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اثر تغییر کاربری مرتع به جنگلکاری بر ذخایرکربن آلی و برخی خصوصیات خاک
(مطالعۀ موردی :جنگلکاری حسنآباد سنندج)
 نسیبه قنبری؛ دانشجوی کارشناسی ارشد مرتعداری ،دانشکدۀ منابع طبیعی ،دانشگاه تهران ،کرج ،ایران.
*

 دکتر حسین آذرنیوند ؛ استاد دانشکدۀ منابع طبیعی ،دانشگاه تهران ،کرج ،ایران.
 دکتر حامد جنیدی جعفری؛ استادیار دانشکدۀ منابع طبیعی ،دانشگاه کردستان ،سنندج ،ایران.
 دکتر محمد جعفری؛ استاد دانشکدۀ منابع طبیعی ،دانشگاه تهران ،کرج ،ایران.
چکیده
پژوهش حاضر بهمنظور بررسی اثر تغییر کاربری مرتع به جنگلکاری بر میزان ترسیب کربن و ذخیرۀ ازت در منطقۀ جنگلکاری شدۀ
حسنآباد در شهرستان سنندج صورت گرفت .تودههای مورد مطالعه شامل سرونقرهای ،کاج تهران ،زبانگنجشک ،اقاقیا و سروخمرهای
با متوسط سن  20سال و مرتع مجاور که در آن تغییر کاربری ایجاد نشده و از لحاظ شرایط فیزیووگرافی و اقییموی مشوابه بودنود بوه
عنوان شاهد انتخاب شد .نمونهبرداری از خاک در تودههای جنگلکاری شده و شاهد انجام شد و خصوصیات کربن آلوی ،ازت ،فسو،ر،
پتاسیم ،وزن مخصوص ظاهری ،اسیدیته ،هدایت الکتریکی ،درصد رس ،سییت و ماسه اندازهگیوری شود .جهوت مقایسوۀ اثور اجورای
عمییات جنگلکاری با شاهد بر خصوصیات خاک از آزمون  tمستقل و به منظور مقایسۀ اثر گونههای مختیوف جنگولکواری شوده بور
خصوصیات خاک از تجزیۀ واریانس یکطرفه و جهت مقایسۀ میانگینها از آزمون دانکن است،اده گردید .نتایج نشان داد که گونۀ اقاقیوا
تأثیر قابل توجهی در افزایش کمی کربن و ازت ترسیب شده و مقدار فس،ر و پتاسیم خاک داشت و در مجموع در توودۀ اقاقیوا مقودار
کربن ترسیب شده و ازت ذخیره شده در خاک  80/62و  5/42و در تیمار شاهد  47/05و  3/08تن در هکتار محاسبه شد .تیمار اقاقیا
باعث افزایش مقدار کربن و ازت خاک به مقدار  71و  75درصد شد و کمترین مقدار کربن و ازت در خاک توده سورو نقورهای بدسوت
آمد .نتیجۀ رگرسیون گامبهگام نشان داد که نیتروژن ،فس،ر و پتاسیم بهترتیب از مهمترین اجزای تأثیر گذار بر مقودار کوربن ترسویب
شده در خاک در تودههای بررسی شده است.
کلید واژگان :تغییر کاربری ،عمییات اصالحی ،جنگلکاری ،ترسیب کربن ،ذخیرۀ ازت
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 .1مقدمه
تغییر اقییم یکی از مهمترین چالشها در توسعۀ پایدار
است که اثورات من،وی چشومگیوری بور اکوسیسوتمهوای
خشکی و دریوایی دارد] .[39ایون پدیوده در اثور مصور
روزافزون سوختهای فسییی و همچنوین تغییور کواربری
اراضی طبیعی و در پی افزایش غیظت گازهوای گیخانوهای
بهخصوص دیاکسیدکربن در اتمس،ر ،به وجود آمده است
]. [ 6
دیاکسید کربن یکی از مهمترین گازهوای گیخانوهای
است که در دهههای اخیر افوزایش مقودار آن در اتمسو،ر
سبب گرم شدن هوای زمین شده است .گورم شودن هووا
اثرات مخربی بر حیات موجودات داشته و سوبب تخریوب
اکوسیستمهای طبیعی ،وقوع سیل و خشکسالی و بور هوم
خوردن تعادل اقییموی و اکولووژیکی و در نهایوت کواهش
پتانسیل تولید اکوسیستمها میشود .در  150سوال اخیور
مقوودار دی اکسووید کووربن موجووود در اتمسوو،ر در اثوور
فعالیتهای انسانی افزایش یافته است و میزان آن از ppm
 288در سال  1850قبل از انقالب صنعتی بوه 387 ppm
در سال  1998رسیده است ] .[9تردیدی وجود ندارد کوه
مراتع عالوه بر اینکه از جمیه حیاتیترین بسترهای توداوم
حیات و توسعۀ پایدار به شمار مویآینود ،شوالودۀ اساسوی
برخی فعالیتهای اقتصادی مانند تولید عیوفه و تغذیۀ دام
است .اما گسوتر فعالیوتهوای تولیودی اعوم از بخوش
کشاورزی ،منابع طبیعی و دیگور بخوشهوای اقتصوادی و
رشد روزافزون جمعیت و تقاضا از یک سو و درهم ریختگی
سامانۀ سنتی مدیریت جوامع و عودم جوایگزینی مناسوب
برای آن ،وضعیت نامناسبی را در این عرصههوا بوه وجوود
آورده بهطوریکه آمارهای ارائه شده از تخریب مراتع مؤید
این نکته است ].[30
بسیاری از پروژههای اصالحی ماننود جنگولکواری ،از
طریق افزایش ترسیب کربن نقش عمدهای در ح،ظ توازن
چرخۀ جهانی کربن ای،ا میکنند و ترسیب کربن از طریوق
توسعۀ اراضی جنگیی و جنگلکواری یکوی از مهومتورین
راهکارها برای مقابیوه بوا بحوران گرموایش جهوانی اسوت.
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ترسیب کربن از طریق ذخیرۀ طووننی مودت دی اکسوید
کربن اتمس،ر در مادۀ آلی خاک ،انتشار دیاکسیدکربن به
اتمس،ر را جبران کرده و بوه حاصولخیوزی خواک کموک
میکند ] .[14پوشش گیاهی بهعنوان بازیگر اصیی چرخۀ
کربن بوده که این عمیکرد بوهواسوطۀ نقوش در فتوسونتز،
پویایی جذب و رهاسازی فصویی و ارتبوا بینود مودت بوا
فرآیندهای مصر میان زیستتوده ،گیواه و کوربن خواک
است ] 22 ،31و  .[23بدیهی اسوت کوه تغییور در کوربن
خاک در اثر تغییر در کاربری اراضی و شیوههای مدیریتی
عرصههای جنگیی ،ممکن است دگرگونیهوای زیوادی در
تراکم دیاکسیدکربن اتمس،ری ایجاد کند .کاهش ذخیرۀ
کربن آلی خواک بوا افوزایش احتموال فرسوایشپوذیری و
فشردگی خاک و افزایش رواناب ،اثر زیادی بور سواختمان
خاک میگذارد ] .[17از این رو جنگلکاری در اراضی بایر
و تخریبشده و مدیریت آن ،اثر زیادی بر ترسویب کوربن
خاک خواهد داشت ،درحالیکوه برخوی محققیوان نشوان
دادهاند که جنگلکاری ،ممکن است میوزان ذخوایر کوربن
آلی خاک را کاهش دهد ] ،[48بسیاری از محققان افزایش
چشمگیر ترسیب کربن خاک تحت پوشش جنگلکاریها
را گزار کردهاند ] .[45 ،10منابع مختی،ی اظهار کردهاند
که جنگلها اثر م،یدی روی خاکها دارنود و درختوان در
غنیسازی خاکها از نظر عناصر غذایی در بعضی منواطق
معتدله که تبدیل به جنگلکاری شدهاند ،تأثیر دارند .برای
مثوال ،تحقیقوات صوورت گرفتوه در جنگولکواریهوای
سوزنیبرگان در مناطق معتدله ،نشان از بروز تغییورات در
بعضی خوواص شویمیایی خواک از جمیوه کواهش  pHو
افزایش قابییت جذب عناصر غوذایی دارد ] .[13همچنوین
در بررسی اثر جنگلکاری به مقدار ذخیرۀ کربن خواک در
پارک چیتگر تهران ایون نتیجوه بدسوت آموده اسوت کوه
ترسیب کربن در خاک تودۀ اقاقیا  78/19تن در هکتار ،در
تودۀ کاج تهران  57تن در هکتوار و در اراضوی بوایر 10/8
تن در هکتار است ] .[44برخی محققوین نیوز بوا بررسوی
توان ذخیرۀ کربن کاج تهران در جنگلکاریهوای اطورا
مناطق صنعتی اظهار داشتند داد کوه ایون درختوان طوی
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دادهکاوی برای...

مدت  16سال میوزان  56/3تون در هکتوار و در مجمووع
 22520تن کربن را در جنگلکاری موجود در انودامهوای
خووود ذخیووره نمووودهانوود .بووه عبووارت دیگوور  82648توون
دیاکسید کربن را از اتمس،ر جذب کردهاند].[7
با توجه به اهمیت ترسیب کربن در سوط جهوانی ،در
سالهای اخیر پژوهشهوای متنووعی در زمینوۀ ترسویب
کربن در مناطق جنگیی ،تودههوای جنگولکواری شوده و
جنگل شهری در نقا مختیف جهان انجوام گرفتوه ،ولوی
متأس،انه تحقیقات چندانی در ایران صورت نگرفتوه اسوت.
بووا توجووه بووه اینکووه عواموول موودیریتی و اصووالحی نظیوور
جنگلکاری بر میزان ترسیب کوربن و خصوصویات خواک
مؤثر است بنابراین این تحقیق با هد بررسی تأثیر تغییر
کواربری مرتوع بوه جنگولکواری بوا توودههوای  20سووالۀ
گونووههووای مختیووف بوور مقوودار ترسوویب کووربن و برخووی
خصوصیات خاک در منطقۀ جنگلکاری شودۀ حسونآبواد
سنندج انجام گرفت.

 .2روش شناسی تحقیق
 .1.2معرفی منطقۀ مورد مطالعه
منطقۀ جنگلکاری شدۀ حسونآبواد سونندج در پونج
کییومتری جنوب شهرستان سنندج ،بین طول جغرافیایی
◦ 46و ' 58تا ◦ 46و ' 55شرقی و عرض جغرافیایی ◦ 35و
' 15تا ◦ 35و ' 19شمالی واقع شده است .این منطقوه بوا
مساحت  144/7هکتار در دامنۀ شرقی کوه آبیدر سونندج
قرار گرفته است .متوسط شیب منطقۀ جنگلکواری شوده
 35درصد و متوسط ارت،اع از سط دریا حدود  1550متر
موویباشوود .متوسووط دماهووای حووداقل منطقووه  -5درجووۀ
سانتیگراد مربو به ماه بهمن ،متوسط حداکثر دمای هوا
 +37درجۀ سوانتیگوراد در مواه مورداد و متوسوط بوار
سالیانه  458میییمتر اسوت .تیو هوای خوالد درختوی
موجود در منطقۀ موورد مطالعوه شوامل زبوان گنجشوک،
اقاقیا ،کاج تهران ،سورو نقورهای و سورو خمورهای بووده و
متوسط سن آنها  20سال میباشد.

 .2.2روش تحقیق
بووه منظووور ارزیووابی اثوور تغییوور کوواربری مرتووع بووه
جنگلکاری بر میوزان ذخوایر کوربن آلوی خواک ،منطقوۀ
مطالعاتی در مراتع اطورا شهرسوتان سونندج کوه در آن
تغییر کاربری با اقودامات جنگولکواری ایجواد شوده بوود،
انتخاب شد .برای انجام مطالعات در ناحیۀ رویشی مذکور،
مناطق تحت عمییات جنگلکاری با گونههای ذکر شده بوا
متوسط سن  20سال و مرتع مجاور این ناحیه که عمییات
اصووالحی بوور روی آن انجووام نشووده اسووت و ویژگوویهووای
محیطووی آن از نظوور اقیوویم و توپوووگرافی مشووابه منوواطق
جنگلکاری است به عنوان تیمار شاهد شناسایی شد و در
ادامه در هر یک از تیمارهای مشخد شده اقدام به تعیین
مناطق معر برای نمونهبرداری شد .نمونوهبورداریهوا در
نیمۀ خرداد 1393مصاد با رشد کامول اکثور گونوههوای
گیاهی منطقه انجام شد.
به منظوور مطالعوۀ خصوصویات فیزیکوی و شویمیایی
خاک ،اقدام به ح،ر چهار پروفیل در هر تودۀ جنگلکواری
و تیمار شاهد (مرتع مجاور) شد و جمعاً  24نمونوه خواک
جمعآوری شد .نمونهبرداری در هر پروفیل بر اساس عمق
متوسط خاک و با توجه به شیبدار بودن منطقه از عموق
 0-30سانتیمتری انجام شد .در تیمارهوای جنگولکواری
شده برای نمونهبرداری خاک ،دو پروفیل در پای درختوان
و دو پروفیل نیز در فضای بین درختان ح،ور شود .نمونوه
خاک پس از انتقال بوه آزمایشوگاه در هووای آزاد خشوک
شده و از الک دو میییمتری عبور داده شدو به این ترتیب
و درصد سنگ و سنگریزه در هر نمونه مشخد شد.
بافت خاک شامل درصد ذرات رس ،سییت و ماسه بوه
رو هیدرومتری اندازهگیوری شود و بورای ارزیوابی وزن
مخصوص ظواهری خواک از رو کیوخوه اسوت،اده شود.
اسیدیتۀ خاک از رو پتانسیومتری با بکارگیری دسوتگاه
 pHمتر الکتریکی اندازهگیری شد .فس،ر قابول جوذب بوه
رو اولسن و با است،اده از دستگاه اسپکتروفتومتر تعیین
شد .از رو عصارهگیری با اسوتات آمونیووم و بوه کموک
دستگاه فییمفتومتر ،میزان پتاسیم تبادلی نمونهها تعیوین
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شد .مقدار ازت خاک به رو کجیدال محاسوبه شود و بوا
ضرب ازت خاک در وزن مخصوص ظواهری و عموق ،وزن
ازت ذخیره شده در خاک در واحود سوط محاسوبه شود.
کووربن آلووی نمونووههووا از رو واکیووی بیووک و بوور پایووه
اکسیداسیون تر در محیط کامالً اسیدی اندازهگیوری شود
( )19و مقوودار کووربن ترسوویب شووده در واحوود سووط بووا
است،اده از فرمول ( )1تعیین شد (:)3
فرمول ()1

OC= 10000×%OC×Bd×E

 :OCکربن آلی ) :%OC ،(Kg/haدرصود کوربن آلوی
خوواک :Bd ،وزن مخصوووص ظوواهری خوواک )،(gr/cm3
 :Eعمق نمونهبرداری ).(Cm
بورای مقایسوۀ اثور اجوورای عمییوات جنگولکواری بوور
خصوصوویات خوواک از آزمووون  tاسووتیودنت مسووتقل و بووه
منظور مقایسه اثر گونههای مختیف جنگلکاری شوده بور
خصوصوویات خوواک از تجزیووه واریووانس یکطرفووه و بوورای
مقایسۀ میانگینها از آزمون چند دامنهای دانکن اسوت،اده
شوود .بوورای تعیووین ارتبووا بووین متغیرهووای مسووتقل
(مشخصههای خاک) و وابسته (مقدار ترسیب کربن خاک)
بووا اسووت،اده از تمووامی دادههووای مربووو بووه فاکتورهووای
اندازهگیری شدۀ خاک از رگرسویون چنودمتغیره و بورای
انتخاب مدل مناسب و همچنین متغیرهای مؤثر بر مقودار
کربن ترسیب شده در خاک ،از رو رگرسیون گام به گام
اسووت،اده شوود .کییووۀ آنالیزهووای آموواری در محوویط
نرمافزار  SPSS, 16صورت گرفت.

 .3نتایج
در جوودول ( )1نتووایج تجزیووهوتحییوول ویژگوویهووای
شیمیایی و فیزیکی خاک با است،اده از آزمون  tمستقل در
تووودههووای جنگوولکوواری شووده و شوواهد در عمووق 0-30
سانتیمتر ارائه شده اسوت .نتوایج آزموون  tبیوانگر توأثیر
معنیدار جنگلکاری با تودۀ اقاقیا بر ذخوایر کوربن آلوی و
ازت خاک میباشد .میزان کل کربن ترسیب شده در عمق

 30سانتیمتری در تودۀ اقاقیا  80/62تون در هکتوار و در
تیمار شاهد (مرتع)  47/05تن در هکتار بدست آمود کوه
بیانگر وجود ت،اوت معنیدار در سط پنج درصد میباشد.
کمترین مقدار کربن ترسیب شده در تودۀ سرو نقرهای بوا
 23/53تن در هکتار مشاهده شد ،همچنین مقدار ذخیوره
ازت خاک در توده اقاقیا با  5/42تن در هکتار نسوبت بوه
شاهد افزایش معنیدار در سط پنج درصد داشوته اسوت.
ذخیورۀ ازت در تیمووار شوواهد  3/08توون در هکتووار بووود و
کمترین میزان ازت نیز در تودۀ سرو نقرهای بوا  2/45تون
در هکتار مشاهده شد.
نتایج حاصل از آزمایش خصوصویات خواک نشوان داد
که خاک مناطق مورد مطالعوه از نظور هودایت الکتریکوی
اختال معنیداری با هم ندارند.
اسیدیتۀ تودۀ اقاقیا نسبت بوه شواهد (مرتوع) کواهش
یافته (در سط  5درصد) اموا در سوایر توودههوا اخوتال
معنیداری مشاهده نشد.
از نظر وزن مخصوص ظاهری اختال تودههای اقاقیوا
و کاج تهران نسبت به شاهد معنیدار نبوود اموا بیشوترین
مقدار وزن مخصووص ظواهری در توودۀ سورو خمورهای و
کمترین آن در شاهد بدست آمد.
درصد رس و سییت در تودههای اقاقیا و سرو خمرهای
نسبت به شواهد افوزایش و درصود شون در ایون دو تووده
کاهش معنیدار نشان میدهد و در سایر تودههوا اخوتال
معنیداری بدست نیامد.
بیشووترین مقوودار فسوو،ر در تووودۀ اقاقیووا بووا 18/92
مییوویگوورم در کییوووگرم و کمتوورین مقوودار آن در تووودۀ
سرونقرهای با  4/51میییگرم در کییوگرم مشواهده شود و
در سایر تودهها اختال نسبت به شاهد معنیدار نبوود .از
لحاظ مقدار پتاسیم خاک ،تودههای اقاقیا ،سرو خمرهای و
کاج تهران نسبت به شاهد افزایش معنیدار داشوتند و در
تودههای سرو خمرهای و زبانگنجشوک ت،واوت معنویدار
نبود .بیشترین مقدار پتاسویم در توودۀ اقاقیوا بوا 298/34
میییگرم در کییوگرم و کمترین آن در تودۀ سورو نقورهای
با  89/59میییگرم در کییوگرم بدست آمد.
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جدول  .1مقایسۀ میانگین خصوصیات شیمیایی و فیزیکی خاک در تودههای جنگلکاری شده و شاهد
خصوصیات

تیمار

میانگین  ±انحراف معیار

کربن آلی )(ton/ha

شاهد
اقاقیا
سرونقرهای
سروخمرهای
زبانگنجشک
کاجتهران

47/05 ± 19/09
80/62 ± 13/23
23/53 ± 7/79
45/42 ± 13/41
41/69 ± 17/62
42/99 ± 21/28

ازت )(ton/ha

شاهد
اقاقیا
سرو نقرهای
سرو خمرهای
زبان گنجشک
کاج تهران

3/08 ± 1/17
5/42 ± 0/90
2/45 ± 0/58
4/26 ± 0/57
2/47 ± 0/69
4/76 ± 2/08

-3/181
0/96 ns
-1/81 ns
0/90 ns
-1/41 ns

شاهد
اقاقیا

1/63 ± 0/16
1/76 ± 0/11

-1/37ns

وزن مخصوص ظاهری

سرو نقرهای

1/91 ± 0/08

* -3/12

)(gr/cm3

سرو خمرهای
زبان گنجشک
کاج تهران

1/97 ± 0/02
1/84 ± 0/03
1/76 ± 0/07

** -4/33
* -2/66
-1/54 ns

شاهد
اقاقیا
سرو نقرهای
سرو خمرهای
زبان گنجشک
کاج تهران

37/50 ± 2/61
44/35 ± 4/74
36/80 ± 4/9
49/7 ± 3/16
34/85 ± 1/95
34/9 ± 4/53

درصد رس

مقدار t
*

-2/89
2/28 ns
0/14 ns
0/41 ns
0/28 ns

*

*

-2/53
0/25 ns
** -5/95
1/62 ns
0/99 ns

درصد سیلت

شاهد
اقاقیا
سرو نقرهای
سرو خمرهای
زبان گنجشک
کاج تهران

15/2 ± 1/15
21/00 ± 2/51
17/20 ± 2/58
26/55 ± 1/14
13/00 ± 2/51
17/35 ± 2/52

-4/2
-1/41 ns
** -14/01
1/59 ns
-1/55 ns

درصد شن

شاهد
اقاقیا
سرو نقرهای
سرو خمرهای
زبان گنجشک
کاج تهران

47/30 ± 2/34
34/65 ± 5/13
46/00 ± 4/76
23/75 ± 3/22
52/15 ± 1/01
47/75 ± 6/71

** 4/48
0/49 ns
** 11/84
** -3/81
-0/12 ns

فسفر )(ppm

شاهد
اقاقیا
سرو نقرهای
سرو خمرهای
زبان گنجشک
کاج تهران

7/16 ± 0/69
18/92 ± 6/26
4/51 ± 0/88
7/52 ± 1/73
10/20 ± 5/06
9/23 ± 3/37

** -3/73
** 4/73
-0/38 ns
-1/19 ns
-1/20 ns

**
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ادامه جدول .1
خصوصیات

میانگین  ±انحراف معیار

تیمار

مقدار t

پتاسیم )(ppm

شاهد
اقاقیا
سرو نقرهای
سرو خمرهای
زبان گنجشک
کاج تهران

102/93 ± 11/04
298/34 ± 56/95
89/59 ± 2/33
203/03 ± 37/57
97/70 ± 18/56
260/90 ± 66/56

** -6/73
2/36 ns
** -5/11
0/48 ns
** -4/68

اسیدیته

شاهد
اقاقیا
سرو نقرهای
سرو خمرهای
زبان گنجشک
کاج تهران

7/62 ± 0/08
7/5 ± 0/04
7/64 ± 0/12
7/73 ± 0/16
7/74 ± 0/07
7/54 ± 0/24

* 2/67
-0/24 ns
-1/23 ns
-2/30 ns
0/60 ns

شاهد
اقاقیا
سرو نقرهای
سرو خمرهای
زبان گنجشک
کاج تهران

0/43 ± 0/06
0/35 ± 0/05
0/62 ± 0/45
0/43 ± 0/12
0/37 ± 0/08
0/58 ± 0/16

)EC (ds/m

ns

1/89
-0/84 ns
-0/06 ns
1/19 ns
-1/87 ns

** :ت،اوت معنیدار در سط  :* ،%1ت،اوت معنیدار در سط  :ns ،%5عدم ت،اوت معنیدار

جدول  .2میانگین برخی از مهمترین خصوصیات خاک و مقایسۀ آنها در مناطق مورد مطالعه
خصوصیات/تیمار
کربن آلی ()ton/ha

شاهد
b

47/05

ازت ()ton/ha

bc

وزن مخصوص ظاهری

c

درصد رس

b

درصد سییت

cd

درصد شن

a

فس،ر ()ppm
پتاسیم ()ppm

a

1/76

a

44/35
b

15/2

47/3
7/16

102/93

اسیدیته

ab

)EC (ds/m

a

7/62

0/43

5/42

bc

1/63

37/5

80/62

a

3/08

b
c

اقاقیا

b
a
a

21

سرونقرهای
b

23/53

b

c

2/45

abc

a

1/91

b
c

298/34
b
a

7/5

0/35

4/26

36/8

a

1/97

a

49/7

17/2

26/55

a

c

23/75

46

b
c

45/42

a

34/65

18/92

سروخمرهای

4/51

89/59

ab
a

b

7/64

0/62

c

7/52

زبانگنجشک
b

41/69

b

c

ab

2/47

ab
b

1/84

34/85
d

a

13

52/15

b

10/2

203/03

c

97/7

a

7/73

a

7/74

a

0/43

a

0/37

** :ت،اوت معنیدار در سط  :* ، ٪1ت،اوت معنیدار در سط  :ns ،٪5عدم ت،اوت معنیدار
حرو نتین مشابه مبین عدم وجود ت،اوت آماری معنیدار در میان تیمارها میباشد.

کاجتهران
42/99
4/76

bc

1/76

b

34/9

c

17/35

a

47/75

b
ab

9/23

260/9

ab
a

7/54

0/58

مقدار F
**

5/37

**

4/94

**

7/09

**

9/94

**

19/57

**

24/55

**

7/36

**

21/01

ns

1/99

ns

1/17
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 .1.3مدل رگرسیونی ترسیب کربن
از رو رگرسیون گام به گام بر اساس مشخصوههوای
خاک و با است،اده از تمامی دادههای موجود برای دستیابی
به مدل ترسیب کربن است،اده شد و در نهایت مدل نهوایی
با قرار دادن تمامی مشخصههای خاک بوه منظوور بورآورد
بهترین مدل مورد آزمون قرار گرفت .بوا توجوه بوه نتوایج
ارائووه شووده در جوودول ( )3در مرحیووۀ اول مقوودار کووربن
ترسیب شده بوا مقودار ازت موورد آزموون قورار گرفوت و

ضریب تبیین آن  0/68بدست آمد ( .)F=46/19در مرحیۀ
دوم مقدار فس،ر به مدل اولیه اضافه شد که ضریب تبیین
آن بووه  0/84افووزایش یافووت ( .)F=53/5در مرحیووۀ سوووم
مقدار پتاسیم نیز به مدل اضافه شده و ضوریب تبیوین آن
بوووه  0/87افوووزایش یافوووت ( )F=43/74و در نهایوووت
مشخصههای نیتروژن ،فس،ر و پتاسیم به عنوان مؤثرترین
متغیرهای مستقل در کنتورل مقودار کوربن آلوی ترسویب
شده در خاک مشخد شد (جدول .)3

جدول  :3تجزیۀ رگرسیونی گام بهگام کربن آلی خاک (متغیر وابسته) با دیگر خصوصیات خاک (متغیرهای مستقل)
مدل

معادلۀ رگرسیونی

ضریب تبیین ()R2

1

Y= 12/013 X1 + 1/945

0/68

F
46/19

2

Y= 7/476 X1 + 2/001 X2 – 0/28

0/84

53/5

3

Y= 11/246 X1+ 2/156 X2 –0/081 X3–1/595

0 /87

43/74

 :Yمقدار ترسیب کربن :X1 ،مقدار نیتروژن :X2 ،مقدار فس،ر :X3 ،مقدار پتاسیم

 .4بحث و نتیجهگیری
نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد برخی گونوههوای
کشت شده در پروژههای جنگلکاری مویتوانود برخوی از
پارامترهای فیزیکی و شیمیایی خاک را تحوت توأثیر قورار
دهد .نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد میانگین کربن
آلی خاک در توودۀ اقاقیوا نسوبت بوه شواهد (مرتوع) 71
درصد افزایش داشت ،اما در سوایر توودههوا مقودار کوربن
نسبت به شاهد ت،اوت معنیداری نشوان نوداد .همچنوین
مقدار ازت تثبیت شده در توودۀ اقاقیوا نسوبت بوه شواهد
(مرتع) افزایشوی معوادل  75داشوت .در مقابول کمتورین
مقدار ذخوایر کوربن و ازت خواک در توودۀ سورو نقورهای
مشاهده شد .دلیل افزایش مقدار کوربن ترسویب شوده در
تودۀ اقاقیا را میتوان بوه قابییوت بوانی گیاهوان خوانواده
بقونت در تثبیت ازت و رابطۀ مستقیم میوزان ذخوایر ازت
خاک بر مقادیر کربن ترسیب شوده نسوبت داد]  5و .[20
همچنین با توجه به اینکه اقاقیوا از گونوههوای پهونبور
خزانکننده است ،میتووان نتیجوه گرفوت در اثور ریوز
شاخوبر ها و خزان سوالیانه و تولیود نشوبر بیشوتر و

تجزیۀ آن ،میزان ذخایر کربن آلوی و ازت خواک افوزایش
یابد .مطالعات نشان داده است گونههای درختی پهنبر
تولید نشبر و بازگشت عناصرغذایی را افزایش میدهند
و در ترمیم حاصیخیزی خاک جنگل م،یدند ] .[45در این
خصوص یافتههای برخی محققوان نشوان داده اسوت کوه
ترسویب کوربن خواک زموانی کوه گونوههوای پهونبور
خزانکننده یا گونههای تثبیت کنندۀ ازت کاشوته شووند،
افزایش مییابد ] 30و  .[44برخی محققین نیز در تحقیق
خود بیان کردند که بیشترین درصد کوربن آلوی و ازت در
خاک جنگلکاری پهنبور اقاقیوا مشواهده شوده اسوت
] .[39مطالعات مختی،ی ازت را مهمترین عامل خاکی مؤثر
بر ذخیرۀ کربن آلی خاک دانستهاند ].[33 ،27 ،8 ،12
نتایج دیگر تحقیقات بیانگر رابطۀ ترسیب کوربن آلوی
خاک با درصد پوشش گیاهی ،نوع گونههای گیاهی ،مقدار
نشبر و بقایای گیاهی ،نوع کواربری اراضوی و مودیریت
موویباشوود ] 40و  .[44در مطالعووهای کووه بوور روی کشووت
درختان تثبیتکننده و غیرتثبیوتکننوده نیتوروژن انجوام
شد ،به این نتیجوه رسویدند کوه بوانترین تولیود زیتوودۀ
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خالد و مواد غذایی ضروری بوه وسوییۀ درختوان تثبیوت
کنندۀ نیتروژن ایجاد و در واقع مواد مغذی شامل پتاسیم،
فس،ر ،نیتروژن ،کیسیم و منیزیم از طریق این درختان بوه
خاک منطقه افزوده شده است ].[41
در اثر اجرای عمییات جنگلکواری در مرتوع میوانگین
اسیدیته خاک در توودۀ اقاقیوا نسوبت بوه شواهد کواهش
معنیدار داشت ،اموا در سوایر توودههوا ت،واوتی در مقودار
اسیدیتۀ خاک مشاهده نشد .اختال در مقدار  pHخواک
زیر کشوت توودههوای گیواهی ،بوه ت،واوت اولیوۀ کی،یوت
نشبر های آنها و در نتیجه سرعت تجزیوۀ نشوبر و
بقایای گیاهی مربو است ] .[28بعود از مودتی تجزیوه و
پویایی عناصر غذایی ممکن است به کاهش  pHخاک کف
جنگل منجر شود ] .[35 ،28دلیل دیگور کواهش  pHدر
خاک تودۀ اقاقیا این است که با افزایش مادۀ آلی در خاک،
اسیدهای آلی و معدنی تولید شده کوه فوراوانتورین ایون
اسیدها ،اسید کربنیک میباشد باعث حل شودن آهوک و
شستشوی آن از خاک میشود و در نتیجه کاهش اسیدیته
میگوردد ] [18،11بودیهی اسوت نتوایج ایون تحقیوق بوا
یافتههای برخی محققین که بیان کردند درختان خانوادۀ
بقونت باعث کاهش و سوزنی برگان باعث افزایش شودت
اسیدیتۀ خاک میشوند همخوانی دارد ].[47
میانگین وزن مخصوص ظواهری در خواک توودههوای
سوورونقرهای ،سووروخمرهای و زبووانگنجشووک افووزایش
معنیداری نسبت به شاهد داشت اما در تودههای اقاقیوا و
کاج تهران ت،اوت معنیدار نبوود .عیوت پوایین بوودن وزن
مخصوص ظاهری در تودۀ اقاقیا و کواج تهوران نسوبت بوه
سایر تودهها ممکن است به دلیل بانتر بودن مقودار موادۀ
آلی در خاک این دو توده باشد که به افزایش خیل و فورج
خاک و مقدار و فعالیت میکروارگانیسومهوا ،کواهش جورم
بخش جامد خواک و در نهایوت کواهش جورم مخصووص
ظاهری منجر شده است ] .[37برخی محققین نیز گزار
کردند که احتمانً وزن مخصوص ظاهری بان در خاک زیر
پوشش کاج رادیاتا به دلیل مقدار مادۀ آلی کمتور در ایون
خاکها است ].[29
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مقدار فس،ر در توودۀ اقاقیوا بوه میوزان  164/2درصود
نسبت به شواهد افوزایش و در توودۀ سورو نقورهای 37/1
درصد کاهش داشت .افزایش عنصر فس،ر به ویژه در قشور
سطحی خاک تودۀ اقاقیا را میتوان چنین توجیه نمود که
با افزایش بقایای گیاهی در ایون تووده ،مقودار موادۀ آلوی
خاک افزایش مییابد و چون میزان هوموس در خواک نیوز
افزایش یافته است ،هوموس با فس،ر غیر قابل جذب خاک،
تشکیل یک کمپیکس آلی بنام فس،و هومیک میکند کوه
بسیار قابل جذبتر است .دلیل دیگر نیوز ایون اسوت کوه
هوموس مانند یک آنیون به وسوییۀ ذرۀ رسوی جوذب موی
شود و فس،ات تبادلی آن آزاد میگردد و مویتوانود دلییوی
بر افوزایش فسو،ر باشود ] .[36بور اسواس نظور برخوی از
پژوهشگران افزایش  pHخاک سبب میگوردد کوه فسو،ر
موجود در خاک بهصورت رسوب یا حالوت تبیوور فسو،ات
کیسیم (ترکیبهای آپاتیت) در آموده و از دسوترس گیواه
خارج شود .از سوی دیگر هوموس موجود در خواک نقوش
مؤثری در نگهداری فس،ر بهصورت یک آنیون قابل تبوادل
داشته و اغیب از رسوب فس،اتها جیوگیری و به انتقوال و
قابییت جذب آنها در خاک کمک میکنند ] .[15با توجه
به نتایج نیز مقودار  pHدر توودۀ اقاقیوا نسوبت بوه سوایر
تودهها و شاهد کاهش داشته است .کمبود فس،ر در خاک
تحووت پوشووش سوووزنیبرگووان را موویتوووان بووه فعالیووت
بیولوژیکی ضعیفتر میکروارگانیسمهوا در نیوههوای آلوی
سط خاک در مقایسه با خواک جنگولکواری پهونبور
نسبت داد ].[39 ،26
میانگین پتاسیم در تودههوای اقاقیوا ،سوروخمورهای و
کاجتهران نسبت به شاهد بوه ترتیوب بوه میوزان ،189/8
 97/2و  153/4درصوود افووزایش نشووان داد امووا در سووایر
تودهها اختال معنیدار نبوود .دلیول افوزایش پتاسویم را
میتوان اینگونه توجیه کرد که بیشوترین مقودار پتاسویم
در کانیهوای اولیوه و ثانویوه رسوی وجوود دارد ] .[42در
تودههایی که مقدار پتاسیم افوزایش داشوته اسوت ،مقودار
رس نیز نسبت به تودههای دیگر بانتر بود .نتوایج بدسوت
آمده از مطالعه محققین بر روی خواکهوای مصور نشوان
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داده است که رس دارای بیشترین مقدار پتاسویم تبوادلی
نسبت به سییت و شن میباشد (.)2
نتایج حاصل از رو رگرسیون گامبوهگوام در تحقیوق
حاضر حاکی از تأثیر مقدار نیتوروژن ،فسو،ر و پتاسویم در
مقدار ترسیب کربن خاک بود .برخی محققین در تحقیوق
خود گزار کردند که در گوونزارهوا ،بوا افوزایش درصود
سنگ و سنگریزه و شون در بافوت خواک ،ترسویب کوربن
افزایش مییابد برخی دیگور نیوز مشخصوه درصود رس و
نیتروژن را بهعنوان مهمترین اجزای تأثیرگوذار خواک بور
مقدار کربن آلی و ذخوایر ترسویب کوربن معرفوی کردنود
]44و .[18
نتایج این تحقیق و مقایسۀ پارامترهای خاک سوطحی
در تودههای جنگلکاری شده حاکی از توأثیر مثبوت ایون
عمییات در احیاء و اصالح منطقه میباشد ،لذا با توجه بوه
نتایج ایون تحقیوق و سوایر بررسویهوای صوورت گرفتوه،
میتوان اذعان نمود که چنانچه انجام این عمییات از دیود
فنی میسر و از جنبوۀ اقتصوادی -اجتمواعی توجیوهپوذیر

باشد ،یکی از راهحلهای مناسب و کارآمود بورای ارتقواء و
بهبود وضعیت پوشش گیاهی و خاک میباشد .بنابراین با
شناخت گونههایی کوه دارای قابییوت بیشوتری در جهوت
تثبیوت ازت و کوربن بووده و همچنوین بررسوی عوامول
مدیریتی که بر فرایند ترسیب کوربن تأثیرگوذار هسوتند،
میتوان اصالح و احیاء اراضوی از منظور شواخد ترسویب
کربن را دنبال کرد .با توجه به نتایج تحقیق حاضر توصویه
میشود که در جنگلکاریهوا بوهمنظوور ح،وظ و توسوعۀ
تنوع زیستی و بهبود وضعیت فیزیکوی و شویمیایی خواک
هر منطقه و بهطور کیی اکوسیستم ،از گونههوای بوومی و
سووازگار بووا شوورایط اقییمووی ،خوواک و توپوووگرافی منطقووه
است،اده شود و برای این کار گونوههوای پهون بور مثول
اقاقیا در اولویت باشوند و کاشوت سووزنیبرگوان فقوط در
شرایط خاص و به همراه اهدا خاص و با مطالعوۀ دقیوق
اکوسیستم منطقه انجام شود و همچنین در صورت اجبوار
به جنگولکواری بوا گونوههوای غیربوومی ،بهتور اسوت از
جنگلکاریهای آمیخته است،اده شود.
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