مجله علمیپژوهشی مهندسی اکوسیستم بیابان
سال هشتم ،شماره بیستودوم ،بهار  ،۸۹۳۱صفحه ۸۰۸ـ۸۸۹

مناطق نیمهخشک
علی مهدوی ،*1زهره رضوینیا ،2مسعود بازگیر ،3محمود رستمینیا

4

تاریخ پذیرش۸۹۳1/۸1/4 :

تاریخ دریافت۸۹۳1/۸۰/۸۰ :

چکیده

] [ Downloaded from deej.kashanu.ac.ir on 2022-08-15

تأثیر تغییرات کاربری اراضی بر شاخصهای کیفی و ترسیب کربن خاک در

امروزه ،تغییر و تبدیل کاربری اراضی جنگلی و مراتع به کشاورزی به یکی از نگرانیهای قابل توجهه در سه د دنیها در زمینه
تخریب محیطزیست و تغییرات اقلیمی جهانی تبدیل شده است .هدف از این م العه ،بررسهی شهاص

ههای کییهی و مقهادیر

کربن ترسیبشده در صاک چهار کاربری جنگل بلهو طببیعهی  ،جنگهل کهاس و سهرو طدسهتکاشهت  ،کشهاورزی و کشهت
صاک از عمق  1تا  31سانتی متر با روش تصادفی سیستماتیک برداشت شدند .عالوه بر اندازهگیری میزان ترسیب کربن صهاک،
برصی از صصوصیات فیزیکی و شیمیایی صاک طنیتروژن ،فسیر ،پتاسیم ،آهک ،رس ،سیلت ،شن ،اسیدیته ،ههدایت الکتریکهی،
جرم مخصوص ظاهری و پایداری صاک در هر کاربری نیز اندازهگیری شدند .نتایج نشان داد که ترسیب کربن صاک در کشت
زیرآشکوب درصتان بلو ط 85/10تن در هکتار و جنگل ببیعی بلو ط 85/22تن در هکتار بههبهور معنهیداری بهی

از دو

کاربری جنگلکاری کاس و سرو ط 32/08تن در هکتار و اراضی کشاورزی ط 31/51تن در هکتار هستند .این در حهالی اسهت
که میزان ترسیب کربن صاک بین دو کاربری جنگل ببیعی بلو و کشت زیرآشهکوب درصتهان بلهو اصهتالف معنهیداری را
نشان نداد .نتایج این تحقیق بر ضرورت حیظ کاربری جنگل ببیعی و جلهوگیری از تغییهر آن بهه سهایر کهاربریهها از جملهه

] [ DOR: 20.1001.1.25386336.1398.8.22.8.1

زیرآشکوب در جنگل بلو در محدودۀ پارک جنگلی چقاسبز شهرستان ایالم است .برای این منظور ،در هر کاربری  11نمونهه

کشاورزی تأکید دارد.
واژههای کلیدی :اراضی کشاورزی ،پارک جنگلی ،جنگل بلو  ،کشت زیرآشکوب ،استان ایالم.

 .2دان آموصته کارشناسی ارشد جنگلداری ،گروه علوم جنگل ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه ایالم
 .3استادیار ،گروه علوم آب و صاک ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه ایالم
 .4استادیار ،گروه علوم آب و صاک ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه ایالم
DOI: 10.22052/deej.2018.7.22.51
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 .1دانشیار ،گروه علوم جنگل ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه ایالم ،نویسنده مسئول؛ mahdaviali56@gmail.com
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امروزه میتواند یک ابزار قابل قبول برای کاه

مقدمه
تغییر کاربری جنگلها و مراتع به اراضهی کشهاورزی امهروزه
به یکی از نگرانی های قابهل توجهه در سه د دنیها در زمینه
تخریب محیطزیست و تغییر اقلیم جهانی تبدیل شده اسهت
طوالههی 1و همکههاران . 1000 ،صههاک منبههع اصههلی اسههتیاده از
بیوژئوشهههیمیایی اسهههت کهههه نقههه

مهمهههی در توانههایی

اکوسیستمهای صشکی برای تأمین نیازهای متنوع بشری اییها

5

اتمسیری باشد طوستردال و همکاران. 2115 ،
م العات بسیاری نشان میدهد که تغییر در کاربری اراضهی
و یا تغییر در سهاصتار اکوسیسهتمهها ،تهأثیر زیهادی در چرصه
ژئوشههیمیایی دارد و مههیتوانههد تغییههرات بسههیار زیههادی را در
صصوصیات صاک ،نظیر تغییر در کیییت صاک در بی زمهان و
تغییر قابل توجه و ماندگار در کربن آلی و اسیدیت صاک داشهته
باشد طونبین 0و همکهاران . 2112 ،از مؤلیههههای اصهلی کهه

میکند طیانگ 2و همکاران . 2114 ،ترسههیب کههربن صههاک

بهبور عمده بر تنوع کیییت صاک تأثیر میگ ارند کهربن آلهی،

مهمهی از ترسهیب کهربن در اکوسیستم صشکی است

ازت کل ،ظرفیت تبادل کاتیونی ،فسیر قابهل جه ب ،سهیلت و

بخه

و تأثیر شدیدی بر دیاکسهید کهربن ط CO2اتمسهیری دارد،
بهبوری که تغییرات کم در تراکم کربن صاک در اثههر تغییهر

وزن مخصوص ظاهری صاک هسهتند طتسهیاهونگن. 2113 ،11
کیییت صاک با تغییر کاربری اراضی به کشاورزی بهبهور قابهل

کاربری اراضی ممکن است تغییرات زیادی در تهراکم CO2

مالحظهای کاه

اتمهههسیری ایجهههاد کنهد طهاریسهون 3و همکهاران1003 ،

صرد شدن صاکدانههای بزرگ و کاه

ترسیب کربن از بریق ذصیرۀ بوالنیمدت  CO2اتمسهیر در

متعاقب آن کاه

مادۀ آلی صاک ،تصاعد گاز  CO2به اتمسیر را جبران کرده و

و شخم و فرسای

به حاصلخیزی صاک کمک میکنهد طفولهت و ریهد. 2111 ،4
پوش

کاه

مییابد .کاه

کیییت صاک شاید در نتیجه
زیستتودۀ میکروبی و

مادۀ آلی ناشی از آت سوزی ،جنگهلزدایهی
11

شدید صاک باشد طاسالم و ویل . 2111 ،

قابل توجهی در میزان مادۀ آلی صاک با تغییر کهاربری از

جنگل و یا مرتع به زمهینههای کشهاورزی توسهط گروههی از

عملکههرد بهههواس ه

در فتوسههنتز ،دینامیههک ج ه ب و

محققههان صههارجی اسههالم و ویههل ط 2111سههلیک ط2118

رهاسازی فصلی و ارتبا بلندمدت با فرایندهای مصرف میان

تسیاهونگن ط 2113و داصلی کیانی و همکاران ط ، 2112ایهوبی

زیستتوده ،گیاه و کربن صهاک اسهت طلهورنز 8و همکهاران،
 2115فیتزسههیمونز 5و همکههاران ط . 2114تغییههر کههاربری
اراضی را پس از سوصت های فسیلی مهمتهرین منبهع انتشهار

12

و همکاران ط 2111و اجامی و همکاران ط 2111گزارش شده
است .صرمالی و همکاران ط 2110هم گزارش دادند که تغییهر
کاربری اراضی از جنگهل بهه کشهاورزی سهبب افهزای

جهرم

تغییر کهاربری اراضهی عامهل تصهاعدی 21درصهد گازههای

کاه

مادۀ آلی ساالن ورودی بهه صهاک مهیشهود .برصهی از

گلخانهای هستند طهاچینسون 2و همکهاران . 2112 ،بنهابراین

م العات در ایران نیز گزارش دادند که زیر کشت بردن اراضهی

می توان گیت که تغییر کاربری اراضی با مهدیریت ناصهحید،

بیابانی باعث افزای

معنیداری در مقادیر کربن آلهی ،نیتهروژن

یکی از دالیل اصلی پدید آمدن اثر گلخانههای و گهرم شهدن

کل ،کربوهیدارتها و پایداری صاکدانهههای صهاک در تمهامی

هوای کره ی زمین بی چند ده اصیر است .جنگهلهها جهز

عمقها شده است .فالحزاده و حاسعباسی ط 2112و یها تغییهر

مهمترین اکوسیستمههای صشهکی هسهتند .مهدیریت جنگهل

کاربری اراضی مرتعی به سایر کهاربریهها نیهز باعهث افهزای
ماده آلی و میانگین وزنی ق ر صاکدانههای صاک شهده اسهت

1. Wali
2. Yang
3. Harrison
4. Follet & Reed
5. Lorenz
6. Fitzsimmons
7. Hutchinson

8. Vesterdal
9. Wen-bin
10. Tesfahunegn
11. Islam & Weil
12. Celik
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کربن از بریق انسان به اتمسیر زمین میداننهد .کشهاورزی و

مخصوص ظاهری و از دست رفتن مادۀ آلهی صهاک بههسهبب

] [ DOR: 20.1001.1.25386336.1398.8.22.8.1

گیاهی نق

اصلی در چرصه کهربن داشهته کهه ایهن
نق ه
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سههرزمین و حلقهه ارتبهها بههین اقلههیم و سیسههتمههههای

صروس

CO2

تأثیر تغییرات کاربری اراضی بر شاخصهای کیفی و ترسیب کربن خاک در...

طکریمی و همکاران . 2114 ،با وجود ایهن ،بهدیهی اسهت کهه
عدم دصالتهای انسانی در جنگلهای ببیعی مهیتوانهد نقه
بسزایی در اندوصت بلندمدت کربن در صاک اییا کند طکیهانی و
همکاران. 2112 ،
امههروزه مسههئل کشههاورزی در اراضههی مرتیههع شههیبدار
ببیعی این منابق در معرض ص ر جدی قرار گیرد و این صود
تههأثیر مسههتقیمی بههر پارامترهههای فیزیکههی و شههیمیایی صههاک
می گ ارد و سهبب ایجهاد صهدمات جبهرانناپه یری از بریهق
افزای

فرسای پ یری صهاک مهیشهود .بها وجهود م العهات

متعددی که دربارۀ تغییهر کهاربریههای اراضهی و تخریهب در
جنگل های غرب کشور و اثرات آن بر صصوصیات کییی صاک
صورت گرفته ،به کاربری کشت زیرآشکوب درصتهان جنگلهی
کمتر توجه شده است .در این تحقیق به شاص

ههای کیییهت

صاک در اراضی ابراف پارک جنگلی چغاسهبز ایهالم پرداصتهه
میشود ،که در آن چهار کاربری جنگل ببیعهی بلهو  ،جنگهل
دستکاشت کاس و سهرو ،کشهت زیهر آشهکوب و کشهاورزی
مورد م العه قرار میگیرد.

مواد و روشها
منطقۀ مورد مطالعه
پههارک جنگلههی چقاسههبز در سههال  1324در شهرسههتان ایههالم
احهههدا

شه هد .مسهههاحت کهههل آن  4251هکتهههار اسهههت.

بول جغرافیهایی من قهه از " 45° 24′ 11تها " 45° 28′ 10و
عههرض جغرافیههایی " 33° 35′ 10تهها " 33° 35′ 81اسههت.
ارتیههاع متوسههط من قههه  1355متههر از س ه د دریهها ،متوسههط
بارندگی سالیانه  851میلیمتهر و میهانگین دمهای سهالیانه 12
درج سانتیگهراد اسهت طناشهناس . 2111 ،من قهه از لحها
پوششههی عمههدتا جنگلههی و گون ه غالههب آن بلههو ایرانههی
ط Quercus branttiاسهت؛ البتهه درصتهان و درصتهههههای
ببیعی و دست کاشت نیز در آن وجهود دارد .چههار کهاربری
جنگل ببیعی طبلو ایرانی  ،جنگل مصهنوعی طکهاس و سهرو
با قدمت  21سهال  ،کشهت زیرآشهکوب درصتهان بلهو طبها
قدمت تقریبی  21سال بر اساس عکسهای هوایی موجود در
منابع ببیعی و کشاورزی جو طبا قدمت بهی

] [ Downloaded from deej.kashanu.ac.ir on 2022-08-15

رشتهکوه های زاگرس سبب شده تا پایداری اکولهوژیکی منهابع

109

از  81سهال ،

بههعنههوان کهاربریهههای مهورد نظههر بهرای مقایسههه و شههدت
تأثیرگ اری آنها روی کیییت صاک انتخاب شدند طشکل . 1
] [ DOR: 20.1001.1.25386336.1398.8.22.8.1

Figure (1): The location of study area and land uses map in Cheghasabz forest park

روش آزمایشگاهی

طجنگههل ببیعههی ،جنگههل مصههنوعی کههاس و سههرو ،کشههت

به منظور بررسی تغییر ویژگی های صاک در تمام کاربریهها

زیرآشههکوب و کشههاورزی جههو  11نمونههه صههاک از هههر

] [ DOI: 10.22052/deej.2018.7.22.51

شکل ( :) ۸موقعیت منطقه مورد مطالعه و نقشه کاربری اراضی در محدوده پارک جنگلی چقاسبز
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کههاربری بهههبههور تصههادفی سیسههتماتیک از عمههق 1-31

گرفهت .ابتهدا نرمهال بهودن دادههها بها اسهتیاده از آزمهون

سانتیمتر صاک طمجموعا  41نمونه برداشت شد .نمونه هها

 Kolmogorov-Smirnovو همگنهی واریهانس دادههها بهر

را برای انجام آزمای ههای فیزیکهی و شهیمیایی در ههوای

اساس آزمون  Leveneبررسی شد .با توجه بهه نرمهال بهودن

آزاد صشک کرده و سپس مقداری از آن را جدا کرده طبرای

دادهها و همگنی واریانس دادهها بهرای مقایسه ویژگهیههای

انجام آزمای

صاک و بقی آن را با هاون کوبیده سپس با الک  2میلیمتهر

واریانس یکبرفه طآزمون  Fو برای گهروهبنهدی و مقایسه

بههرای انجههام برصههی آزمههای هههای فیزیکههی و شههیمیایی

میانگینها از آزمون دانکن در س د ابمینان 08درصد استیاده

اصتصاص گردید.

شد.

جرم مخصوص ظاهری صاک از روش کلوصه و پهارافین

نتایج

طشوتر و دیهک ، 2112 ،1پایهداری صاکدانهههها بها اسهتیاده

نتایج حاصل از آزمون تجزی واریهانس نشهان مهیدههد بهین

اندازهگیری های صصوصیات صاک شامل بافت صاک به روش

کاربری های مختلف بهاسهتننای ههدایت الکتریکهی در سهایر

هیدرومتری طبویوکوس ، 1052 ،2اندازهگیری اسهیدیت صهاک

صصوصیات فیزیکی و شیمیایی اصهتالف معنهی داری وجهود

در آب از دستگاه  pHمتر ،هدایت الکتریکی در عصهارۀ گهل

داشت طجدول  . 1این اصتالف نشهاندهنهدۀ تهأثیر تغییهرات

اشباع و با استیاده از دستگاه  ECمتهر ،کهربن آلهی صهاک بهه

کههاربری طاز جنگههل ببیعههی بههه سههایر کههاربریههها بههر روی

روش والکی و بهالک طاولسهون 3و همکهاران ، 1055 ،ازت
کل صاک به روش کجلدال طبرمنر ، 1058 ،4فسهیر بهه روش
اولسون و همکاران ط ، 1055کربنات کلسیم معهادل بهه روش
تیتراسیون برگشتی طپیج 8و همکهاران ، 1052 ،پتاسهیم قابهل
فلیم فتومتر و برآورد ترسیب کربن در صاک از روش لمها 5و
همکاران ط 2115بهصورت زیر محاسبه شد.
میزان ترسیب کربن موجود در صهاک بهر اسهاس تهن بهر
هکتار بر اساس فرمول زیر برآورد شد.

اثر تغییر کاربری اراضی بر خصوصیات فیزیکی خاک
بر اساس نتایج جدول ط ، 1صصوصیات فیزیکی صاک در اثهر
تغییرات کاربری از جنگل به سهایر کهاربریهها تیهاوتههای
معنیداری را نشان دادهاند.
بافت صاک در تمامی کاربری ههای مهورد م العهه ،شهنی
رسی لومی بوده و تغییری را نشان نداد .نتایج آزمهون دانکهن
از مقایس میانگینهای ذرات صاک نشان مهیدههد کهه ذرات
شههن و رس در س ه د احتمههال 1درصههد و ذرات سههیلت در

CS= OC (%)×BD×E

ton.h؛

س د احتمال 8درصد در بین کاربری های مختلهف اصهتالف

 :OCکربن آلی برحسب درصد؛  :BDجهرم مخصهوص ظهاهری

معنی داری با هم دارند .بیشترین میزان شن در کاربری جنگل

صاک برحسب  g.cm-1و  :Eضخامت الی صاک برحسب .cm

کاس و سرو 85/15درصد و کمترین میزان در کهاربری کشهت

روش آماری

زیرآشکوب درصتان بلو با میزان 83/52درصد مشاهده شهد

 :CSمیزان ترسهیب کهربن در صهاک برحسهب

تجزیه و تحلیل آماری صصوصیات فیزیکی و شیمیایی صهاک
تکرار برای هر کاربری با استیاده از نرم افزار  SPSS-16انجام
1. Schutter & Dick
2. Bouuyoucos
3. Olsen
4. Bremner
5. Page
6. Lemma

طجدول  . 2کمترین میزان جرم مخصوص ظاهری مربو بهه
جنگل ببیعی بوده است که در اثهر تغییهر کهاربری بهه سهایر
کاربریهها افهزای

داشهته اسهت .پایهداری صاکدانهههها نیهز

اصتالف معنیداری را بین کاربریها نشان داد ،بههبهوری کهه
میههزان ایههن پههارامتر در کههاربری کشههت زیرآشههکوب بههدون
اصتالف معنیدار با جنگل ببیعی بیشترین مقدار را نشهان داد
طجدول . 2

] [ DOI: 10.22052/deej.2018.7.22.51

در چهار کاربری ،در قالب برح تصادفی سیسهتماتیک در 11

] [ DOR: 20.1001.1.25386336.1398.8.22.8.1

ج ب توسط عصارهگیر استات آمونیوم با استیاده از دسهتگاه

صصوصیات فیزیکی و شیمیایی صاک است.

] [ Downloaded from deej.kashanu.ac.ir on 2022-08-15

پایداری صاکدانه و جرم مخصوص ظهاهری

کییی صاک و اندوصت کربن در کاربریهای مختلف از تجزی
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تأثیر تغییرات کاربری اراضی بر شاخصهای کیفی و ترسیب کربن خاک در...
جدول ( :)۸تجزیۀ واریانس خصوصیات فیزیکی خاک در کاربریها
Table (1): Analysis of variance of physical properties of soil in land uses

منابع تغییرات

درج آزادیdf

صاکدانهها

ظاهری
**0.1

نوع کاربری

3

**142.06

**142.06

**34.62

**0.014

ص ای آزمای

36

10.11

10.11

4.60

0.002

0.02

-

4.44

4.44

9.45

16.85

8.05

تغییرات
جدول ( :)1نتایج آزمون دانکن برای مقایسۀ میانگین خصوصیات فیزیکی در کاربریها
Table (2): Duncan's test results to compare the average of physical properties in land uses

جنگل بلو

کاربری
شن ط%
سیلت ط%

جنگل کاس و سرو

کشاورزی

کشتزیرآشکوب

58.18 (±3.29)b

63.10 (±1.92)a

58.4 (±3.21)b

53.87 (±3.95)c

a

b

)20.12 (±3.37

b

رس ط%
پایداری ط%
جرم مخصوص
ظاهری)(gr/cm3

)15.87 (±3.25

b

)21.7 (±2.33

a

)19.61 (±3.05

b

)21.03 (±1.8

)21.99 (±1.8

a
a

)20.92 (±5.4

)25.21 (±2.62

0.33 (±0.01)a

0.27 (±0.02)b

0.29 (±0.01)b

0.35 (±0.01)a

1.5 (±0.13)a

1.70 (±0.11)b

1.62 (±0.10)ab

1.72 (±0.15)b

] [ Downloaded from deej.kashanu.ac.ir on 2022-08-15

شن

سیلت

رس

ضریب

پایداری

جرم مخصوص

 c ،b ،aو  dتیاوت معنیداری در ردیف در س د 8درصد

جدول ( :)۹تجزیۀ واریانس خصوصیات شیمیایی خاک در کاربریها
منابع
تغییرات
نوع
کاربری
ص ای
آزمای
ضریب
تغییرات

درج
آزادی
df

فسیر قابل

پتاسیم قابل

کربن

ج ب

ج ب

آلی

ترسیب کربن

ازت
*0.02

آهک

3

**0.04

**108499.5

**1.96

**1758.29

*

36

0.01

2910.26

0.07

102.74

0.00
1

86.97

-

1.1

9.36

18.64

21.97

18.6
2

18.14

هدایت الکتریکی

اسیدیته
صاک

**2343.31

0.19ns

**0.11

0.07

0.01

26.51

1.26

] [ DOR: 20.1001.1.25386336.1398.8.22.8.1

Table (3): Analysis of variance of chemical properties of soil in land uses

 :nsغیر معنیدار :* ،معنیداری در س د 8درصد و ** :معنیداری در س د 1درصد

] [ DOI: 10.22052/deej.2018.7.22.51
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اثر تغییر کاربری اراضی بر خصوصیات شیمیایی خاک

بلو بیشترین میزان و در کهاربری کشهاورزی جهو کمتهرین

نتایج ارائهشده در جهدول ط 3نشهان مهیدههد در اثهر تغییهر

میزان را نشان دادند .این در حالی است کهه بهین دو کهاربری

کاربری از جنگل ببیعهی بهه سهایر کهاربریهها تیهاوتههای

کشت زیرآشکوب و جنگل ببیعی بلو اصتالف معنهیداری

معنههیداری در صصوصههیات شههیمیایی صههاک مشههاهده شههد

مشاهده نشهد طجهدول  . 4فسهیر قابهل جه ب بها اصهتالف
معنیداری در کشت زیرآشهکوب بهی

طبهاستننای هدایت الکتریکی صاک .

مشاهده شد.

ط 2/5را نیز به صود اصتصاص داد .این در حالی است کهه از

بیشترین میزان کربن آلی در کاربری جنگهل ببیعهی بهه

جنب هدایت الکتریکی اصتالف معنیداری بین چهار کهاربری

دست آمد؛ این در حالی است که اصتالف معنیداری با کربن

مشاهده نشد طجدول  . 4میهزان آههک صهاک در بهین چههار

آلی صاک در کشت زیرآشکوب درصتان بلو مشاهده نشهد.

کاربری اصتالف معنیداری را نشان داد ،بهبوری که بیشترین

میزان ترسیب کربن صاک نیهز در کشهت زیرآشهکوب بهدون

و کمتههرین درصههد آن بهههترتیههب در کههاربری کههاس و سههرو

اصتالف معنیدار با جنگل ببیعهی بلهو بههترتیهب  85/10و

ط51/58درصد و کشت زیر آشکوب ط33/81درصد مشاهده

 85/22تههن در هکتههار بیشههترین و در کههاربری کشههاورزی

شده است .میزان پتاسیم قابل ج ب صاک در کاربری جنگهل

کمترین بود طجدول  4و شکل . 2

جدول ( :)4نتایج آزمون دانکن برای مقایسۀ میانگین شاخصهای شیمیایی خاک در کاربریها
Table (4): Duncan's test results to compare the average of chemical properties in land uses

جنگل بلو

کاربری
c

اسیدیته صاک

جنگل کاس و سرو
b

)7.6 (±0.06

bc

کشتزیرآشکوب

)7.55 (±0.06

a

)7.35 (±0.14

)43.95(±3.02

c

)65.6(±3.26

c

)62.6(±4.47

a

کربن آلی ط%

b

)1.88(±0.35

a

)1.13(±0.23

a

)0.98(±0.13

ازت ط%

b

)0.16(±0.03

a

)0.10(±0.02

a

)0.08(±0.01

b

آهک ط%

)33.5(±4.83

b

)1.73(±0.29

b

)0.15(±0.03

پتاسیم قابل ج ب )(ppm

674.00(±36.89)a

497.03(±33.84)b

475.86(±39.94)b

657.73(±86.83)a

فسیر قابل ج ب )(ppm

8.87(±0.04)a

8.89(±0.09)a

8.91(±0.08)a

9.01(±0.05)b

 c ،b ،aو  dتیاوت معنیداری در ردیف در س د 8درصد

b

b

60

ton/ha

a

a

80

40

] [ DOR: 20.1001.1.25386336.1398.8.22.8.1

0.84(±0.43)a

0.63(±0.14)a

0.65(±0.12)a

هدایت الکتریکی )(ds/m

0.66(±0.29)a

)7.5 (±0.09

کشاورزی

] [ Downloaded from deej.kashanu.ac.ir on 2022-08-15

کاربری جنگل ببیعی بلو بیشترین میزان اسیدیت صهاک

از سهایر کهاربریهها

20
0
زیرآشکوب

سرو

شکل ( :)1نتایج آزمون دانکن برای مقایسۀ میانگین ترسیب کربن در کاربریهای مختلف
Figure (2): Duncan test results to compare the average carbon sequestration in different land uses

] [ DOI: 10.22052/deej.2018.7.22.51

کشاورزی

کشت

جنگل کاج و جنگل بلوط

تأثیر تغییرات کاربری اراضی بر شاخصهای کیفی و ترسیب کربن خاک در...

همبستگی بین شاخصهای فیزیکی و شیمیایی خاک

101

 p<1/11همبسههتگی منبههت و آهههک کههل ط،r = -1/85

ههای فیزیکهی و

 p<1/11همبستگی منیی را با میزان کهربن آلهی داشهتهانهد.

شیمیایی صاک نشهان مهی دههد کهه ظرفیهت تبهادل کهاتیونی

همبستگی منبتی نیهز بهین ترسهیب کهربن بها ظرفیهت تبهادل

ط p<1/11 ،r =1/58و پتاسههیم قابههل جهه ب ط،r =1/55

کاتیونی و آهک صاک مشاهده شد طجدول . 8

نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین شاص

جرم
رس

شن

مخصوص
ظاهری

پایداری
صاکدانه

اسیدیته

هدایت

گل اشباع الکتریکی

ظرفیت
کربن آلی

آهک کل

تبادل
کاتیونی

ترسیب

پتاسیم قابل

کربن

ج ب

شن

*-0.39

1

جرم مخصوص ظاهری

0.06ns

-0.06ns

1

پایداری

*0.32

-0.29ns

-0.10ns

1

اسیدیته گل اشباع

-0.28ns

**0.40

-0.27ns

-0.24ns

1

هدایت الکتریکی

-0.16ns

*0.37

0.06ns

-0.27ns

-0.00ns

1

کربن آلی

0.29ns

-0.25ns

-0.16ns

0.05ns

-0.08ns

0.09ns

1

آهک کل

*-0.40

**0.16

0.03ns

-0.30ns

*0.38

0.26ns

**-0.56

1

ظرفیت تبادل کاتیونی

**0.68

*-0.39

-0.16ns

0.14ns

-0.17ns

-0.03ns

**0.85

**-0.58

1

ترسیب کربن

0.30ns

-0.26ns

0.13ns

0.05ns

-0.11ns

0.10ns

**0.94

**-0.52

**0.79

1

پتاسیم قابل ج ب

0.24ns

*-0.35

-0.00ns

0.07ns

-0.19ns

-0.15ns

**0.68

**-0.52

**0.63

**0.67

1

 :nsغیر معنیدار :* ،معنیداری در س د 8درصد و ** :معنیداری در س د 1درصد

بحث و نتیجهگیری

کاربری ها با وجودی که شاهد ایجاد تغییراتی در میزان شهن،

به بور کلی ،ویژگهیههای صهاک تحهتتهأثیر مجموعههای از

سیلت و رس بودهایهم ،بافهت صهاک در بهین چههار کهاربری
1

کاربری و ...قرار میگیرد و شهناصت ایهن ویژگهیهها در اثهر

ط 2113نیز تأیید شده است.

تغییرات کاربری اراضی بسیار مهم است.

جرم مخصوص ظاهری خاک

شاخصهای فیزیکی خاک

جرم مخصوص ظاهری صاک بهشدت وابسته به بافت صهاک

بافت خاک

و تههراکم ذرات طشههن ،سههیلت و رس صههاک و مههادۀ آلههی و

نتایج بهدستآمده از تحقیق حاضر نشان داد که بافهت صهاک
یک ویژگی ذاتی است که در کوتاهمدت تحتتهأثیر تغییهرات
کاربری اراضی قرار نمیگیرد .همان بوری که در جدول ط2

2

ذرات اسهت طسهاکین و همکههاران،

همهنهین نحهوۀ آرایه

 . 2111در ایههن م العههه ،کمتههرین میههزان جههرم مخصههوص
3

ظههاهری صههاک ط gr/cm 1/8مربههو بههه کههاربری جنگههل

نشان داده شد با تغییهر کهاربری از جنگهل ببیعهی بهه سهایر
1. Alemayehu & Sheleme
2. Sakin

] [ DOI: 10.22052/deej.2018.7.22.51

عوامل از جمله توپوگرافی ،اقلیم ،شیوههای مدیریتی یها نهوع

تغییری نداشته است .این نتایج در یافتههای آلمایهو و شهلمه

] [ DOR: 20.1001.1.25386336.1398.8.22.8.1

رس

1

] [ Downloaded from deej.kashanu.ac.ir on 2022-08-15

جدول ( :)5همبستگی پیرسون بین ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاک
Table (5): Pearson correlation between soil physical and chemical properties
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از سایر کهاربریهها

ببیعی بلو دیده شد کهه در م العهات بسهیاری از محققهان

صود نشان دادند که  pHصاک جنگلی بی

دیگر از جمله سامان و راشد 1ط 2115نیز تأیید شده است.

است و بیان داشتند که شاید یکی از دالیهل آن تجزیه سهریع

پایداری خاکدانه

الشبرگ و در نتیجه غنیسازی محتوای مواد مغه ی باشهد کهه

پایداری صاکدانه وابسته به تعامل بین ذرات اولیه و ترکیبهات

صود بازگشت مقادیر زیادی از کاتیونهای بازی به صاک را به
8

توسط عوامل مختلهف مربهو بهه شهرایط محی هی صهاک و

الکتریکی صاک در کاربریههای مختلهف اصهتالف معنهیداری

شههیوههههای مههدیریتی تحههتتههأثیر قههرار مههیگیههرد طایههوبی و

ط p>1/18را نشان نداد ،در جنگل کاس و سرو بیشترین میهزان

همکاران . 2111 ،همان بوری که در جدول ط 2نشهان داده

ط 1/54 ds/mمشاهده شد .هدایت الکتریکی صهاک نماینهدۀ

شد ،بیشترین میزان پایهداری صاکدانهههها مربهو بهه کشهت

میزان امالح هادی محلول صاک است .احتماال بههدلیهل فاصهل

زیرآشههکوب درصتههان بلههو ط 1/38اسههت کههه اصههتالف

زمانی کوددهی با زمان نمونهبرداری ما  ECصاک در کشاورزی

معنیداری هم بها جنگهل ببیعهی بلهو ط 1/33در آن دیهده

کمتر مشاهده شد طجدول . 4

نمیشود؛ اما در دو کاربری دیگر شاهد کاه
صاکدانهها بودهایم .کاه

شاص

میزان پایداری

پایداری صاکدانهههها بهی

2

آهک
نتایج بهدستآمده در مورد آهک طکربنهات کلسهیم اصهتالف

تغییر کاربری توسط هایریا و همکاران ط 2115نیز گهزارش

معنی داری بین چهار کهاربری مهورد نظهر را نشهان مهیدههد

شده است به بوری که آنها پایهداری بیشهتر صاکدانهههها در

طجدول  . 4بیشترین میزان این ویژگی در کاربری جنگل کاس

جنگل را بهدلیل وجود الشبرگ بیشهتر در جنگهل نسهبت بهه

و سرو است که اصتالف معنی داری را با کشاورزی جو نشان

شدید میهزان مهادۀ آلهی،

نداده است .ایوبی و همکاران ط 2111نیز گزارش کردند کهه

فعالیت میکروبی و ماشهین آالت

بها تغییهر کهاربری اراضهی از جنگهل بهه زمهین زراعهی،

کاربری کشاورزی دانستهاند .کاه
افزای

میزان سیلت ،کاه

زمینهای شخمزده هستند طصرمالی و شمسی. 2114 ،

بر اساس نتایج بهدستآمهده حضهور درصهت بلهو موجهب
معنیداری در کربناتکلسهیم معهادل در اکنهر منهابق

هدایت الکتریکی و اسیدیتۀ خاک

م العاتی شده است و همهنین زیرورو شهدن صهاک بهر اثهر

بهاستننای هدایت الکتریکی سایر صصوصیات شهیمیایی صهاک

عملیات صاکورزی موجب توزیع آهک در پروفیلهای صاک

تغییرات معنی داری را از صهود در اثهر تغییهر کهاربری اراضهی

زراعی میگردد طکیانی و همکاران. 2114 ،

جنگلی بلو بهه سهایر کهاربریهها نشهان دادنهد طجهدول . 3

پتاسیم قابل جذب

اسیدیت صاک ط pHدر یک من قه به ماهیت مهواد مهادری ،آب

با توجه به نتایج حاصل از جدول ط 4میتهوان دریافهت کهه

و هوای من قه ،مواد آلی و وضعیت توپهوگرافی وابسهته اسهت

بین کاربریها از نظر پتاسیم اصتالف معنیداری وجود داشهته

طتامیرات . 1002 ،3با توجه به جدول ط 4مهیتهوان گیهت کهه

است .بیشترین این شاص

در کاربری بلو ببیعهی ط1/524

کمترین میزان اسهیدیته صهاک مربهو بهه کشهت زیرآشهکوب

 ppmبوده است .دلیل زیاد بودن میهزان پتاسهیم در کهاربری

ط 2/38و بیشترین میزان آن مربهو بهه جنگهل ببیعهی بلهو

کشت زیرآشکوب ط ppm 1/582و نداشتن تیاوت معنهیدار

ط 2/5بوده است .گبرلیوبانوس و آسن 4ط 2113نیز در م العه

با جنگل بلو میتواند بهدلیل افزودن کودهای شیمیای و نیز
وجود الشبرگ درصتان بلو در آن باشد.

1. Saman & Rasheed
2. Hairiah
3. Tamirat
4. Gebrelibanos & Assen

5. Norden
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شاخصهای شیمیایی خاک

کاه
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سنگین از عوامل اصهلی در کهاه

پایهداری صاکدانهههها در

کربناتکلسیم معادل از  4/15به 14/80درصد افزای

یافهت.

] [ Downloaded from deej.kashanu.ac.ir on 2022-08-15
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همراه دارد طنهوردن  . 1004 ،بها وجهودی کهه میهزان ههدایت
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ببیعی بلو و کشهت زیرآشهکوب درصتهان بلهو بیشهترین

فسفر قابل جذب
دیگر بوده است طجهدول  . 4وجهود میهزان بهاالتر فسهیر در

اصتالف معنی داری مشاهده نشده است طجهدول  . 4یکهی از

کاربری کشت زیرآشکوب میتواند بهدلیل وجود درصد رس

دالیل من قی باال بودن ترسیب کربن در صاک این دو کاربری

بیشتر طساالردینی 1008 ،و افزودن کود ساالنه و کمتر بهودن

را می توان به قدمت زیاد ایهن دو کهاربری در مقایسهه بها دو

 pHصاک و بیشتر بودن مادۀ آلی در ایهن کهاربری باشهد کهه

کاربری دیگر در من ق مورد م العه نسبت داد .نوع پوشه

سبب پایداری بیشتری فسیر در صاک شده است.

تأثیر معنیداری بر ترسیب کربن صاک مهیگه ارد طیانهگ و

کربن آلی و ازت خاک

همکاران ، 2115 ،بهبوری که تغییر در مقدار ترسیب کهربن

میزان فسیر صاک در کشت زیرآشکوب بی

در بسههیاری از م العههات بههه نقهه

3

مهههم کههربن آلههی در

حاصلخیزی صاک و تنوع زیستی اشهاره شهده و مهدیریت آن

صاک ،به مقدار ورودی کربن به صاک از راه بقایای گیاهی و
4

ههدررفت کهربن از راه تجزیهه بسهتگی دارد طدیناکهاران و
5

8

یک فاکتور بسیار مهم برای تولید محصول است طشلسهینگر،1

کریشههنایا :2115 ،زریبههی و همکههاران . 2115 ،سههینگ و

 . 2111بیشترین میزان کربن آلهی ط1/55درصهد و ازت کهل

همکاران ط 2113نیز معتقدند مقدار مواد آلی صاک و به تبع

ط1/15درصد در صاک کاربری جنگهل بلهو مشهاهده شهده

آن مقدار کربن ترسیب شده در صهاک ،در واحهد سه د بهه

است که این میزان اصتالف معنیداری با کشهت زیرآشهکوب

عوامل چندی از جمله وزن مخصوص ظاهری صاک بستگی

ندارد .به بور مشابه ،م العات قبلی نیز نشان داد که با افزای
کربن آلی صاک ،ازت کهل ط Nافهزای

مهییابهد طدکهور 2و

همکاران . 2112 ،مهمترین عامل مؤثر در تسریع کاه

مواد

آلی در صاک ،عملیات صاکورزی است کهه سهبب افهزای

مدیریتی مانند افزای

میزان کربن وارد شده بهه صهاک منهل

الشبرگ و بقایای گیاهی و کاه

مقدار تجزی کربن صهاک

اعمال شوند طمحمودی بالقانی و همکاران. 2112 ،
نتایج پژوه

حاضر نشان میدهد کهه کیییهت صهاک در

آلی بهصهورت دیاکسهید کهربن از صهاک صهارس مهیشهود

کاربری جنگل ببیعی نسبت بهه سهه کهاربری دیگهر در حهد

طسلیمانی و آزموده . 2111 ،به همین دلیل هم کمترین میهزان

م لوبتری قرار داشته است .نزدیک بودن صصوصیات کییی

کربن آلی صاک در کاربری کشاورزی ط1/05درصد مشهاهده

صاک در کشت زیرآشکوب نسبت به جنگل ببیعهی بهه ایهن

صاک نیز عامل مؤثر دیگری است کهه سهبب

دلیل می تواند باشد که زمان تغییرات ایجاد شهده در کهاربری

مواد آلی س حی صاک میشهود .نیتهروژن مههمتهرین

کشت زیرآشکوب نسبت به جنگل ببیعی مدت زمان زیهادی

عنصر مورد نیاز برای رشد گیاهان است .این عنصهر غه ایی

نبوده است طحدودا  21سال کاشت بهصهورت دو سهال یهک

معنیداری را نشان داده است

بار  .عالوه بر این ،وجهود درصتهان بلهو در آن و همهنهین

شد .فرسای
کاه

بی تغییر کاربری جنگل کاه
طدکور و همکاران. 2112 ،

استیاده از کودها ،مدفون شدن الشبرگ درصتهان در صهاک و

ترسیب کربن خاک

نسوزاندن بقایای گیاهان زراعی در این کاربری سبب شهد تها

ترسیب کربن صاک می تواند تحتتأثیر نوع پوشه

گیهاهی،

غییرات کمی در صصوصیات کییی صهاک نسهبت بهه جنگهل
ببیعی بلو مشاهده شود.

صاک در اثر عبور و مرور ماشینآالت سنگین قهرار گیهرد .در
این م العه میهزان ترسهیب کهربن صهاک در کهاربری جنگهل

1. Schlesinger
2. Deekor

3. Yang
4. Krishnayya & Dinakaran
5. Zribi
6. Singh
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عمق صاک ،ساصتمان صاک ،میزان چهرای حیوانهات و تهراکم
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سرعت تجزی مواد آلی صاک بی عملیات شخم شده و کربن

دارد .بنابراین برای افزای

کربن در صاک ،باید فعالیتههای

] [ Downloaded from deej.kashanu.ac.ir on 2022-08-15
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Extended abstract
Introduction: The rapid concentration of greenhouse gases (GHGs) especially carbon dioxide (CO2) is
considered as the main cause of global warming and climate change. Todays, the change and conversion of
forest lands and rangelands to agricultural lands has become one of the important concerns in the world in terms
of environmental degradation and global climate changes. Land use change causes disturbance of the ecosystem
and can influence the carbon stocks and fluxes. Soil organic carbon tends to be decreased when transforming
grasslands, forest or other native ecosystems to croplands or agricultural lands. Therefore, the estimation of
carbon storage would be useful to evaluate the amount of carbon potentially emitted to the atmosphere due to
land use changes.
Aims: The purpose of this study was to investigate the soil quality indices and amount of carbon sequestration in
four land uses namely oak forest (natural), pine and cedar (plantations), agriculture, and under tree crown
cultivation in oak forests in Chaghasabz forest park in Ilam.
Materials and Methods: For this purpose, 10 soil samples from each land use (total of 40 samples) were taken
from 0-30 cm depth of soil using systematic random sampling method. In addition to measuring the amount of
carbon content of soil, some physical and chemical properties of soil (nitrogen, phosphorus, potassium, lime,
clay, silt, sand, acidity, electrical conductivity, bulk density and soil stability) were also measured in each land
use. Statistical analysis of physical and chemical properties of soil for four land-uses was carried out base on a
systematic randomized design with 10 replications for each land use. Normality of data using KolmogorovSmirnov test and homogeneity of variance of data were analyzed based on Levene test. To compare soil quality
and carbon sequestration properties in different land uses, one-way analysis of variance (F test) was used and the
Duncan test was used for grouping and comparing the averages at 95% confidence level.
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Results: The results showed that the soil carbon sequestration in under tree crown cultivation (58.09 ton/ha) and
natural oak forest (56.72 ton/ha) was significantly higher than the two other land uses namely pine and cedar
plantation (37.95 t ha-1) and agriculture (31.80 tons / hectare). However, there was no significant difference in
soil carbon sequestration between the two land uses namely natural oak forest and under crown oak trees
cultivation. The results of Pearson correlation test between soil physical and chemical indices showed that the
cation and potassium exchange capacity are positively correlated and lime has a negative correlation with the
amount of organic carbon.
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Discussion and Conclusion: The results showed that the soil quality in the natural oak forest is more favorable
than the other three land uses. Therefore, based on the results of this research, the need for preserving the natural
forests and preventing it from changing into other land uses, including agriculture should be emphasized.
Keywords: Agriculture lands, Forest park, Oak forest, Under- story cultivation, Ilam province.

