاااش مااادیریت مختلااا زراعااای
تجزیهوتحلیل شده است هماانطاور کاه در شاکل 3
دیده میشود ،مزارعی که بهصورت جنگل زراعای اداره
شاادهانااد ،کااربن آزاد بیشااتری نساابت بااه سااایر
مدیریتهای زراعی بررسیشاده دارناد میازان کاربن
آزاد در این مزار در حدود پن برابر سایر مزار است
شکل  3نشان میدهد که جازء سابک آزاد کاربن
آلی ،تحت تأثیر عملیات زراعای از جملاه خااک ورزی
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بهراحتی دستخوش تغییرات قرار میشاود در مزرعاۀ
 DFlegسااامانۀ خاااکورزی ساانتی انجااام ماایگیاارد
اجرایاینگونه عملیات زراعی ،کاهش کاربن آلای آزاد
در مزار یادشده را درپی داشته است در مزار ،DFtb
 DFmو  DFtbsخاااکورزی متااراکم ،شااخم در جهاات
شیب و سوزاندن بقایا از جمله عملیات زراعی اجراشده
در این سه مزرعه است کربن آلای آزاد درایان مازار
تحت تاثیر مدیریتهای اعمالشاده باهشادت کااهش
یافته و به کمترین مقدار خود رسیده است

3/5

9/5
9
3/5

گرم کربن آلی در کیلوگرم خاک

3

3
الگوهای مدیریتی
شکل  -3مقایسۀ میانگین کربن آلی آزاد در مدیریتهای بررسیشده

جزء سبک درون خاکدانهای

مدیریتهای بررسیشده به خود اختصا

یکی دیگر از اجزای فیزیکی کربن آلی خاک ،جازء
سبک درون خاکدانه است با توجه به شکل  ،4مقادار
این جزء نیز تحت تأثیر مدیریت هاای مختلا خااک
گرفته است مزارعی که بهصورت جنگل -زراعای اداره
شاادهانااد ،دارای بیشااترین مقاادار جاازء ساابک درون
خاکدانااهای بودنااد و مزارعاای کااه بااا ماادیریتهااای

کربن آلی ذرهای

نامناسب اداره میشوند( ،مازار  DFm ، DFtbو )DFtbs
کمترین مقدار جزء سبک درون خاکدانهای را در میان

دادند

شکلهاای  6 ،5و  7باهترتیاب مقایساۀ میاانگین
کربن آلی ذرهای بزرگتر از  353میکرون  ،کربن آلای
ذرهای  53تااا  353میکاارون و کااربن آلاای هااماناادازه
سااایلت و رس (کوچاااکتااار از  53میکااارون) را در
مدیریتهای مختل نشان میدهند همانطور کاه در
شکل  5مشاهده میشود ،مدیریتهای جنگال زراعای
بیشترین مقادار کاربن آلای ذره ای بازرگتار از 353
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میکرون را داراند مقدار کاربن آلای ذرهای در ایان دو
مدیریت درحدود هفت برابر مزارعی است کاه در آنهاا

روشهای نامناسب مدیریتی از قبیل ساوزاندن بقایاا و
شخم در جهت شیب اجرا شده است
3/5

3/3
3/3

گرم کربن آلی در کیلوگرم خاک

3/4

3/9
3
الگوهای مدیریتی
شکل  -4مقایسۀ میانگین کربن آلی سبک درون خاکدانهای در مدیریتهای مختل

4
3
3/5
3
9/5
9

گرم کربن آلی در کیلوگرم خاک

3/5

3/5
3
الگوهای مدیریتی
شکل  -5مقایسۀ میانگین کربن آلی ذرهای بزرگتر از  353میکرون در مدیریتهای مختل

شکل  ،6کربن آلای ذرهای ( 53-353میکارون) را
در مدیریت های مختل بررسی میکند براسااس ایان

نتای  ،مدیریت های زراعت -جنگال ،بیشاترین مقادار
کربن آلی ذرهای را دربین مدیریت هاای مطالعاهشاده
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دارند در مزرعۀ  DFlegسامانۀ خاکورزی مرسوم اجارا
شااده اساات؛ بنااابرایاان کااربن آلاای ذرهای 53-353
میکرون کاهش یافته اسات در مادیریتهاای مازار
 DFm ،DFtbو  ،DFtbsشاااهد اجاارای ماادیریت خاااک
ناصحی نظیر شخم در جهت شیب با ادوات سانگین،
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سوزاندن بقایا ،افزایش تعداد شاخم و حاذف تادریجی
کشت لگومها در دوره تناوب هستیم این مادیریتهاا
کمترین مقدار کربن آلای ذرهای  53-353میکارون را
دارند

6

4
3
3
9

گرم کربن آلی در کیلوگرم خاک

5

3
الگوهای مدیریتی
شکل  -6مقایسۀ میانگین کربن آلی ذرهای  53-353میکرون در مدیریتهای مختل

شکل  7مقایساۀ میاانگین کاربن آلای هامانادازۀ
سیلت و رس را نشان میدهد جزء کربن آلی هماندازۀ
سیلت و رس ،اغلب جزء بزرگ و حتی غالب کربن آلی
خاک را تشکیل میدهد و اهمیات زیاادی در ذخیارۀ
طوالنیمدت کاربن در خااک دارد ( Von Lutzow et
 )al., 2008این ذخیرۀ کربن آلی باه ساطوح معادنی
متصل شده و ممکن است  35تا  13درصد کل کاربن
آلی خاک را شامل شود ( )Basile et al., 2009بیشتر
کربن آلی خاک در ارتباط باا اجازای معادنی باهویاوه
ذرات رس و سیلت هساتند هماانطاور کاه شاکل 7
نشان میدهد ،بیشترین مقادار کاربنآلای هامانادازۀ
ذرات سیلت و رس در مادیریت جنگال-زراعای دیاده

میشود
نتای بهخوبی نشان می دهاد کاه در مزارعای کاه
اقدامات شاخ مادیریتی اجارا شاده ،ایان اقادامات
شامل حاداقل خااک ورزی و اجارای تنااوب صاحی ،
استفاده از گیاهان لگوم بوده است عالوهبر حفظ منابع
بومی کربنی آلی خاک ،در تمام بخاشهاای انادازهای
خاکدانهها ،مقدار کربن آلی هماندازۀ رس و سیلت به-
طور چشمگیری افزایش یافته است اما در مزارعی کاه
با خااکورزی شادید و متاراکم ،عادم اجارای تنااوب
مناسب و از بین بردن بقایا از ساط خااک ماواجهیم،
کربن آلی هماندازۀ ذرات سیلت و رس بهشدت کاهش
یافته است
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33
95
93

گرم کربن آلی در کیلوگرم خاک
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5
3
الگوهای مدیریتی

شکل  -7مقایسۀ میانگین کربن آلی هماندازۀ سیلت و رس در مدیریتهای مختل

بحث
نتای این مطالعه نشان میدهد که اجرای اقدامات
مختل زراعی ،کربن آلی کل خاک و اجزای آن را به-
شدت تحت تأثیر قارار مایدهاد روشهاای مناساب
مدیریتی مانند خااکورزی حاداقال ،کاشات گیاهاان
لگوم در تناوب ،و بهویوه سامانۀ جنگل زراعی باهطارز
بسیار محسوسی ذخیرۀ کربن آلای خااک را در کلیاۀ
بخااشهااای ساابک آزاد ،ساابک درون خاکدانااهای و
بخش های ترکیبشده باا اجازای معادنی خااکهاای
منطقه افزایش میدهند و در مقابل شیوههای نامناساب
مدیریتی از قبیل خاکورزی شدید و متاراکم ،اساتفاده
از ادوات سنگین ،سوزاندن و از بین بردن بقایای گیاهی
سبب کاهش ذخیرۀ کربن آلای خااک مایشاوند ایان
کااااهش ،در بخاااشهاااای سااابک آزاد و سااابک
درون خاکدانه ای ملموستر است اما ساهم اجازای باه-
سختی تجزیهپذیر درون خاکدانهای نظیر کمپلک های
رس با مواد آلای از کال کاربن آلای افازایش ماییاباد
بیشترین مقدار کل کربن آلی خاک و بیشاترین مقادار

تمامیاجزای آن در مدیریت جنگلزراعی دیده میشود
بنابراین میتاوان گفات کاه مادیریت جنگال -زراعای
میتواند بهترین نو مدیریت برای حفظ و تثبیت کربن
خاک باشد از سوی دیگر ،وجاود لگاوم در دورۀ تنااوب
بهویوه در درون ساامانۀ جنگال زراعای ضامن افازایش
مادۀ آلی خاک ،وزن مخصو ظاهری خاک را باهطارز
محسوساای تقلیاال ماایدهااد نتااای ایاان پااووهش بااا
مشاااهدات ) Lemke et al. (2010کااه کاااهش 33
درصدی ذخیرۀ کربن را در اثر برداشت بقایای لگوم از
سط و حذف آن از دورۀ تناوب گزارش ،همسوسات
) Lal (2010بیان کرد خاکهاای کشااورزی باهدلیال
شخم و فرسایش ،از مواد آلی تخلیه میشوند ازایانرو
وقتی بهجای سامانۀ خاکورزی شادید از خااک ورزی
حفاظتی استفاده شود ،ذخیرۀ کربنآلی خاک افازایش
مییابد
مزار  DFm ،DFtbو  DFtbsکمتارین مقادار کاربن
آلی خاک را به خاود اختصاا دادهاناد نقاط ضاف
مديريتي اين مزارع شخم در جهت شيب است كه باهوياه
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در سطلهطي كشت غالت بط خطكورزي نساتتط متاراكم نياز
همرا است و نتيجۀ آن بروز اشكطل بسيطر واضح فرساطي
سطحي و تشكيل شيطرهطي متفدد در ساطح مزرهاه اسات
سوزاندن بقطيط ،هرسطله و شديد اسات ،باهنحاوي كاه بقطياط
بالفطصله بفد از برداشت ساوزاند مايشاوند و حتاي باراي
پسچر نيز بهكطر نميرود بر اسطس بررسيهط ،سوزاندن بقطيط
در  01سطل گذشته رواج داشته است چطل اصالي در ايان
اراضااي ،افاازاي تفااداد و تااوالي همليااطت خااطكورزي و
همچنين برداشت حجم زيطد بقطيطي گيطهي و پسچر مازارع
و در انتهط كل است اقدامطت انجطمشد موجب هادررفات
كربن آلي خطك در اين مزارع شد اسات بااقی گذاشاتن
مقداری از بقایای گیاهی بهعنوان خاک پوش ،قسمتی
از خاکورزی حفااظتی قلماداد مایشاود اساتفاده از
خاکورزی حفاظتی با کاهش دساتخاوردگی خااک،
موجب افزایش کربن آلی ،کااهش فرساایش ،افازایش
نفوذپذیری ،حفظ رطوبت و افزایش تناو زیساتی در
خاک خواهد شد
کاااربن آلااای آزاد درون خاکداناااهای در مااازار
جنگلزراعی باهصاورت بسایار معنایداری ،بیشاتر از
مزار دیم با مدیریت بهرهبرداری متمرکز سانتی باود
این جزء کربن آلی می تواناد نتاای مهمای در زمیناۀ
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تشکیل خاکدانههای درشت ،آثاار کااربری و مادیریت
اراضی بر ذخیرۀ کربن آلی خاک ارائه دهاد اماا هناوز
سازوکار و نقش اجزای مختل کاربن آلای در فرایناد
پایداری ساختمان خاک بهخوبی مساتند نشاده اسات
( )Lee et al., 2009بیشتر بودن مقدار آلی آزاد درون
خاکدانههای ریز بیانگر نقش بیشتر خاکدانههاای ریاز
در توق طوالنی مدت کربن از طری حفاظت و تثبیت
قطعات مواد آلی است ()Puget et al., 2000
جادول  3توزیااع اجاازای مختلا کااربن خاااک را
نسبت باه کاربن کال خااک در هار مادیریت نشاان
میدهد در تمام مدیریتهای ذکرشده ،کربن هماندازۀ
سیلت و رس قسامت اعظام کاربن خااک را تشاکیل
میدهد باهعناوان مثاال در مادیریت جنگال زراعای
 AFleg1توزیع کربن در بخشهای مختل اندازه ای باه
این ترتیب است که از کربن کل خاک  7درصد مربوط
به جزء سبک آزاد 9/3 ،درصد مربوط به بخش سابک
درون خاکدانه ای 99/3 ،درصد مربوط باه کاربن آلای
ذرهای بزرگتر از  353میکرون 94/6 ،درصاد مرباوط
به کربن آلی ذرهای  53-353میکرون و  65/5درصاد
مربوط به کربن آلی هماندازۀ سیلت و رس است

جدول  -3توزیع اجزاء مختل کربن خاک در مدیریتهای مختل
الگوی مدیریتی

کربن
آلی کل

AFleg1
AFleg2
DFleg
DFm
DFtbs
DFtb

*37
33/9
96/7
3/3
4/7
3

بخش سبک آزاد
@

)7(3/57
)7/6(3/53
)1/33(9/55
)6/57(3/35
)4/46(3/39
)7/35(3/53

بخش ترکیبشده با مواد معدنی (میکرون )

بخش سبک
درون خاکدانهای

>353

353-53

< 53

)9/3(3/43
)9/97(3/31
)9/35(3/39
)9/57(3/36
)3/63(3/33
)3/75(3/36

)99/3(4/97
)99/3(3/74
)4/17(3/33
)3/43(3/93
)7/33(3/33
)4/37(3/35

)94/6(5/4
)94/15(4/15
)6/4(9/37
)4/39(3/96
)4/35(3/33
)5/5(3/44

)65/5(34/33
)63/3(39/93
)74/35(93/5
)79/39(3/79
)79/19(3/33
)37/63(5/59

* اعداد درون جدول بر اساس گرم کربن بر کیلوگرم خاک است
@ اعداد درون () درصد هرجزء کربن آلی را نسبت به کربن آلی کل خاک را نشان میدهد

در سامانههای مدیریتی با حداقل خاکورزی ،سهم
جزء سبک آزاد از کل کربن آلی خاک ،نسبت به دیگر

مدیریت ها بیشترین افزایش را داشته است ،باهنحاوی
که بیشترین سهم کمای ایان جازء در ساامانۀ DFleg
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مربوط به یک شاخم اولیاه در ساال باا ادوات سابک
(پنجهغازی) همراه با تناوب سنتی لگاوم غاالت اسات
) Chen et al. (2009تاأثیر ساامانههاای خااکورزی،
(باادون خاااکورزی و خاااکورزی مرسااوم) و کشاات
گیاهان پوششی بر کربن آلی کل و جزء سابک آزاد را
بررسی کردند و بیان داشتند که استفاده از روشهاای
بدون خاک ورزی و کاشت گیاهان پوششی در مزرعاه،
ذخیرۀ کربن آلی کل و جازء سابک آزاد را باهصاورت
چشمگیری افزایش میدهاد )Pinheiro et al. (2004
نیااز نتااای مشااابهی در زمینااۀ تااأثیر سااامانههااای
خاک ورزی بر منبع کاربن آلای و اجازای فیزیکای آن
گزارش کردند ) Christensen (2001گزارش داد جزء
ساابک آزاد باهدلیاال تجزیاۀ بااهنساابت آسااان ،نقااش
مهمی در بهبود حاصالخیزی خااک دارد جازء سابک
آزاد در خاکهای تحت ساامانۀ بادون خااکورزی در
خاک سطحی درصد زیادی از کربن آلای خااک را باه
خود اختصاا مایدهاد )Skjemstad et al. (1993
دریافتند که جازء سابک آزاد ،در مادیریتهاایی کاه
همواره دارای گیاهان پوششیاند ،مثل مدیریت جنگل
زراعی ،و مراتع حفاظتشده ،تجمع چشمگیری داشته
است
همچنین در این مطالعاه مشااهده شاد کاه جازء
کربن آلی ذره ای بزرگتار از  353میکارون باه تغییار
مدیریت حساس اسات و در مادیریت جنگال-زراعای
بیشترین مقدارکربن آلی را دارد و در سایر مدیریتهاا
درصد آن کاهش یافته است این جازء ،در مقایساه باا
سایر اجزای کربن آلی یاا کاربن کال خااک ،شااخ
مهمتری برای ارزیابی مدیریت خاک محسوب می شود
) Gregorich and Beare (2008تاأثیر مادیریتهاای
زراعی بر اجزای کربن آلی خااک را بررسای کردناد و
بیان داشتند کربن آلی ذرهای ،نسبت به کربن آلی کل
خاک و سایر اجزای آن شاخ مهم و حساستری باه
تغییر مدیریت خاک است
اقدامات شاخ مدیریتی در مزار  ،شامل حاداقل
خاکورزی ،اجرای تناوب صحی و استفاده از گیاهاان

لگوم بوده است در تمام بخشهای انادازهای خاکداناه
ها ،میزان همۀ اجازای انادازهای کاربن آلای باهطاور
چشمگیری افزایش یافته است؛ اما در مزارعای کاه باا
خاااکورزی شاادید و متااراکم ،عاادم اجاارای تناااوب
مناسب ،و از بین بردن بقایا از سط خااک ماواجهیم،
میزان همۀ اجزای اندازهای کربن آلی در تمامی بخش
های اندازهای خاکدانهها بهشدت کااهش یافتاه اسات
همچنااین بااا کوچااک شاادن اناادازۀ خاکدانااه در
تمامیمدیریتها ،مقدار کربن آلی ذرهای و کربن آلای
هااامانااادازۀ سااایلت و رس افااازایش پیااادا کااارد
) Gregorich et al. (2006بیاان داشاتند کاه مقادار
کااربن آلاای ذرهای بااه اقلاایم ،کاااربری اراضاای ،روش
خاااکورزی ،نااو خاااک ،پوشااش گیاااهی ،و عواماال
تأثیرگذار بر ورودی مواد آلای و تجزیاۀ آنهاا ،بساتگی
دارند بهدلیل تغییار در ورودی ماواد آلای و عملیاات
مدیریتی ،مقادار و کیفیات قطعاات ماواد آلای خااک
بهطور گسترده با زمان و مکان تغییر میکند.
براساس بررسیهای ) ،Kolbl et al., (2005کاربن
آلااای ذرهای در خااااک از بقایاااای گیااااهی نسااابتا
تجزیهنشده یا تخریبیافته نشاأت گرفتاه و کاامال باا
خاکداناهساازی مارتبط اسات )Chen et al., (2009
بیان داشت کربن آلی ذرهای در داخال خاکداناههاای
درشت و ریز شاخ بهتری از کیفیت خاک نسبت به
کربن آلی کل خااک اسات ایان ماواد ،هساته اولیاه
تشکیل خاکدانه است و ارتبااط آن باا بخاش معادنی
سبب توق بیشتر کربن میشود کاربن آلای ذرهای و
محصورشده در خاکداناههاا براسااس انادازۀ خاکداناه
متفاوت است ،بهطوریکه خاکدانههای بزرگتر غنی از
مااواد آلاای جااوانترنااد ،و قطعااات مااواد آلاای خیلاای
تجزیااهیافتااه در خاکدانااههااای ریااز (کمتاار از 353
میکرون) تثبیت شدهاناد ) ) Six et al., 2006کاربن
آلی ذرهای و محصورشده اطالعاات مهمای از تاأثیرات
کاربری و مدیریت اراضی بر ذخیره کاربن آلای فاراهم
میکند بیشتر باودن مقادار کاربن آلای ذرهای درون
خاکدانههای ریز بیانگر تأثیر بیشتر خاکدانه هاای ریاز

535

533  تا533  صفحۀ،9314  زمستان،4  شمارۀ، سال هفتم، انجمن جنگلبانی ایران،مجلۀ جنگل ایران

Basile-Doelsch, I., T. Brun, D. Borschneck, A.
Masiona, C. Marol, and J. Balesdent, 2009.
Effect of landuse on organic matter stabilized
in organomineral complexes: A study
combining density fractionation, mineralogy
and δ13C, Geoderma, 148: 18-25.
Baisden, WT., R. Amundson, A.C. Cook, and
D.L. Brenner, 2002. Turnover and storage of C
and N in five density fractions from California
annual grassland surface soils, Global
Biogeochemcal Cycle, 16(4): 1117-1125.
Chan, K.Y., 2001. Soil particulate organic
carbon under different land use and
management, Soil Use and Management,
17:217–221.
Chen, H., R. Hou, Y. Gong, H. Li, M. Fan, and
Y. Kuzyakov, 2009. Effects of 11 years of
conservation tillage on soil organic matter
fractions in wheat monoculture in Loess
Plateau of China, Soil and Tillage Research,
106: 85–94.
Christensen, B.T., 2001. Physical fractionation
of soil and structural and functional complexity
in organic matter turnover, European Journal
of Soil Science, 52: 345–353.
Elliott, E.T., and C.A. Cambardella, 1991.
Physical separation of soil organic matter,
Agriculture, Ecosystems and Environment, 34:
407– 419.
Fernandez, R., A. Quiroga, C. Zorati, E.
Noellemeyer, 2010. Carbon contents and
respiration rates of aggregate size fractions
under no-till and conventional tillage, Soil &
Tillage Research, 109: 103–109.

در توق طوالنیمدت کربن از طری حفاظت و تثبیت
)Puget et al., 2000( قطعات مواد آلی است
-در مزار تغییر کاربری یافته از دیمزار به جنگال
 سابک، کل کربن آلی و همچنین اجزای سبک،زراعی
 و کربن آلای ذرهای افازایش زیاادی،درون خاکدانهای
داشته است جزء کربن آزاد درون خاکدانهای چهار تاا
 اماا بیشاترین افازایش،پن برابر افزایش یافتاه اسات
مربوط به اجزای ترکیبشده باا ذرات خااک یاا جازء
353  و بیش از353  تا53 ذرهای و بهویوه اجزای بین
 براباری را نشاان95  تاا93 میکرون است که افزایش
میدهند همچنین جزء کاربن ترکیابشاده باا ذرات
رس نیز افزایش چهار تا پن برابری را در این کااربری
نسبت به دیگر مدیریتها نشان داد ازآنجا کاه کاربن
آلی ذره ای دوره برگشت بسیار طوالنیتاری را نسابت
 تغییار کااربری،به دیگر اجزای کربن آلی خااک دارد
 ضامن،دیمزارهای کمبازده به کااربری جنگالزراعای
حفظ و ارتقای ذخاایر کربنای خااک دورۀ برگشات و
تجزیۀ آنهاا و در نتیجاه تصااعد کاربن باه اتمسافر را
طوالنیتر میکناد و در شارایط حاضار کاه تغییارات
اقلیمی ناشی از تصااعد گازهاای گلخاناهای کربنای از
مناابع اراضای و دیگار مناابع روناد تشادیدی را طای
 میتواند بسیار حائز اهمیت باشد،میکند
منابع

Golchin, A., P. Clarke, J.M. Oades and J.O.
Skjemstad. 1995. The effects of cultivation on
the composition of organic-matter and
structural stability of soils, Soil Research,
33(6): 975-993.

Alvarez, R., and C.R. Alvarez, 2000: Soil
organic matter pools and their associations
with carbon mineralization kinetics, Soil
Science Society of American Journal, 64: 184189.

Golchin, A., J.M. Oades, J.O. Skjemstad, and
P. Clarke. 1994. Soil structure and carbon
cycling, Australian Journal of Soil Research,
32: 1043-1068.

Ann, S., A. Mentler, H. Mayer, and W. Blum,
2010. Soil aggregation, aggregate stability,
organic carbon and nitrogen in different soil
aggregate fractions under forest and shrub
vegetation on the Loess Plateau, China,
Catena, 81: 226–233.

Gregorich, E.G., M.H. Beare, U.F. McKim,
and J.O. Skjemstad. 2006. Chemical and
biological characteristics of physically
uncomplexed organic matter, Soil Science
Society of American Journal, 70: 975–985.

Atsivor, L., G.N. Dowuona, and S.G.K. Adiku,
2001. Farming system induced variability of
some soil properties in a sub-humid zone of
Ghana, Plant and Soil, 236: 83–90.

بررسی تأثیر تغییر کاربری دیمزار کمبازده به مدیریت جنگل زراعی بر
Gregorich, E.G., and M.H. Beare. Physically
uncomplexed organic matter. In: Carter, M.R.,
and EG. Gregorich, (eds), 2008. Soil sampling
and methods of analysis, Canadian society of
soil science, Second edition, Taylor and
Francis Group, LLC: Chapter 47.
Gruenberg, E., I. Schoning, D. Hessenmoller,
E.D. Schulze, 2013. Weisser W.W., Organic
layer and clay content control soil organic
carbon stocks in density fractions of differently
managed German beech forests, Forest
Ecology and Management, 303: 1–10.
Kay, B.D., 1998. Soil structure and organic
carbon: a review. In: Lal, R., Kimble, J.M.,
Follett, R.F., Stewart, B.A. (Eds.), Soil
processes and the carbon cycle. CRC Press,
Boca Raton, FL, pp. 169– 197.
Kolbl, A., J. Leifeld, and I. Kogel-Knabner,
2010. A comparison of two methods for the
isolation of free and occluded particulate
organic matter, Journal of Plant Nutrition and
Soil Science, 168: 660–667.
Lal, R., 2010. Soils as source and sink of
environmental carbon dioxide. In: J. Xu and
P.M., Huang,(ed), molecular environmental
soil science at the interfaces in the earth’s
critical zone, 1: 11-12.
Lee, S.B., C.H. Lee, K.Y. Jung, K.D. Park, D.
Lee, P.K. Carolina, C. Lisboa, T. Richard
Conant, M.L. Haddix, C. Eduardo, P. Cerri,
and C.C. Cerri, 2009. Soil carbon turnover
measurement by physical fractionation at a
forest-to-pasture chronosequence in the
Brazilian amazon, Ecosystems, 12: 1212–1221.
Olk, DC., and G.E. Gregorich, 2006. Overview
of the symposium proceedings, meaningful
pools in determining soil carbon and nitrogen
dynamics, Soil Science Society of American
Journal, 70: 967–974.
Paul, E.A., H.P. Collins, K. Paustian, E.T.
Elliott, S. Frey, N. Juma, H. Janzen, CA.
Campbell, R.P. Zentner, G.P. Lafond, and A.P.
Moulin, 2004. Management effects on the
dynamics and storage rates of organic matter in
long-term crop rotations, Canadian Journal of
Soil Science, 84: 49–61.

536

Payan, F., D.L. Jones, and J. Beer, 2007.
Dynamics of size–density fractions of soil
organic matter following the addition of tree
litter to organic coffee farms, Geoderma, 141:
15–22.
Pinheiro, E.F.M., M.G. Pereira, and L.H.C
Anjos, 2004. Aggregate distribution and soil
organic matter under different tillage systems
for vegetable crops in a Red Latosol from
Brazil, Soil and Tillage Research, 77: 79–84.
Puget, P., C. Chenu, and J. Balesdent, 2000.
Dynamics of soil organic matter associated
with particle-size fractions of water-stable
aggregates, European Journal of Soil Science,
51: 595–605.
Salvo I., J. Hernandez, and O. Ernst, 2010.
Distribution of soil organic carbon in different
size fractions, under pasture and crop rotations
with conventional tillage and no-till systems,
Soil and Tillage Research, 109: 116–122.
Six, J., and J.D. Jastrow, 2006. Organic matter
turnover. In: Lal, T. (Ed.), Encyclopedia of
Soil Science, Marcel Dekker, New York, 936–
942.
Six, J., P. Callewaert, S. Lenders, S. De Gryze,
S.J. Morris, E.G. Gregorich, and E.A. Paul,
2002. Measuring and understanding carbon
storage in afforested soils by physical
fractionation, Soil Science Society of American
Journal, 66: 1981–1987.
Skjemstad, J.O., L.J. Janik, M.J. Head, and
S.G. McClure, 1993. High energy ultraviolet
photo-oxidation: A novel technique for
studying physically protected organic matter in
clay-and silt-sized aggregates, Journal of Soil
Science, 44: 485-499.
Smith, W.N., B.B. Grant, C.A. Campbell, B.G.
McConkey, R.L. Desjardins, R. Kröbel, and
S.S. Malhi, 2012. Crop residue removal effects
on soil carbon: Measured and inter-model
comparisons, Agriculture, Ecosystems and
Environment, 161: 27–38.
Sohi, S.P., N. Mahieu, J.R.M. Arah, B. Madari,
and J.L. Gaunt, 2001. A procedure for isolation
soil organic matter fractions suitabale for
modeling, Soil Science Society of America
Journal, 65: 1121-1128.

537

533  تا533  صفحۀ،9314  زمستان،4  شمارۀ، سال هفتم، انجمن جنگلبانی ایران،مجلۀ جنگل ایران

Swanston, C.W., B.A. Caldwell, P.S. Homann,
L. Ganio, and P. Sollins, 2002. Carbon
dynamics during a long-term incubation of
separate and recombined density fractions
from seven forest soils, Soil Biology and
Biochemistry, 34: 1121–1130.

Von Lutzow, M., I. Kogel-Knabner, B.
Ludwig, E. Matzner, H. Flessa, K.,Ekschmitt,
G. Guggenberger, B. Marschner, and K.
Kalbitz, 2008. Stabilization mechanisms of
organic matter in four temperate soils:
development and application of a conceptual
model, Journal of Plant Nutrition and Soil
Science, 171: 111-124.

Iranian Journal of Forest, Vol. 7, No. 4, Winter 2016

538

Effects of land use change from low yield drylands to agro-forestry on soil physical
properties and organic carbon stock
Y. Parvizi11*, M. Gorji2 , R. Husaini Joodaki3, and K. Parvizi
1

Assistant Prof., Agriculture and Natural Resource Research Center of Kermanshah, I. R. Iran
2
Associated Prof., Soil Science Department, University of Tehran, I. R. Iran
3
M.Sc. Graduated, Soil Science Department, University of Tehran, I. R. Iran
4
Assistant Prof., Agriculture and Natural Resource Research Center of Hamadan, I. R. Iran
(Received: 1 June 2015, Accepted: 21 November 2015)

Abstract
Human caused major impacts on formation and development of soil by management
operations including changes in land cover and use. This research was conducted to evaluate
the land use change and management operation type on qualitative and quantitative properties
of soil organic carbon. For this purpose, land use changes of drylands to agro-forestry were
compared with other crop management operation types including legume-cereal rotation type
with medium and intensive tillage system and straw burning. Results indicated that free light
fraction and inter aggregate light fraction organic carbon in agro-forestry land use type were
doubled and 10 folded compared to semi-intended tillage with legumes in rotation system and
intensive tillage with straw burning farms, respectively. Course particulate organic carbon,
fine particulate organic carbon and carbon associated with silt and clay in agro-forestry land
use type were 3.7, 4.6 and 22 gr/kg soil, respectively. Also, amounts of these carbon fractions
in miss management drylands were 0.2, 0.3 and 4 gr/kg soil, respectively. Thus, land use
changes from dryland, especially, low yield dryland, to agro-forestry, while maintaining and
enhancing soil organic carbon stocks, can increase the return period and degradation intensity
of carbon stock and resulted in longer time of emission of carbon into the atmosphere. This
can improve the atmosphere and biosphere carbon balance which is useful for climate change
mitigation.
Keywords: Agro-forestry, Inter aggregate soil organic carbon, Organic carbon fractionation,
Soil management.
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