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3

 .1استادیار گروه جنگلداری ،دانشکدة منابع طبیعی ،دانشگاه تربیت مدرس
 .2استادیار دانشکدة کشاورزی و منابع طبیعی ،واحد کرج ،دانشگاه آزاد اسالمی
 .3دانشجوی دکتری علوم جنگل ،دانشکدة منابع طبیعی ،دانشگاه تربیت مدرس
تاریخ دریافت ، 6937/70/64 :تاریخ پذیرش6937/66/68 :

چکیده
اثر سه تودة توسکای ییالقی ،افراپلت و زربین با سن  82سال و همچنین عرصة فاقد پوشش بر پایداری خاکدانه و مواد آلیی
ذرهای خاک در جنگل دارابکالی ساری بررسی شد .در هر یک از عرصهها ،شش نمونه خاک سطحی بیا دو عمی  1-01و
 01-81سانتیمتری ،در مجموع  08نمونه از هر عرصه ،برای تجزیة آزمایشگاهی برداشت شد .بهمنظور بررسی تفاوت یا نبود
تفاوت در مقادیر مشخصههای مختلف خاک در ارتباط با نوع پوششهای جنگلی و عم خیاک از آزمیو تجزییة وارییان
دوطرفه در قالب طرح فاکتوریل استفاده شد .نتایج بیانگر تغییرپذیری مشخصههای فیزیکی و شیمیایی و زیستی خاک شیامل
جرم مخصوص ظاهری ،بافت ،رطوبت ،pH ،هدایت الکتریکی ،آهک ،کربن ،نیتروژ  ،عناصر غذایی قابیل جیذب ،تعیداد و
زیتوده کرمهای خاکی در سطح عرصههای بررسیشده بوده است .براساس یافتههای این پژوهش ،جنگلکاری سبب افزایش
درصد پایداری خاکدانه ،مقدار کربن و نیتروژ آلی ذرهای در هر دو عم مورد بررسی شده است .الیههای باالیی و پیایینی
خاک تحت تودة توسکای ییالقی دارای بیشترین مقادیر مشخصههای پایداری خاکدانیه  97/3و  28/4درصید ،،کیربن آلیی
ذرهای  4/84و  3/65گرم بر کیلوگرم ،و نیتروژ آلی ذرهای  1/46و  1/4گیرم بیر کیلیوگرم ،بیود و کمتیرین مقیادیر ایین
مشخصهها بهترتیب با  61/64و  68/95درصد 0/72 ،و  0/42گرم بر کیلوگرم 1/88 ،و  1/05گرم بر کیلوگرم در عرصة فاقد
پوشش مشاهده شد .نتایج بیانگر آ است که جنگلکاری با گونة توسکای ییالقی ،سبب پایداری خاکدانه و تقویت مواد آلیی
ذرهای خاک شده و برای احیای عرصههای جنگلی تخریبیافته پیشنهاد میشود.
واژههایکليدی :پهنبرگ ،سوزنیبرگ ،خاکدانة تر ،کربن آلی ذرهای ،نیتروژ آلی ذرهای.




مقدمه



افزایش عملکرد اکوسیستمهای تخرییبیافتیه ،میدیریت و

امروزه سطوح زیادی از عرصیه هیای جنگلیی بیا اهیدافی

افزایش سطح جنگلکاری با گونیههیای مناسیب ،ضیروری
3

همچو ایجاد اراضی کشیاورزی و بهیرهبیرداری بییش از

است .آمار و اطالعات اخیر نشا داده است کیه 811×01

توا تولید رویشگاه تحت تیثثیر دخالیت انسیا تخرییب

هکتار از اراضی تخریبشیدة جنگیل هیای شیمال توسی

شده اند [ .]0برای جبرا کاهش سطح جنگلهای طبیعی و

گونههای مختلف درختی جنگلکاری شده ،بیهطیوری کیه

 *نویسندۀ مسئول ،تلفن766-44779676 :
Email: yahya.kooch@modares.ac.ir
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حدود  41 ×01هکتار آ با گونههای سیوزنیبیرگ بیوده
است [ .]8گونههای درختی مختلف ،اعیم از پهینبیرگ و
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سوزنیبرگ ،تثثیرات متفاوتی بیر مشخصیههیای فیزیکیی،

ریزجاندارا خاک بوده و چرخة عناصیر غیذایی را تحیت

شیمیایی و زیستی خاک بهجای میگذارند [.]4 ،3

تثثیر قرار میدهد [ .]4 ،3میواد آلیی ذرهای خیاک ،بیشیتر

پایدار شد خاکدانه ها فرایندی است که طی آ ذرات

شامل بقایای گییاهی بیهنسیبت تجزییهشیدهای در مرحلیة

خاک بهگونهای در کنار هم قرار مییگیرنید کیه نیروهیای

هوموسی شد اند و اغلب بهعنوا هستة مرکیزی و عامیل

نگهدارنییدة درونییی آنهییا قییویتییر از نی یرویهییای میییا

اتصال دهنده خاکدانهها عمل میکنند [ .]3عیالوهبیر ایین،

خاکدانههای مجاور باشد [ .]6در این بین ،فراینید تشیکیل

کربن آلی ذرهای بهعنیوا مشخصیة زیسیتی در دسیترس،

خاکدانه نتیجة تقابیل عیواملی همچیو محیی  ،میدیریت

منبع کربن و انرژی برای میکروارگانیسمهای خاک است و

خاک ،اثرهای پوشش گیاهی و خصوصییاتی ماننید بافیت،

چرخة عناصر غذایی را تحت تثثیر قرار میدهد و نییز اثیر

کربن آلی خاک ،فعالیتهای زیسیتی ،ییو هیای تبیادلی و

مهمی در خصوصیات سیاختاری خیاک بیهوییژه پاییداری

رطوبت در دسترس است [ .]2-5در این زمینه ،ورود میواد

خاکدانه ها دارد [ .]4مادة آلی ذره ای به منظور مطالعة شکل

آلی از طری ریشه دوانی و ریزش الشبرگ پوشش جنگلی

و اجزای سازندة مادة آلیی خیاک و همچنیین بررسیی اثیر

بر فیرم و پاییداری خاکدانیه هیا تیثثیر مییگیذارد [.]4 ،3

کاربری زمین ،مدیریت و نیوع پوشیش گییاهی بیر مقیدار

خاکدانه به عنوا واحد اصلی ساختما خاک ،شکلگییری

ذخیرة کربن و نیتروژ خاک از اهمیت ویژهای برخیوردار

و ثبات خاک را تعیین میکند و با تقوییت مشخصیههیای

است [ .]01در همین زمینیه ،کیربن آلیی ذرهای بیهعنیوا

فیزیکی مانند هوادهی خاک ،ظرفیت نگهیداری رطوبیت و

بخش حسیاس و ناپاییدار از کیربن کیل خیاک مییتوانید

مقاومت خاک به فرسایش ،سبب تجمع مواد آلی و افزایش

اطالعات اولیه در مورد پوییایی و تغیییرات میواد آلیی در

مقدار کیربن آلیی در سیاختار خیاک مییشیود [.]7 ،9 ،3

خاک را نشا دهد .بنابراین شناخت نحیوة عملکیرد میواد

گونه های درختی با تثثیر بر عناصر غیذایی pH،و رطوبیت

آلی ذرهای خاک تحت تثثیر تودههای مختلف درختیی ،در

خاک فعالیت و زیتوده ،کرم هیای خیاکی را دچیار تغیییر

مدیریت بهینة کربن خاک کمککننده خواهد بود [.]3

میکنند [ .]0این در حالی است که فعالیت کرم های خاکی

در ایرا پژوهشهای کمیی بیه بررسیی تیثثیر تیودههیای

سییبب افییزایش اخییتالط و توزیییع مناسییب مییواد آلییی در

مختلف جنگلکاری پهنبرگ و سوزنیبرگ بر مشخصیههیای

عم های مختلف خیاک و افیزایش خاکدانیه هیای رییز و

پایییداری خاکدانییه و مییواد آلییی ذرهای و ارتبییاط آنهییا بییا

درشییت م ییشییوند .کییرمهییای خییاکی بییا بهبییود سییاختار

مشخصه های فیزیکی ،شیمیایی و زیستی خاک پرداختهاند .در

خاکدانهها و افزایش قابلیت جذب مواد غذایی در پایداری

پژوهشهای پیشین ،بررسی پایداری خاکدانههیا و میواد آلیی

خاکدانهها تثثیر مهمی دارند [.]5 ،0

ذرهای بیشتر معطوف به اکوسیستمهیای مرتعیی و کشیاورزی

توده های مختلف جنگلی دستکاشیت بیه روشهیای

بوده و به اثر گونههای درختی کمتر توجه شیده اسیت .میواد

مختلفی بر عناصر وابسیته بیه میواد آلیی خیاک بیهشیدت

آلی ذرهای و پایداری خاکدانهها بهعنوا شاخصهای مناسیب

تثثیرگذارند [ ]4و از مشخصه های مختلف مواد آلی خاک،

در ارزیابی تثثیر مدیریتهای متفاوت بر کیفیت خاک ،اغلیب

کربن و نیتروژ آلی ذرهای با زما گیردش کوتیاهتیر ،بیه

سریعتر از دیگر مشخصههای فیزیکی و شیمیایی تحت تیثثیر

تغییر کاربریها و شیوة مدیریت زمین بسییار حسیاسانید

عوامل اکولوژیکی قرار میگیرند .هدف اصلی مطالعیة حاضیر

[ .]7عالوهبر ایین ،کیربن آلیی ذره ای بیهعنیوا مشخصیة

تثثیر تودههای مختلف درختی بر پایداری خاکدانهها ،کیربن و

زیسییتی قابییل دسییترس ،منبییع کییربن و انییرژی بییرای

نیتروژ آلی ذرهای است .از ایینرو ایین موضیوع مییتوانید
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گونیههیای مناسییب را بیرای بهبیود سییاختما خاکدانیههییا و

حال سعی شد بهمنظور کاهش اثرهای مرزی ،حاشیة تیودههیا

حاصلخیزی در اکوسیستمهای جنگلی تخرییبشیدة جنگلیی

برای نمونهبرداری در نظیر گرفتیه نشیود و نمونیهبیرداریهیا

برای جنگلکاری معرفی کند.

متمایل به بخش مرکزی هر توده باشد [ .]08نمونههای خیاک
در سایه و فضای باز پخیش و پی

از خشیک شید  ،خیاک

روشها
موادو 

حاصله خرد شد و از الک دو میلیمتری عبور داده شد .جیرم

منطقةتحقيق 

مخصوص ظیاهری در نمونیههیای دسیتنخیورده بیه روش

جنگل دارابکال در جنوبشرقی شهرستا سیاری بیین طیول

سیلندر ،بافت خاک با استفاده از روش هییدرومتری ،رطوبیت

جغرافیایی  68درجه و  04دقیقیه و  68درجیه و  30دقیقیه و

خاک به روش توزین ،اسیدیته به روش پتانسیومتری از طریی

عرضهای جغرافیایی  35درجیه و  82دقیقیه و  35درجیه و

دستگاه  pHمتر الکتریکیی ،هیدایت الکتریکیی بیهوسییلة EC

 33دقیقه واقع شده است .این جنگلکاریها شیامل توسیکای

سنج ،آهک معادل مواد خنثییشیونده ،بیه روش تیتراسییو ،

Acer

کربن آلیی بیه روش والکلییبیالک ،نیتیروژ کیل بیه روش

upressus sempervirens L.

کجلدال ،فسفر به روش اولسن ،پتاسیم ،کلسیم و منیزیم قابیل

 ،var. horizontalis (Mill.) Gordبا فاصلة کاشت اولییة 8× 8

جذب عصارهگییری بیا اسیتات آمونییوم نرمیال و قراایت بیا

متر است که در سال  0355کاشته شدهاند .براساس اطالعیات

دسیتگاه جیذب اتمیی میدل ،Shimadzu Model AA-670

هواشناسی ایستگاه هواشناسی دارابکال ،میانگین دمیای سیاالنه

اندازهگیری شد [.]03

ییالقییی  ،،Alnus subcordata C. A. M.افراپلییت
 ،velutinum Bioss.و زربیین

 05/3درجة سانتیگراد ،میانگین بیشترین دما در گرمترین میاه

پایداری خاکدانه براسیاس روش الیک تیر پیشینهادی

 30/2درجة سانتیگراد ،میانگین کمترین دما در سردترین میاه

 ،0771 Kay and Pojasokانییدازهگیییری شییده و مقییدار

 8درجة سانتیگراد ،متوس تبخیر ساالنه  0884/2میلیمتیر و

پایداری خاکدانههای تر از رابطة زیر محاسبه شد [.]04

میانگین بارندگی سالیانه  984میلییمتیر اسیت .بافیت خیاک،

،0
%WAS  (R  S ) / (T  S ) 100
 Rجرم ذرات باقیمانده روی الک  1/86میلییمتیرS ،

میادری

جرم ذرات شن مانده روی الک  1/86میلیمتیر و  Tجیرم

کمی سنگین تا سنگین و نفوذپذیری آب در خاک متوسی تیا
ضعیف است .براساس مطالعات زمینشناسیی ،سین

غالب در منطقة مار است که بهدلییل دارا بیود رس فیراوا

کل نمونة خاک اسیت .اجیزای ناپاییدار میادة آلیی خیاک

بیییش از  61درصیید ،و نفوذپییذیری کییم ،موجییب بییروز

کربن و نیتروژ آلی ذرهای ،نیز به روش  Sixو همکارا

لغزشهای تودهای میشود [.]00

 ،0772اندازهگیری شد [ .]6برای اندازهگییری میادة آلیی

نمونهبرداریخاکوتجزيةآزمايشگاهي 


ذرهای ،ابتدا  01گرم خاک با  31میلیلیتر محلول  6درصد

برای اجرای این تحقی بخش همگنیی از هیر تیودة جنگلیی

هگزا متافسفات سدیم مخلوط شد و  4ساعت در دسیتگاه

بییرای نمونییهبییرداری مشییخص شیید .در داخییل هییر یییک از

تکا دهنده با سرعت  081دور در دقیقه قرار گرفت .پی

تودههای میورد بررسیی و همچنیین سیطوح بیدو پوشیش

از پراکنییده شیید ذرات ،سوسیانسیییو روی الییک 1/16

درختییی عرصییة فاقیید پوشییش ،مجییاور بییا تییودههییای

میلیمتری تخلیه شد تیا ذرات شین و میادة آلیی ذرهای از

جنگلکاریشده ،شش نمونه خاک سطحی از دو عمی 1 -01

یکدیگر تفکیک شوند .در مرحلة بعد ،برای تفکیک کامیل

و  01 - 81سانتیمتری در مجمیوع  08نمونیه خیاک از هیر
توده ،در سطح  61× 61سیانتیمتیر گیودبرداری شید .در هیر

ذرات شن و مادة آلی ذرهای از روش سوزندا

،WLOI

0

1. Weight loss on ignition
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،8110

کاتیو های پتاسیم ،کلسیم و منییزیم در هیر دو عمی  ،و

استفاده شد که توسی  Cambardellaو همکیارا

نعرفی شده است .همچنین همزما با نمونهبرداری خیاک،

تعداد و زیتودة کرمهای خاکی در هر دو عم  ،در خاک

کرم های خاکی مشاهدهشده ،بیه روش دسیتی جمیعآوری

تودة جنگلی توسکای ییالقی وجود داشته و تفاوت آماری

در سطح  31×31سانتیمتیری و از دو عمی  1 -01و 81

معنیداری با خاک تودههای دیگر و عرصیة فاقید پوشیش

 01 -سانتیمتری ،و زیتوده با توجه به وز آنهیا بعید از

دارد جدولهای  0و  .،8بیشترین مقدار جیرم مخصیوص

 42ساعت خشک شد روی کاغذهای فیلتر در آزمایشگاه

ظاهری به عرصة فاقد پوشش در هر دو عم  ،،بیشیترین

اندازهگیری

درصد شن به تودة افراپلت عم دوم ،و بیشترین درصید

شد [.]8

سیلت به تودة زربین اختصاص دارد جدول .،8

دادهها 
تجزيهوتحليل 

در اولییین مرحلییه ،نرمییال بییود دادههییا براسییاس آزمییو
کولموگروف -اسمیرنوف و همگن بیود وارییان
با استفاده از آزمو لو بررسی شد .سی

داده هیا

بهمنظیور بررسیی

تفاوت یا نبود تفاوت مقادیر مشخصههای مختلف خیاک در
ارتباط با نوع پوششهای جنگلیی و عمی خیاک از آزمیو
تجزیة واریان

دوطرفه در قالیب طیرح فاکتورییل اسیتفاده

شد .آزمو دانکن  ،p > 1/16نیز به منظور مقایسة چندگانه
میانگین ها بهکار گرفته شد .تجزیهوتحلیل آماری کلیة داده ها
با استفاده از نرمافزار  SPSSنسخة 81صورت پذیرفت .کلییة
نمودارها در نیرمافیزار اکسیل ترسییم شید .همچنیین بیرای
تجزیهوتحلیل چندمتغیره و تعیین ارتباط بین مشخصیههیای
پایداری خاکدانه ،اجزای ناپایدار میادة آلیی بیا خصوصییات
فیزیکی و شیمیایی و زیستی خیاک در تیودههیای مختلیف
جنگلی ،مؤلفه های اصلی  ،PCAبا ایجاد میاتری

حاصیل

در برنامة  PC - ORDتحت ویندوز بررسی شد.

پايداریخاکدانهواجزایناپايدارمادةآليخاک 
تجزیة واریان

و مقایسة مییانگین مشخصیههیای پاییداری

خاکدانه و اجیزای ناپاییدار میادة آلیی خیاک نشیا داد کیه
بیشترین مقدار پایداری خاکدانه در هر دو عم  ،جدول 0
و شکل  0الف ،،کربن آلی ذرهای در هر دو عم  ،جدول
 0و شکل  0ب ،و نیتیروژ آلیی ذرهای در هیر دو عمی ،
جدول  0و شکل  0ج ،در تودة پهنبرگ توسکای ییالقیی
وجود دارد ،درحالی که کمتیرین مقیادیر هیر سیه مشخصیة
مذکور در هر دو عم  ،بیه عرصیة فاقید پوشیش جنگلیی
اختصاص دارد و تودههای افراپلت و زربین حالتی بینابین را
نشا میدهند جدول  0و شکل  0الف ،ب و ج.،
نتایج تجزیة مؤلفههای اصیلی در ارتبیاط بیا تیودههیای
مختلف جنگلی و مشخصیههیای خیاک در هیر دو عمی ،
نشا میدهد که مؤلفیههیای اصیلی اول و دوم در مجمیوع
 94/72درصد از تغییرات واریان

کیل را توجییه مییکننید

شکل  .،8تودة توسکای ییالقی با پایداری خاکدانیه ،کیربن

نتايجوبحث 

و نیتروژ آلی ذرهای ارتباط نزدیکیی نشیا مییدهید و بیا

مشخصههایفيزيکي،شيمياييوزيستيخاک 


مشخصه های نیتروژ  ،تعداد و زیتیودة کیرمهیای خیاکی،

تجزیییة واریییان

نشییا داد کییه تییودة جنگلییی و عمیی

رطوبت ،pH ،فسیفر ،پتاسییم ،کلسییم و منییزیم همبسیتگی

نمونه برداری اثر معنی داری بیر مشخصیه هیای خیاک دارد

قییوی دارد .تییودة زربییین و عرصییة فاقیید پوشییش بییا جییرم

جدول  .،0با مقایسة میانگینها مشخص شد که بیشیترین

مخصوص ظاهری و نسبت کربن به نیتروژ خیاک در ییک

درصد رس بهویژه در عم اول ،،درصد رطوبیت عمی

ربع قرار گرفتند .تودة پهنبرگ افراپلت در این شکل حالیت

اول pH ،،در هییر دو عم ی  ،،درصیید آهییک در هییر دو

بینابینی داشته و با مشخصههای کربن ،درصید رس ،سییلت،

عم  ،،نیتروژ

در هر دو عم  ،،فسفر در هر دو عم ،،

آهک و هدایت الکتریکی ارتباط نزدیکی دارد شکل

.،8
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جدول  .5تجزیة واریانس مشخصههای فیزیکی ،شیمیایی و زیستی در ارتباط با تودههای جنگلی و عمقهای مختلف خاک
منبع تغییرات میانگین مربعات درجه آزادی
مشخصه
منبع تغییرات میانگین مربعات درجة آزادی
مشخصه
9
**229/933
توده
9
**7/639
توده
نسبت کربن به
جرم مخصوص
6
44/234ns
عمق
6
**7/726
عمق
نیتروژن
ظاهری
9
69/780Ns
توده×عمق
9
7/772ns
توده ×عمق
9
**639/394
توده
9
**978/016
توده
6
**690/113
عمق
فسفر قابل جذب
6
**999/798
عمق
شن
9
4/770ns
توده ×عمق
9
27/913ns
توده ×عمق
9
**98886/337
توده
9
**608/928
توده
6
**47727/779
عمق
پتاسیم قابل جذب
6
**877/991
عمق
سیلت
9
2612/398ns
توده ×عمق
9
63/167ns
توده ×عمق
9
**70677/789
توده
9
**733/164
توده
6
179/707ns
عمق
کلسیم قابل جذب
6
**2891/794
عمق
رس
9
94/786ns
توده ×عمق
9
40/678ns
توده ×عمق
9
**6977/067
توده
9
**674/882
توده
6
**277/334
عمق
منیزیم قابل جذب
6
**6229/167
عمق
رطوبت
9
9/989ns
توده ×عمق
9
6/468ns
توده ×عمق
9
**6/731
توده
9
**2/173
توده
6
**7/688
عمق
تعداد کرم خاکی
6
7/747ns
عمق
pH
9
7/742ns
توده ×عمق
9
7/773ns
توده ×عمق
9
**689/837
توده
9
**7/222
توده
6
**60/830
عمق
زیتوده کرم خاکی
6
**7/097
عمق
هدایت الکتریکی
9
4/191ns
توده ×عمق
9
**7/709
توده ×عمق
9
**6073/394
توده
9
**6/722
توده
6
6/777ns
عمق
پایداری خاکدانه
6
**6/744
عمق
آهک
9
674/072ns
توده ×عمق
9
7/717ns
توده ×عمق
9
**67/732
توده
9
**62/271
توده
6
**6/438
عمق
کربن آلی ذرهای
6
**97/913
عمق
کرن
9
7/686Ns
توده ×عمق
9
6/744ns
توده ×عمق
9
**7/646
توده
9
**7/726
توده
6
**7/748
عمق
نیتروژن آلی ذرهای
6
**7/734
عمق
نیتروژن کل
9
7/776ns
توده×عمق
9
7/771ns
توده×عمق
 nsبیانگر معنیدار نبودن؛ ** بیانگر معنیداری در سطح آماری  1درصد

جدول  .2میانگین  ±اشتباه معیار و ضریب تغییرات ( )CVمشخصههای فیزیکی ،شیمیایی و زیستی در تودههای جنگلی و عمقهای مختلف خاک
مشخصه
جرم مخصوص ظاهری
(گرم بر سانتیمتر مکعب)
شن (درصد)

سیلت (درصد)

رس (درصد)

رطوبت (درصد)

pH

عمق خاک
(سانتیمتر)
7-67
67-27
میانگین کل
7-67
67-27
میانگین کل
7-67
67-27
میانگین کل
7-67
67-27
میانگین کل
7-67
67-27
میانگین کل
7-67
67-27
میانگین کل

توسکای ییالقی

)CV (%

افراپلت

CV
)(%

زربین

CV
)(%

6/21 ±7/79b
6/92 ±7/79b
6/23 ±7/72B
64/90 ± 6/17b
1/00 ±7/42b
67/70 ±6/47B
72/36 ±6/87
41/29 ±6/77b
43/77 ±6/47B
94/74 ±4/47a
41/33 ±66/32
47/76 ±2/39A
12/60 ±2/20
72/74 ±6/67a
70/67 ±6/34A
1/37 ±7/66a
0/74 ±7/67a
67/70 ±7/70A

7/23
1/67
1/62
28/69
67/49
23/11
8/90
7/96
3/87
63/04
1/22
27/62
8/37
7/26
66/87
4/71
9/48
9/04

6/24 ± 7/76b
6/20 ± 7/76bc
6/21 ± 7/76BC
69/43 ± 6/93b
67/91 ± 7/33a
66/32 ± 7/34A
78/90 ± 9/49
40/11 ± 6/08a
79/72 ± 2/47AB
28/62 ± 4/07a
46/30 ± 2/06
97/77 ± 9/94AB
74/47 ± 2/86
47/23 ± 7/83ab
43/84 ± 6/31AB
1/74 ± 7/72a
1/78 ± 7/72b
1/71 ± 7/76B

6/11
6/37
2/79
27/97
29/16
20/46
64/47
3/67
61/76
23/22
67/84
23/00
62/19
4/89
69/17
7/03
7/03
7/87

6/27 ±7/79b
6/27 ±7/79c
6/29 ±7/72C
27/66 ± 2/33a
60/11 ±6/98b
26/98 ±6/39B
16/01 ± 7/70
77/33 ±2/79b
78/88 ±6/99A
69/62 ± 9/26b
94/46 ± 8/43
29/01 ±7/98B
70/96 ± 9/32
41/06 ±2/73ab
72/76 ±2/07AB
7/86 ±7/22b
7/81 ±7/26c
7/89 ±7/67C

0/78
7/74
1/74
23/63
63/63
21/09
2/20
8/88
0/82
97/87
29/48
23/73
61/01
69/78
68/99
3/92
8/83
8/13

عرصة فاقد
پوشش
6/77±6/76a
6/76±6/76a
6/77±6/76A
62/66±6/39b
3/31±6/74b
66/47±6/69B
78/47 ± 4/79
40/37 ± 2/42b
79/26 ± 2/04AB
28/18 ± 7/34a
42/78 ± 9/42
97/98±9/89AB
74/44 ± 4/63
49/83 ± 9/94b
43/61±9/76B
1/74 ± 7/79a
1/77 ± 7/72b
1/74±7/72B

CV
)(%

6/13
6/78
6/42
23/19
27/19
60/80
61/80
62/90
60/81
23/82
63/39
23/09
68/84
68/18
26/27
7/37
7/83
7/88
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ادامة جدول  .2میانگین  ±اشتباه معیار و ضریب تغییرات ( )CVمشخصههای فیزیکی ،شیمیایی و زیستی در تودههای جنگلی و عمقهای
مختلف خاک
مشخصه
هدایت الکتریکی
(دسیزیمنس بر متر)
آهک (درصد)

کرن (درصد)

نیتروژن کل (درصد)

نسبت کربن به نیتروژن
فسفر قابل جذب
(میلیگرم در کیلوگرم)
پتاسیم قابل جذب
(میلیگرم در کیلوگرم)
کلسیم قابل جذب
(میلیگرم در کیلوگرم)
منیزیم قابل جذب
(میلیگرم در کیلوگرم)
تعداد کرم خاکی
(تعداد در متر مربع)
زیتوده کرم خاکی
(میلیگرم در متر مربع)

عمق خاک
(سانتیمتر)
7-67
67-27
میانگین کل
7-67
67-27
میانگین کل
7-67
67-27
میانگین کل
7-67
67-27
میانگین کل
7-67
67-27
میانگین کل
7-67
67-27
میانگین کل
7-67
67-27
میانگین کل
7-67
67-27
میانگین کل
7-67
67-27
میانگین کل
7-67
67-27
میانگین کل
7-67
67-27
میانگین کل

توسکای ییالقی

)CV (%

افراپلت

CV
)(%

زربین

CV
)(%

7/04 ±7/77b
7/74 ±7/76a
7/19 ±7/74B
2/20 ± 7/66 a
2/71 ± 6/79 a
2/42 ± 6/78 A
2/39 ± 7/17b
6/47 ± 7/60ab
2/63 ± 7/90B
7/23 ±7/77a
7/64 ±7/72a
7/22 ±7/99A
66/60 ± 7/33 b
67/86 ± 6/24 b
67/33 ± 7/01 C
21/07 ± 2/66 a
26/34 ± 7/84 a
24/96 ±6/23 A
977/96 ±99/79 a
271/76 ±6/36 a
271/37 ±26/13A
286/72 ± 62/34 a
288/18 ± 69/47 a
287/67± 8/30 A
17/38 ± 7/39 a
70/11 ± 6/78 a
73/92 ±7/81 A
7/89 ± 7/73 a
6/77 ± 7/73 a
7/36 ± 7/71 A
3/72 ± 7/81 a
67/12 ± 7/39 a
3/82 ± 7/17A

68/28
9/87
26/34
66/78
3/86
66/34
97/93
23/68
93/37
7/87
27/94
23/67
26/88
28/69
29/33
63/94
3/93
68/43
21/77
2/28
23/91
66/20
66/42
67/37
9/36
4/19
7/76
27/36
22/78
24/00
29/77
26/41
29/72

7/70 ± 7/71b
7/98 ± 7/76b
7/40 ± 7/77C
6/88 ± 7/63b
2/64 ± 7/64b
2/76 ± 7/62B
9/09 ± 7/89b
6/83 ± 7/27ab
2/86 ± 7/77AB
7/22 ± 7/79ab
7/69 ± 7/76ab
7/60 ± 7/72AB
67/11 ± 7/36b
67/72 ± 6/70ab
67/94 ± 6/68B
68/91 ± 2/64b
61/74 ± 6/08b
60/47 ± 6/91B
689/03 ± 60/33b
648/67 ± 67/12b
617/30 ± 66/96B
268/09 ± 62/28b
229/72 ± 62/07b
226/62 ± 8/40B
43/81 ± 7/32b
47/48 ± 6/69b
40/11 ± 7/31B
7/42 ± 7/72b
7/48 ± 7/72b
7/47 ± 7/72B
4/98 ± 7/20b
4/86 ± 7/96b
4/73 ± 7/26B

92/60
8/33
23/92
24/08
61/78
27/09
64/96
23/31
48/97
0/09
26/92
21/92
23/88
27/09
21/01
28/14
21/97
21/34
29/38
60/71
29/12
69/07
69/38
69/20
4/76
1/66
1/30
62/04
62/13
69/83
67/93
61/72
67/87

6/77 ±7/19a
7/70 ±7/77a
7/86 ±7/78A
6/10 ± 7/69b
2/67 ± 7/63b
6/36 ± 7/69B
7/77 ± 7/89a
2/03 ± 7/47a
9/37 ±7/71A
7/26 ±7/72ab
7/67 ±7/72a
7/60 ±7/72AB
29/73 ± 2/67a
68/73 ±6/14a
26/73 ±6/40A
60/74 ± 6/69b
69/03 ±7/10b
67/42 ±7/03B
619/37 ± 29/41b
679/47 ± 7/67c
699/17 ±64/89B
673/37 ±66/66c
606/86 ± 0/72c
617/88 ± 1/14C
42/17 ± 7/07c
90/04 ± 6/97c
47/63 ±6/79C
7/77 ± 7/72c
7/77 ± 7/72c
7/77 ± 7/72C
7/70 ± 7/21 c
7/16 ± 7/28 c
7/73 ± 7/68C

64/08
63/87
97/72
3/70
22/72
24/64
67/68
92/42
28/97
28/30
21/44
20/29
26/86
26/78
24/21
61/27
66/31
60/87
97/18
62/27
99/47
60/76
67/09
69/80
4/99
8/43
8/83
93/47
61/10
72/87
99/29
94/70
40/67

عرصة فاقد
پوشش
7/07±7/76b
7/78±7/72a
7/19±7/72B
6/11 ± 7/77b
6/87 ± 7/79b
6/09 ± 7/79B
6/34 ± 7/92b
6/66 ± 7/71b
6/79 ± 7/27B
7/64 ± 7/79b
7/73 ± 7/76b
7/66 ± 7/76B
64/26 ± 6/79b
62/79 ± 6/22b
69/91±7/87BC
68/94 ± 6/47b
64/12 ± 6/64b
61/48 ± 6/72B
691/91 ± 29/41b
666/34 ± 0/37c
690/17±64/69B
624/73 ± 8/31d
628/12 ± 3/80d
621/91 ± 1/93D
98/91 ± 6/71d
92/43 ± 2/41d
97/49±6/17D
7/67 ± 7/71c
7/46 ± 7/79b
7/28 ± 7/71D
6/77 ± 7/33c
4/97 ± 7/60b
2/37 ± 7/14D

CV
)(%

7/66
1/87
66/46
1/34
4/29
1/13
9/77
62/47
28/60
62/07
21/89
21/81
60/87
29/37
27/82
68/71
63/68
26/77
23/77
60/93
97/77
60/07
68/86
60/79
3/30
68/79
61/67
94/93
61/88
28/10
92/87
3/42
20/84

حروف متفاوت کوچک انگلیسی در هر ردیف جدول بیانگر تفاوت آماری معنیدار در خاک زیر تودهها بوده و حروف بزرگ بیانگر تفاوت آماری معنیدار (میانگین دو
عمق) در تودههاست.

جدول  .3ضریب تغییرات ( )CV%مشخصههای پایداری خاکدانه و مواد آلی ذرهای در تودههای جنگلی و عمقهای مختلف خاک
عمق خاک (سانتیمتر)
مشخصه
)CV (%
)CV (%
)CV (%
)CV (%
1/36
1/61
4/76
2/40
7-67
پایداری خاکدانه (درصد)
7/71
7/28
9/39
9/77
67-27
1/91
7/31
4/99
9/99
میانگین کل
23/77
66/37
67/16
1/98
7-67
کربن آلی ذرهای (گرم در کیلوگرم)
20/01
62/74
3/99
67/29
67-27
97/77
66/89
67/69
62/72
میانگین کل
64/34
60/14
62/17
67/31
7-67
نیتروژن آلی ذرهای (گرم در کیلوگرم)
0/36
67/37
0/29
69/30
67-27
27/13
26/47
67/72
69/17
میانگین کل
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شکل  .5میانگین پایداری خاکدانه (الف) ،کربن آلی ذرهای (ب) و نیتروژن آلی ذرهای (ج) خاک به تفکیک عمق (حروف کوچک) و تودههای
جنگلی (حروف بزرگ)

شکل  .2موقعیت مکانی تودههای مختلف جنگلی و مشخصههای خاک در تجزیة مؤلفههای اصلی

855

جنگل و فرآوردههای چوب ،مجلۀ منابع طبیعی ایران ،دورۀ  ،07شمارۀ  ،4زمستان 6931

گونههای درختیی از طریی فعالییت ریشیهای و رییزش

پهنبرگ توسکا و افراپلت است که با یافتیههیای فیالحزاده و

الشبرگها سبب ورود میواد آلیی بیه خیاک مییشیوند و بیر

حاجعباسی [ ]6همسوست .در مقابل ،کرم های خیاکی سیبب

مشخصییههییای فیزیکییی ،شیییمیایی و زیسییتی خییاک تییثثیر

ثبات و پایداری طوالنیمدت خاکدانههیا مییشیوند و سیطح

میگذارند و پایداری خاکدانهها را کنترل مییکننید [ .]3نتیایج

میکرو و ماکروی خاکدانهها را افیزایش مییدهنید .در همیین

تحقی حاضر نییز نشیا داد کیه پاییداری خاکدانیه در تیودة

زمینه ،فعالیت کیرمهیای خیاکی تعیداد و زیتیوده ،در زییر

پهنبیرگ توسیکا بیهمراتیب بیشیتر از تیودههیای افراپلیت و

تودههای توسکا و افراپلت نیز بیشتر بوده است [ .]5عیالوهبیر

سوزنیبرگ زربین بوده است .تثثیر کلسییم و آهیک بیهدلییل

این  Jouquetو همکارا [ ]0بیا کردند که کیرمهیای خیاکی

ظرفیت زیاد و شعاع آبپوشی کم ،عامیل مهمیی در افیزایش

با ایجیاد گیودالهیای افقیی و عمیودی و جابیهجیایی خیاک

هماوردی خاکدانهها و انتشار رس است .زیاد بیود پاییداری

پیردازش خاکدانیههیا در الییههیای بیاالی خیاک را بیهطییور

خاکدانه در جنگلکاری توسکا را میتوا به زیاد بود درصید

چشمگیری تحت تثثیر قرار میدهند .بهعبارت دیگر کرمهیای

رس ،افزایش بار منفی ذرات رس ،کلسییم و رطوبیت خیاک

خاکی با ایجاد حفیرههیایی در خیاک موجیب کیاهش جیرم

نسبت داد[.]05براساس نتایج این تحقی نیز بیشترین درصید

مخصوص ظاهری و افزایش ظرفییت نگهیداری رطوبیت در

رس و رطوبت بهویژه در عم اول ،،آهک و کلسیم در هیر

خاک میشوند و به افزایش پایداری خاکدانهها کمک میکننید

دو عم  ،در تودة جنگلی توسکای ییالقی مشیاهده شید کیه

[ .]0همچنین نتایج این تحقی  ،بییانگر رابطیة بسییار نزدییک

تفاوت آماری معنیداری را با تودههای دیگیر و عرصیة فاقید

پایداری خاکدانه با تعیداد و زیتیودة کیرمهیای خیاکی زییر

پوشش نشا دادند .یکیی از دالییل اصیلی افیزایش پاییداری

تودههای پهنبرگ توسکای ییالقی و افراپلت نسبت بیه تیودة

خاکدانهها ،افزایش نیتروژ و کربن خیاک توسی تیودههیای

سوزنیبرگ زربین و عرصة فاقید پوشیش اسیت کیه ممکین

مختلییف درختییی اسییت [ .]6 ،3در اییین زمینییه پییوالدی و

است بهدلیل تثثیر گونههای درختی بیر عناصیر غیذایی pH،و

همکارا [ ]06پایداری بیشیتر خاکدانیه در تیودة جنگلکیاری

رطوبت خاک با فراهم کیرد شیرای مناسیب بیرای فعالییت

توسکا گونة تثبیتکنندة نیتروژ  ،نسبت به صینوبر را نتیجیة

کرمهای خاکی باشد [.]5

زیاد بود نیتروژ و فسفر خاک عنوا کردند .در این تحقیی

مواد آلی ذرهای بیانگر عملکرد مواد آلی تحت گونیههیای

نیز پایداری خاکدانه زیر گونة درختی توسکا بهمراتیب بیشیتر

درختیاند ،بهطوری که با افزایش کربن و نیتروژ آلی ذرهای،

از گونة پهنبرگ افراپلت بوده است .عالوهبر این ،عباسییا و

مقدار کربن و نیتروژ خاک افزایش مییابد که سبب افیزایش

همکارا [ ]2بین پایداری خاکدانیه و مقیدار نیتیروژ خیاک

کیفیت خاک میشود [ .]4 ،3نتایج این تحقی نشا داد که اثر

رابطة مثبت و معنیداری را نشیا دادنید .همچنیین در زمینیة

توده و عم بر مشخصههیای شییمیایی ،کیربن آلیی ذرهای و

تثثیر شوری خاک بر پایداری ساختما خاک ،افزایش هدایت

نیتروژ آلی ذرهای معنیدار بوده و بیشترین مقادیر آنها در هر

الکتریکی تثثیرات مخربی بیر پاییداری خاکدانیههیا دارد [.]6

دو عم متعل به تودة جنگلی توسکای ییالقیی بیوده اسیت.

زیاد بود هدایت الکتریکی موجیب کیاهش جیذب عناصیر

یکی از دالییل اصیلی افیزایش کیربن و نیتیروژ آلیی ذرهای

غذایی شده و با کاهش تحریک فعالیت عوامیل خاکدانیهسیاز

افزایش ورود الشبرگ و سرعت تجزیة آ است که میتوانید

موجب ضعیف شد سیاختما خیاک مییشیود .نتیایج ایین

به تجمع کربن و نیتروژ خاک کمک کنید [ .]3در ایین بیین

تحقی نیز نشا داد که گونة سوزنیبرگ زربین دارای هدایت

تودة افراپلت بعد از توسکا شرای بهتیری را از نظیر نیتیروژ

الکتریکی بیشتر و پایداری خاکدانة کمتری نسبت به تودههای

خاک فراهم آورده و تودة زربین با وجود مقیادیر زییاد کیربن

تحلیل تغییرپذیری پایداری خاکدانه و اجزای ناپایدار مادۀ آلی خاک در تودههای خالص جنگلی
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خاک ،مقادیر کمتری از مواد آلی ذرهای را به خود اختصیاص

پوشش جنگلیی بیا تغیییر در  pHخیاک ،سیبب افیزایش

داده است .در این زمینیه  Yangو همکیارا [ ]4بییا کردنید

دسترسی عناصر غذایی ،افزایش فعالییت میکروبیی و تقوییت

کربن و نیتروژ آلی ذرهای ارتباط نزدیکی با نیتروژ  ،کربن و

مواد آلی ذرهای در خاک میشود .نتایج این تحقی نییز نشیا

رطوبت خاک دارند که با نتیایج ایین تحقیی همخیوانی دارد.

داد که تودههای جنگلی بهویژه تودههای پهنبیرگ توسیکا و

نتایج این تحقی نشا داد کیه مقیدار کیربن و نیتیروژ آلیی

افراپلت با  pHنزدیک به خنثی ،نسبت به عرصة فاقد پوشیش

ذرهای با افزایش عم بین همة تودههای جنگلی دستکاشیت

جنگلی ،سبب افزایش کربن و نیتروژ آلی ذرهای شدهانید .در

و عرصة فاقد پوشش کاهش یافت .در تحقیقیی مشیابهYang

همین زمینه  Liو همکارا [ ]9افزایش کربن و نیتیروژ آلیی

و همکارا [ ]4در بررسی مشخصههای مذکور بین تودههیای

ذرهای را از مهمترین دالیل ثبات پایداری خاکدانیههیا عنیوا

جنگلی دستکاشت و طبیعی اظهار داشیتند کیه دلییل اصیلی

کردند ،زییرا توسی فعالییتهیای میکروبیی در  pHمناسیب

کاهش این مشخصهها ،کاهش فعالیت ریزجاندارا  ،کرمهیای

تجزیه شده و به مواد آلی خاک تبیدیل مییشیوند ،کیه نتیایج

خییاکی و کییربن آلییی خییاک اسییت .عییالوه بییر اییین Mao ،و

تحقی حاضیر ایین ادعیا را ثابیت مییکنید .همچنیین نتیایج

همکارا [ ]4در تحقی خود بیا داشتند که کربن و نیتیروژ

تجزیهوتحلیل مؤلفههای اصیلی بییانگر ارتبیاط نزدییک بیین

آلی ذرهای در خاکهای با درصد رس بیشتر از خاکهیای بیا

کربن و نیتروژ آلی ذرهای بیا پاییداری خاکدانیه در حضیور

درصد شن بیشتر ،باالتر است و با افزایش عم خاک ،کاهش

عناصر غذایی فسفر ،پتاسیم ،کلسیم و منییزیم قابیل جیذب و

چشمگیری دیده میشود .این شرای زیر تودههای پهینبیرگ

همچنین تعداد و زیتودة کرمهای خاکی در زییر گونیههیای

توسکا و افراپلت بهمراتب بیشتر از زربین بیوده اسیت .بافیت

توسکا > و افراپلت است کیه بیا نتیایج  Jouquetو همکیارا

خاک بهطور مستقیم از ترکیب کربن و نیتروژ آلیی ذرهای بیا

[ ]0و  Maoو همکارا [ ]3مشابه است.

میکروخاکدانهها حمایت میکند و بهطور مسیتقیم بیر پوییایی
خاکدانه ها تثثیر میگذارد .درصد زیاد رس ،میواد آلیی ذرهای
خاک را در مقابل تجزییة بییش از حید محافظیت مییکنید و
سبب افزایش تجمیع کیربن و نیتیروژ آلیی ذرهای در خیاک
میشود .همچنین مواد آلی ذرهای با افزایش تجمیع کیربن در
خییاک ،در بهبییود کیفیییت خییاک تییثثیر اساسییی دارد [.]4 ،3
عالوهبر این  Jouquetو همکارا [ ]0به ایین نتیجیه رسییدند
که حضور و فعالیت کرمهای خاکی در تودههیای جنگلیی بیا
شرای  ،pHرطوبت و درصد رس مناسب و همچنیین مقیدار
زیاد کاتیو های کلسیم و منییزیم سیرعت تجزییة میواد آلیی
خاک را کنترل میکند و سبب افزایش مقدار میواد آلیی ذرهای
و استحکام خاکدانهها مییشیود ،بیهطیوری کیه ایین شیرای
بهترتیب در زیر تودههای پهینبیرگ توسیکا > و افراپلیت >
بهتر از تودة سیوزنیبیرگ زربیین > و عرصیة فاقید پوشیش
است .

جهگيری 
نتي 
با توجه به تثثیر مثبت جنگلکاری بیا گونیهای مناسیب بیر
سییاختما و چرخییة عناصییر غییذایی خییاک ،اسییتفاده از
جنگلکاری در عرصه های بیدو پوشیش ،اجتنیابناپیذیر
است .نتایج تحقی حاضر نشا داد که تودههیای مختلیف
جنگلکاری اثرهیای متفیاوتی بیر خصوصییات فیزیکیی و
شیمیایی و زیستی خاک دارند .بهطور کلی ،تودة پهنبیرگ
توسکای ییالقی از نظر مشخصه های فیزیکیی و شییمیایی
مربیوط بییه حاصیلخیزی ،پایییداری خاکدانیههییا بیهعنییوا
ساختما فیزیکی خاک و همچنین کیربن و نیتیروژ آلیی
ذرهای بهعنوا شاخصهای ناپایدار مواد آلی خاک نسیبت
به تودههای سیوزنیبیرگ زربیین و عرصیة فاقید پوشیش
جنگلی از مقادیر بیشتر و شیرای مناسیبتیری برخیوردار
بوده است .علت اصلی این موضوع افزایش ذخیرة نیتروژ
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پیشنهاد میشود که با در نظر گرفتن دیگر عوامیل محیطیی

و ایجاد شرای مناسب اسییدیتة خیاک زییر گونیة توسیکا

و اقلیمی گونیههیای پهینبیرگ تثبییتکننیدة نیتیروژ در

 برای تقویت ساختما و کیفیت خاک، با این تفاسیر.است

.اولویت جنگلکاری قرار گیرند

، در عرصههای فاقد پوشش جنگلی جنگلهای شمال ایرا
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ABSTRACT
After 28 years, the effects of Alnus subcordata (AS), Acer insigne (AI), Cupressus sempervirens (CS)
plantations and also bare land on soil aggregate stability and particulate organic matter (POM) were
studied in Darabkola forest located in Sari, Iran. In each stand, six soil profiles were sampled at depths
of 0-10 and 10-20, resulting in 12 soil samples for each stand. The samples were transferred to
laboratory for analysis. The soil properties were analyzed by using two-way analysis (ANOVA)
procedure, treating forest stands and soil depths as factors with interaction. Results are indicating that
the variability of soil physico-chemical and biological properties, i.e., bulk density, texture, moisture,
pH, EC, lime, carbon (C), nitrogen (N), available nutrient, earthworms density/biomass, in different
studied areas. According to our data, the plantation increased aggregate stability, POM-C and POM-N
in both of depths. The upper and lower layers of soil had the highest amounts of soil aggregate
stability (79.3 and 82.4 %), POM-C (4.24 and 3.56 g/kg) and POM-N (0.45 and 0.4 g/kg) under the
AS forest stand. The least values of these characters were found under bare lands (50.54 and 52.76 %,
1.98 and 1.48 g/kg, 0.22 and 0.16 g/kg, respectively). Results showed that the planting of AS trees
improved aggregate stability and POM and it is recommended for rehabilitation of degraded forest
areas.
Keywords: Broad-leaved, Needle-leaved, Wet aggregate, POM-C, POM-N.
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