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تأثیر برخی عملیاتهای حفاظت خاک بر شاخصهای کیفیت زیستی خاک در منطقه
چهلچای استان گلستان
مطهره نورزاده روشن ،7فرشاد کیانی ،⃰ 2رضا قربانی نصر آبادی ،3سهیال ابراهیمی 3و احمد ندیمی
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 -7دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ،ایران
 -2دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ،ایران
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استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ،ایران

تاریخچه مقاله

چكیده

دریافت7311/44/21 :

استان گلستان به دلیل پستی و بلندی ،اقلیی متنیع ،،اراضیی لسیی و

پذیرش نهایی7311/47/27 :

حساسیت این اراضی به فرسایش ،نیاز به تعجه بیشتری در خصیع

کلمات کلیدی:

حفاظت خاک دارد .روشهای مختلف برای افزایش کیفیت خیاک

حفاظت خاک،
کیفیت خاک،
شاخصهای زیستی،
تغییر کاربری،
استان گلستان،

پیشنهاد شدهاست .مطالعه حاضر با هدف بررسی نقش عملیات حفاظتی
بر بهبعد کیفیت زیستی خاک طراحی شده است .عملییات حفیاظتی
نهالکاری ،تراسبندی و باغکاری انتخاب و کیفیت زیستی آنها در
مقایسه با اراضی زراعی ،مرتعی و جنگلی بررسی شد .نتایج نشیان داد
که تبدیل اراضی جنگلیی و مرتعیی بیه کشیاورزی معجیی تخرییی
کیفیت خاک میشعند؛ به نحعی که شاخصهای کیفیت خاک ،مانند
معادآلی تا  ۰۶درصد و پایداری خاکدانه تا ۰۶درصد کیاهش نشیان
میدهند .ه چنین در این مطالعه شاخصهای زیستی و شاخصهیای
کیفیت زیستی خاک ( )QBSو شاخصهای اکعمرفعلعژیی

()EMI

کاهش نشان دادند .در مقابیل عملییات حفیاظتی باعیب بهبیعد ایین

⃰ عهده دار مكاتبات

شاخصها شده بعد .در شاخصهای زیسیتی ،عملییات نهیالکیاری و

Email: kiani@gau.ac.ir

باغکیاری افزایشیی حیدود  ۰۶درصید در  EMIو کیربن زیتیعده
میكروبی و تا  ۰۶درصد در تنفس میكروبی را معجی شدند و تیراس-
بندی نسبت به عملیات دیگر بهبعدی ک تر ،در حیدود  ۱۱درصید در
 EMIو تا  ۰۶درصد در کربن زیتعده میكروبی معجی گردیید .در
مجمع ،روند یكسانی برای همهی شاخصها و عملیات قابل مشیاهده
نبعد .کمی افزایش در برخی شاخصها معرد بررسی ،مشاهده شد که
به آن نظرمیرسد به دلیل عمر کعتیاه عملییات حفیاظتی بیعده و در
آینده نتایج ،بهبعد بیشتر و بهتری را نشان خعاهند داد.

مقدمه

هوموسسازی و بسیاری از فرآیندها که در تغذیه گیاه و

موجودات زنده خاک از طریق تجزیه بقایای گیاهی و

سالمت اکوسیستم مؤثرند ،در حفظ کیفیت خاک نقش

جانوری ،گردش عناصر ،ساختمانسازی در خاک،

دارند ( 21و  .)34از جمله شاخصهای زیستی کیفیت
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خاک میتوان به کربن توده زنده میكروبی ،تنفس خاک،

مورد استفاده قرار گیرد ( .)22کیـانی و همكـاران ()77در

تنفس میكروبی ،زیتوده زنده میكروبی و جانوری اشاره

بررسـی تـأثیر جنگلتراشی بر معرفهای کیفیت خاک

کرد .بسیاری از پژوهشگران معتقدند به دلیل واکنشهای

در اراضی لسی استان گلستان مشاهده کردند که مقدار

سریع موجودات زنده خاک در برابر تغییرات محیطی،

مواد آلی ،بهدلیـل افزایش مواد گیاهی تازه و تجزیه کم

بررسی وضعیت زیستی خاک در تخمین کیفیت خاک

در اراضی جنگلی در الیه سطحی خاک ،تا حدود چهار

اهمیت بیشتری نسبت به خصوصیات فیزیكی و شیمیایی

درصد افزایش یافته است .عملیات کشاورزی ،بهدلیل

دارد .در بررسی شاخصهای زیستی ،شاخصی که بتواند

بهبود وضعیت تهویه ،باعث افزایش شدت تجزیة مواد آلی

سریع و آسان اندازهگیری شود ،از اهمیت بیشتری

میشود و در نتیجه ،مقدار مادة آلـی خاک تا  7/3درصد

برخوردار است ( .)73پرایسی و همكاران )24( 7از

کاهش مییابد .همچنین این پژوهشگران اعالم داشتند که

شاخص  QBSو  EMIبه عنوان شاخص کیفیت خاک

تغییر کاربری اراضی بر ظرفیت تبادل کـاتیونی اثر چندانی

استفاده کردند و توانستند ارتباط مثبت و معنیداری بین

نداشته ،از حدود  73/2در اراضی جنگلی تا 72/11

کیفیت خاک و جمعیت میكروآرتروپودا پیدا کنند و

سانتیمولبار بر کیلوگرم خاک در اراضی کشـاورزی
4

شاخص  QBSرا یک شاخص ارزیابی کیفیت خاک

متغیـر است؛ در حالی که وگن و همكاران ( )37در

عنوان کردند .جوانا 2و همكاران ( ،)74با بررسی تغییرات

بررسی تأثیر جنگلتراشی و زراعت بر ویژگیهای

زیتوده میكروبی خاک ،جمعیتآمیبها ،نماتدها و

خاکهای اکسیسول در ماداگاسكار دریافتند که ظرفیت

میكروآرتروپودها ،به عنوان شاخصهای میكروبی کیفیت

تبادل کاتیونی خاک از  73به  1میلیاکیواالن بر صد

خاک در مزرعهای با مدیریت سنتی و مزارع ارگانیک

گرم کاهش یافتهاست .امروزه مبارزه با فرسایش خاک از

سیبزمینی در شرق کانادا به این نتایج رسیدند که مقدار

ضروریترین اقدامات کشورها در زمینه حفظ منابع طبیعی

نماتدها،

و خاک است ( .)23فرسایش خاک یكی از مهمترین

میكروآرتروپودها و میكروبندپایان در زمینهای ارگانیک

مساﺋل زیست محیطی و کشاورزی در فرآیند تولید غذایی

نسبت به سنتی باالتر بوده اما در مقدار آمیبها بین زمین-

است که در سالهای اخیر با افزایش جمعیت و دگرگونی

های ارگانیک و سنتی تفاوت معنیداری مشاهده نشد.

فعالیتهای انسانی شدت یافته است؛ بهطوریکه هر سال

نونس 3و همكاران ( ،)24با ارزیابی فعالیت میكروبی

در حدود  11میلیارد تن خاک حاصلخیز کشاورزی و

خاک در زمینهای تحت مدیریتهای مختلف در شمال

میلیاردها تن خاک از دیگر اراضی ،فرسایش مییابد (.)2

زیتوده

میكروبی،

میانگین

فراوانی

شرقی برزیل ،کاهش قابل توجهی در مقدار زیتوده

ایران از نظر حجم فرسایش خاک ،در میان کشورهای

میكروبی و فعالیت آنزیمی خاک پس از فرسایش را

منطقه ،رتبه اول و در دنیا رتبه دوم را دارد .اگر رقم ساالنه

مشاهده کردند .آنها همچنین بیان داشتند که به دنبال

تلفات خاک کشور  2تا  2/1میلیارد تن فرض شود ،معادل

استفاده از روشهای حفاظتی خاک ،حجم زیتوده

 24درصد فرسایش طبیعی خاکها و  1درصد مقدار

میكروبی و فعالیت آنزیمی افزایش یافته است .اندازهگیری

شستوشوی خاک در مقیاس جهانی ،در ایران اتفاق

توده زنده میكروبی به عنوان شاخص دینامیكی از کیفیت

میافتد ( .)71در استان گلستان نیز ،مقدار فرسایش قابل

خاک میتواند برای اندازهگیری مقدار تخریب خاک

توجه است .باال بودن مقدار فرسایش در استان گلستان ،به
دلیل شرایط اقلیمی ،توپوگرافی ،تخریب جنگلها و تغییر

1- Parisi et al.
2- Johanna et al.
3- Nnues et al.

4- Vagen et al.
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کاربری اراضی است ( .)74در کنار این عوامل باید توجه

کشاورزی در سطح وسیعی اتفاق افتاده است .همچنین در

داشت که سطح وسیعی از اراضی این استان را خاکهای

این سالها با تاکید بر عملیات حفاظتی ،بخشی از این اراضی

لسی تشكیل میدهند که به طور طبیعی قابلیت

کشاورزی ،به باغ مثمر ،بخشی به جنگلکاری و بخشی به

فرسایشپذیری زیادی دارند؛ بنابراین ،اقدامات حفاظتی

گونههای مرتعی اختصاص یافته است .در بازدیدهای میدانی

خاک در راستای حرکت در جهت کشاورزی پایدار و

از منطقه مورد مطالعه ،کاربریهای جنگل ،مرتع ،نهالکاری،

حفظ کمیت و کیفیت خاک به عنوان مهمترین بستر تولید

باغکاری ،زراعی و تراسبندی بر روی سازند لسی و شیب

محصوالت کشاورزی صورت گرفته است .با این حال،

 34درصد ،با عمر عملیات حدود  6تا  1سال برای

این سوال همواره مطرح است که آیا عملیات حفاظتی بر

نمونهبرداری خاک انتخاب شدند .نمونهبرداری از منطقه

شاخصهای کیفیت خاک اراضی لسی تاثیرگذار است یا

مورد مطالعه در آبان ماه سال 7313به دو روش انجام شد :در

خیر؟ بنابراین هدف از این پژوهش بررسی تأثیر عملیات

روش اول ،تعداد ده نمونه از هر کاربری از عمق 4-74

حفاظتی بر شاخصهای کیفیت خاک ،از جمله

سانتیمتری برداشت شد .بافت خاک به روش هیدرومتری،

ویژگیهای فیزیكی و شیمیایی با تاکید بر شاخصهای

اسیدیته خاک در حالت گل اشباع و با  pHمتر دارای الكترود

زیستی در حوضه آبخیز چهلچای شهرستان مینودشت

شیشهای اندازهگیری و تعیین شد .هدایت الكتریكی با استفاده

استان گلستان بوده است.

از دستگاه هدایتسنج الكتریكی ،در عصاره اشباع
اندازهگیری و تصحیح آن برای دمای  21درجه سانتیگراد

معاد و روشها

( )24انجام شد.کربنات کلسیم معادل به روش خنثی کردن

حوضه آبخیز چهلچای با وسعتی برابر  21613هكتار،

مواد خنثی شده با اسید کلریدریک و تیتراسیون اسید اضافی

بهعنوان یكی از شاخههای گرگانرود ،در مختصات

با سود ( )24صورت گرفت .ماده آلی به روش والكلی -

جغرافیایی َ 11ْ 23تا َ 11ْ 31طول شرقی و َ 36ْ 11تا َ73

بالک اندازهگیری شد .جرم مخصوص ظاهری به روش

ْ 31عرض شمالی واقع شده است (شكل .)7حداقل و

پارافین و اندازگیری پایداری ساختمان خاک با استفاده از

حداکثر ارتفاع منطقه مورد مطالعه به ترتیب  714و 2114

دستگاه شبیهساز قطره باران صورت پذیرفت.

متر از سطح دریا میباشد ( 71314 .)7هكتار از اراضی

در روش دوم تعدادی نمونه با استفاده از سیلندرهای با

حوضه چهلچای دارای کاربری جنگل 6741 ،هكتار

ابعاد  1/1*1سانتیمتر از سطح خاک برداشته شد و سپس

کاربری زراعت دیم و  7762هكتار از اراضی ،کاربری

برای اندازهگیری جمعیت میكروآرتروپودها در یخجال

زراعت آبی دارند.

نگهداری شد .همچنین تنفس میكروبی به روش اندازهگیری

گونههای

مرتعی

منطقه،

شامل

بروموس–

آچیال) (Bromus tectorumو جانی پروس سابین ،گونه-

تصاعد دیاکسیدکربن انجام گردید .کربن زیتودهی
میكروبی به روش ضدعفونی  -عصارهگیری انجام شد.

های جنگل طبیعی ،شامل توسكا ) (Alnus glutinosaو

برای جداسازی و شمارش جمعیت میكروآرتروپودها

بلوط(Quercas

از قیف برلیز استفاده گردید .کیفیت زیستی خاک 7بر پایه

کاج ) ، (Pinus cembraجنگل مصنوعی،

 )pubescensو باغکاری شامل درختان گردو

(Juglans

شاخصهای

اکومرفولوژیک

2

گروههای

مختلف

) mandshuricaپوشش گیاهی منطقه مورد مطالعه را تشكیل

میكروآرتروپودهای خاک محاسبه شد .برای تجزیه و

دادهاست .تاریخچه کاربری اراضی در منطقه نشان میدهد

تحلیل آماری دادهها از نرم افزار  SAS 9.3استفاده شد.

بیش از 44سال پیش تمامی این اراضی توسط جنگل پوشیده
شده بود که در سالهای اخیر تغییر کاربری به اراضی

1- Quality Biological of Soil - QBS
2- Ecomorphological Indexes - EMI
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شكل ( )۱معقعیت جغرافیایی آبخیز چهلچای در ایران و استان گلستان
Figure (1) Location of Chehelchai on the map of Iran in Golestan province

در تحلیل دادهها ابتدا معنیداری آنها با استفاده از جداول

خاکدانــههــای بــا انــدازه یكســان انتخــاب شــدند؛ ســپس
2

تجزیه واریانس در قالب طرح بلوکهای کامالً تصادفی

مقاومت خاکدانه در برابر قطرات باران به روش هسل ()1

ارزیابی گردید و سپس با استفاد از مقایسات چندگانه

بررسی شد .شاید برای مشاهده تأثیر عملیات تراسبندی بر

 LSDتجزیه و تحلیل دادهها انجام شد.

کیفیــت خــاک نیــاز بــه زمــان بــیشتــری باشــد .مقاومــت
خاکدانهها (شاخص پایداری خاکدانه) در کاربری جنگل

نتایج و بحب

در مقایسه با سایر کاربریها ،اختالف معنی دار در سطح 1

بررسی دانهبندی خاک های منطقه مورد مطالعه نشان

درصد داشت (شكل  .)2همچنین با مقایسه شكلهـای  2و

داد که کالس غالـب بافـت خـاک کـاربری مرتـع ،لـومی

 3مـیتـوان بیـان کـرد تلفــات شـدید مـاده آلـی ،کــاهش

رسی سیلتی و سایر کاربریها همگی لوم سیلتی هستند .بـه

چشمگیر فعالیت میكروبی خـاک (شـكل  )3و اسـتفاده از

نظر می رسد شـاخص بافـت خـاک خصوصـیت پایـایی از

ماشینآالت کشاورزی و فعالیت زیاد انسانی از مهـمتـرین

خاک بوده که با تغییـر کـاربری کـم تـر تحـت تـاثیر قـرار

عوامل مـؤثر کـاهش پایـداری خاکدانـههـا (شـكل  )2در

گرفته است .مارازیلو 7و همكـاران ( )76بیـان داشـتند کـه

کاربری زراعی در منطقه مورد مطالعه است.

بافت خاک در اثـر تغییرکـاربری ،زیـاد تحـت تـاثیر قـرار

جــرم مخصــوص ظــاهری در کــاربری جنگــل ،در

نمی گیرد .در کاربری تراسبنـدی ،بـه علـت خـاکورزی

مقایسه با سایر کاربریها اخـتالف معنـیداری در سـطح 1

نامناسب و شدید ،ضعف پوشش گیاهی و مواد آلی سطح

درصــد داشــت (شــكل  .)2هــمچنــین همبســتگی منفــی و

خاک ،همچنین انجام عملیات ایجاد تـراسهـا ،کـمتـرین

معنی داری بین جرم مخصـوص ظـاهری و میـانگین وزنـی

مقدار پایداری خاکدانهها در این کاربری با مقـدار 713/3

قطر خاکدانهها ،ماده آلـی و کـربن زیتـوده میكروبـی در

قطــره شــبیهســاز بــاران مشــاهده شــد .در ایــن روش ابتــدا

ســـــطح  7درصـــــد مشـــــاهده شـــــد (جـــــدول .)7

1- Marzaioli et al.

2- Hessel
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شكل ( )۰شاخصهای کیفیت خاک در کاربریهای مختلف
Figure (2) Indicators of soil quality in different land uses

به نظر میرسد ،اعمال خاکورزی ،ابتدا باعث کاهش

سانتیمتری وجود داشت .هم چنین وی افزایش مقدار جرم

چگالی ظـاهری خـاک شـده ولـی پـس از گذشـت زمـان

مخصوص ظاهری در اثر تغییر کاربری از جنگل به مرتع و

مقدار آن به حالت اولیه برگشـته اسـت و حتـی در برخـی

کشاورزی را گزارش کرد که بـا یافتـههـای ایـن پـژوهش

موارد بیش تر از مقدار اولیه نیز مشاهده شده اسـت .علـت

همخوانی دارد .همچنین کمترین مقـدار  pHدر کـاربری

این امر ،خـرد شـدن خـاک و جـایگیـری ذرات ریـز در

جنگل مشاهده شد کـه مـیتوانـد بـه علـت شسـتوشـوی

منافذ درشت خاک است ( .)1نتایج سلیک ،)1( 7نشان داد

بـیشترکـاتیونهـای بـازی باشـد .تغییـرات  pHخـاک در

کــه تفــاوت معنــیداری بــین جــرم مخصــوص ظــاهری

کاربریهای زراعی و تـراسبنـدی را بایـد بیشـتر ناشـی از

کاربریهای کشاورزی ،مرتع و جنگل در عمق صفر تا 24

اجرای عملیات زراعی و درهم آمیخته شدن خاک رویـین
و زیرین بـر اثـر شـخم طـوالنی مـدت در منطقـه دانسـت.

1- Celik
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شكل ( )3شاخصهای زیستی خاک در کاربریهای مختلف
Figure (3) Indicators of soil biology in different land uses

در بین کاربریهای مورد مطالعه بیشترین مقـدار اسـیدیته

خاک ،تجزیه ضعیف مواد آلی و عدم دخالت انسان مـی-

برابر با  1/41مربوط به نهالکاری بوده و کـم تـرین مقـدار

باشد.

برابــر بــا  1/33بعــد از جنگــل در کــاربری بــاغ مــیباشــد.

مقدار تـنفس میكروبـی مطـابق جـدول  7همبسـتگی

بررسی آماری مقدار آهک نشان دهنده اخـتالف معنـیدار

مثبت و باالیی را در سطح  7درصد با ماده آلـی ،پایـداری

در هر شش کاربری در سـطح  7درصـد بـود (جـدول .)7

خاکدانه ،کـربن زیتـوده میكروبـی و  EMIو در سـطح 1

درصد آهک در بین شـش کـاربری مختلـف متغیـر اسـت

درصــد بــا درصــد رس و  ECنشــان داد .تــنفس میكروبــی

(شكل .)2فـراهم بـودن رطوبـت بیشـتر در خـاک جنگـل

تابعی از مقدار رطوبت و ماده آلـی و در نتیجـه ،درصـد و
7

همراه با دیاکسیدکربن ناشی از فعالیتهای زیستی باعـث

نوع پوشش گیاهی است .اسالم و ویل ( )1بیان داشتند که

شده است تا کربنات کلسیم حل شـده و در سـطح خـاک

فعالیت زیاد میكروبی در خاکهای تحت پوشـش جنگـل

کاهش یابد؛ به طوری که مقدار آهـک متوسـطی در ایـن

طبیعی به دلیل سطوح باالی کـربن آلـی قابـل دسـترس در

کاربری دیده می شود .لیكن در جنگل به علت نفوذپذیری

این کاربری است .کیـانی و همكـاران ( )77نیـز ،معتقدنـد

باال و آبشویی بیشتر ،کاهش مقدار آهک نسبت به برخی

افزوده شـدن سـالیانه شـا و بـر

درختـان و مـواد آلـی

از کاربریها مشاهده شد .کیـانی و همكـاران ( )72اظهـار

جدیــد بــه ســطح خــاک جنگــل ،علــت بــاال بــودن تــنفس

داشتند که عملیات شخم ،میتواند باعث انتقـال آهـک از

میكروبــی در کــاربری جنگــل طبیعــی نســبت بــه ســایر

افق کلسیک زیرین به سطح خاک در مناطق جنگل تراشی

کاربریهاست .با توجه به شكل  3در جنگل بـه دلیـل بـاال

شده شود .هم چنین در کاربری تراسبنـدی مقـدار آهـک

بــودن مقــدار مــوادآلی و بازگشــت الشبــر

و بقایــای

برابر  72/13درصد میباشد که بـیش تـرین مقـدار در بـین

گیاهی به خاک و شرایط مناسب رطوبتی به جهت پوشش

کاربریها مورد مطالعه است و علت آن را میتوان به بـاال

گیــاهی ،ســطح خــاک دارای فعالیــت میكروبــی بــاال و در

آمــدن آهــک زیــرین عــالوه بــر شــخم از طریــق عملیــات

نهایت دارای بیش ترین کربن زیتوده میكروبی نسـبت بـه

تراسبندی انجام شده ،نسبت داد .مقدار ماده آلـی در بـین

سایر کاربریهاست.

کاربریهای مـورد مطالعـه از  4/66تـا  3/31درصـد متغیـر
است .بیش ترین مقدار ماده آلی مربوط به جنگل ،به دلیـل
پوشــش گیــاهی قــوی ،افــزوده شــدن ســاالنه الشبــر
درختان به خاک ،عدم دستخوردگی و زیر و رو کـردن

1- Islam and Weil
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جدول( )۱ضریی ه بستگی دربین شاخصهای معرد مطالعه
Table (1) Correlation coefficient between studied indices
کربنات

چگالی

پایداری خاکدانه

ظاهری
Bulk density

Soil structural
stability

شن
Sand

رس
Clay

0.19ns

0.24ns

-0.14ns

-0.2ns

-0.15ns

**-0.82

**-0.65

0.2ns

0.1ns

*-0.36

1

-0.22ns

0.11ns

1

1

EMI

MBC

تنفسمیكروبی
Microbial
respiration

معادآلی
OM

سیلت ()Silt

0.0001ns

-0.09ns

*-0.5

*-0.5

**0.53

رس ()Clay

0.019ns

0.19ns

*0.5

*0.4

**-0.75

**0.7

شن ()Sand

-0.11ns

-0.07ns

0.007ns

-0.16ns

0.21ns

0.18ns

*0.35

**0.54

**0.44

**0.4

**0.5

*0.5

0.047ns

-0.07ns

**-0.7

**-0.5

**-0.4

-0.09ns

**-0.4

0.19ns

-0.17ns

-0.07ns

1

pH

ns

0.08

ns

-0.19

**

ns

-0.17

**

ns

EC

ns

0.04

ns

-0.04

ns

-0.17

پایداری خاکدانه
( Soil structural
)stability
چگالی ظاهری
(density

)Bulk

کربنات کلسیم
معادل ()CCE
ماده آلی ()OM

*

-0.4

0.35

-0.15ns

-0.5ns

**-0.6

**-0.6

*0.51

**0.7

**0.8

1

کلسی معادل

pH

EC

()CCE

ns

0.5

0.2

0.22

1

1

1

تنفس میكروبی
( Microbial

**

0.5

**

0.57

1

)respiration
MBC

**0.54

1

 : **،* ،nsبه ترتیب فاقد معنی دار ،معنی داری در سطح  1و  7درصد
ns, * ,**: not significant, significant at 0.05 and 0.01 level, respectively

کربن زیتـوده میكروبـی بـا پایـداری خاکدانـه ،مـاده

4وهمكــاران ،)71( ،نــونس 1و همكــاران ،)24( ،جوانــا 6و
1

آلی ،تنفس میكروبی در سطح  4/47درصد و بـا  EMIدر

همكــاران)74( ،؛ نــول مــور وهمكــاران )27( ،مطابقــت

سـطح  4/41درصـد هـمبســتگی مسـتقیم بـاالیی نشــان داد

داشت.

(جـدول  .)7هــمچنــین شـارما 7و همكــاران( ،)21ضــریب

تنفس میكروبی و کربن بیـومس در کـاربری جنگـل،

همبســتگی بــاالیی را بــین مــاده آلــی و کــربن زیتــوده

دارای بــیشتــرین مقــدار بــوده کــه نشــان دهنــده کثــرت

میكروبی بهدست آوردند که با نتایج این مطالعـه مطابقـت

جمعیــت میكروآرتروپــودهــا در آن مــیباشـد ،کــه علــت

دارد .ریز جانداران خاک ،نقش اساسی در انتقـال و تغییـر

فراوانــی آن درصــد مــاده آلــی بــاال ،وجــود الشبــر

و

شكل مادهآلی خاک ،مانند معدنی شـدن و غیـر متحـرک

بقایای گیاهی فراوان ،تنوع زیستی باال ،طعمه فراوان بـرای

شدن مادهآلی دارند .این تغییر شكلهـا ،پایـههـای اساسـی

تغذیه این موجودات و پایداری خاکدانـه بـاال بـودهاسـت.

تجزیه گیاهان ،خاکدانـهبنـدی خـاک و قابلیـت دسترسـی

کــاربری جنگــل ،هــمچنــین دارای بــاالترین مقــدار QBS

عناصر هستند ( .)21نتایج بهدست آمده در این پژوهش بـا

میباشد (جدول )2نشان دهنده کیفیت باالی خاک جنگل

یافتـــههـــای محققـــان زیـــادی ،از جملـــه مارینـــاری 2و

در مقایسه با سایر کاربریهاست که دارای بیش ترین تنوع

همكــــاران ،)71(،بیرخــــوفر 3وهمكــــاران ،)3( ،میرالــــز
1- Sharma et al.
2- Marinari et al.
3- Birkhofer et al.

4- Miralles et al.
5- Nnues et al.
6- Johanna et al.
7- Noellemeyer et al.
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گونههای جانوری با بیش ترین انطباق با خـاک اسـت کـه

متفاوت است و در الشبر هایی با نسـبت  C/Nبـاال ،از

نشاندهنده کیفیت زیستی باالی آن میباشد که در نتیجه،

اهمیت بیشتری برخوردارند ( .)6همچنـین مقـدار

شــرایط مســاعد فیزیكــی و شــیمیایی ،از جملــه پایــداری

در کاربری زارعی برابر با  21میباشد که کم تـرین مقـدار

خاکدانه و ماده آلی بـاال و چگـالی ظـاهری کـم و تهویـه

را در بین کاربریهـا مـورد مطالعـه داشـته اسـت کـه ایـن

QBS

مناســب ایجــاد شــده اســت .عــالوه بــر آن ،جنگــل دارای

کاهش نشان دهنده پایین بودن کیفیـت زیسـتی خـاک در

2

اثر کاهش شرایط مناسب برای انطباق جانوران خـاکزی

است؛ که نشان دهنده بیش ترین تعداد کلومبوال اسـت .در

بــا خــاک در نتیجــه کــاهش مــاده آلــی ،افــزایش چگــالی

مرتع نیز مانند جنگل ،نسبت گونـه جـانوری کلومبـوال بـه

ظاهری ،شخم نامناسب و کـم بـودن بقایـایی گیـاهی ایـن

آکاری زیاد است و احتماال دلیل آن بـاال بـودن فضـوالت

اراضی است.

بیش تـرین نسـبت گونـه جـانوری کلومبـوال 7بـه آکـاری

در کـاربری نهـالکـاری مقـدار  EMIبرابـر  41بـوده

دامهای در حال چرا بوده است.
در اغلـــب خـــاکهـــا  14درصـــد جمعیـــت میكـــرو

است،که بیشتر بودن مقدار آن نسبت به مرتع در ارتباط با

آرتروپودا را کلمـبال و کنـههـا تشـكیل مـیدهنـد و سـایر

هوادهی بیشتر خاک در اثر عملیات کشت و کار و جرم

گروهها شامل بیشاخكان ،دم چنگالیان و خرد پایان و هم

مخصــوص ظــاهری کــمتــر آن و در نهایــت اکســیژن در

پایان میباشند .گرچه شناخت کـافی از اکولـوژی میكـرو

دسترس بیشتر برای جانورن خاک که باعث بیشتر شدن

آربروپــودا وجــود نــدارد ،ولــی ایــن گــروه از موجــودات

طعمه در این کاربری شدهاست .مقـدار  EMIدر کـاربری

خاکزی نقـش مهمـی در تسـریع تجزیـه بقابـای گیـاهی از

باغی برابر با  31است .باال بـودن مقـدار  EMIدر کـاربری

طریــق تعامــل بــا میكروفلــور خــاک دارنــد ( 6و  .)21در

باغی ،نسبت به زراعی ،به دلیل عدم خاکورزی و کشـت

کاربری زراعی مقدار  EMIبرابر با  21است که کـمتـرین

و کار و وجود بقایای گیاهی بیشتر روی سطح خاک ،در

مقدار را در بین کابریها داشته است؛ علت این کاهش در

نتیجه وجود طعمه بیشتر میباشـد .هـمچنـین در کـاربری

جمعیت زیستی خاک این اراضی به دلیل ماده آلـی کـم و

مرتع ،مقدار  EMIبرابر 34اسـت ،کـه کـاهش مقـدار آن

هــوادهی بــیشتــر خــاک در اثــر عملیــات خــاکورزی و

نسبت به جنگل ،به دلیل کاهش پوشش گیاهی ،بازگشـت

کاهش طعمه اسـت .موجـودات خـاکزی منجـر بـه ریزتـر

کم تر بقایای گیاهی و فشرده شدن سطح خاک ،به جهـت

شدن الشبر هـای در حـال تجزیـه مـیشـوند و قابلیـت

چرای بیرویه دام است .هـمچنـین مقـدار  QBSدر مرتـع

دسترسی آنها را برای تجزیه میكروبی فراهم تر مینمایند

برابر با  31بهدست آمد که حدی میانه در بین کاربریهای

( .)32مواد دفعی میكـرو آرتروپودهـای ریـزهخـوار ماننـد

مورد مطالعه دارد و نشانه کیفیت زیستی متوسط آن نسبت

کلمبال و کنههـای ارباتیـد ،در مقایسـه بـا الشبـر هـا از

به جنگل است.

نسبت سطح به حجم بیشتری برخوردار هستند .این مساله

در کاربری تراسبندی ،مقدار  EMIبرابـر بـا  47بـوده

منجر به بیشتر شدن مقـدار تجزیـه آنهـا در واحـد زمـان

که بیش تر بودن آن نسبت به کاربری زراعـی ،بـه دلیـل از

میشود ( .)6جریان انرژی و چرخه عناصر غذایی از طریق

بین رفتن شیب و در نهایت حفظ بهتر مـواد آلـی و مقـدار

خــاک تســریع و باعــث افــزایش میــزان برگشــتپــذیری

بیشتر کربن زیتـوده میكروبـی آن و در نهایـت طعمـه در

زیتوده میكروبی میشـود .اهمیـت میكـرو آربروپـودا در

خاک است .مقدار  QBSدر تراسبندی برابر با  47بود که

میـزان تجزیــه الشبــر

بــا توجـه بــه کیفیــت الشبــر

باال بودن آن هم نشان دهنده افزایش کیفیت زیستی خاک
در اثر از بین بردن شیب در تراسها نسبت به زراعی است.

1- Collembola
2- Acari

مقـــدار

)C\A (Collembola/Acari

در کـــاربری
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نهالکاری ،زراعی و تراسبندی کم ترین مقـدار را داشـته

از نتایج  C/Aبهدست آمده با توجه به بیشترین تنوع

که نشان دهنده بیش ترین مقـدار کلومبـوال در آن اسـت و

جانوری و نسبت کلومبوال به آکاری در جنگل و افزایش

علـت آن احتمــاال شـرایط مناســب بــرای حضـور بــیشتــر

روند کاهشی آن در سایر کاربریها با افزایش عملیات

طعمههای مورد مصرف آن است (جدول .)3

زراعی در آنها ،میتوان نتیجه گرفت که با افزایش

به طور کلی در یک منطقه ،نوع و کمیت بقایای آلی

پایداری خاکدانه که به دنبال افزایش مادهآلی ایجاد

در حــال تجزیــه و اثــرات آنهــا بــر جمعیــت میكروفلــور،

میشود ،باعث افزایش  EMIو همچنین نسبت کلومبوال به

پایداری ساختمان خاک ،بهخصوص حجم منافذ ،و رژیـم

آکاری میگردد .کاهش جرم مخصوص ظاهری هم با

رطوبتی خاک از مهمتـرین عوامـل تعیـین کننـده فراوانـی

تأثیر مثبت بر هوای خاک ،موجب افزایش جمعیت

میكــرو آرتروپودهــای خــاک در یــک منطقــه اقلیمــی

جانوری خاک میشود.

محسوب میشود (.)33

جدول( )۰بررسی گعنههای میكروآرتروپعدهای خاک ،نمرهدهی براساس  EMIو  QBSدر کاربریهای مختلف
Table (2) Species of soil micro arthropods, scoring based on EMI and QBS in the lands use

مرتع

باغ کاری

تراسبندی

نهالکاری

زراعی

جنگل

Pasture

Gardening

Teracing

Forestry

Cultivate

Forest

20
6
0
0
0
0
10
1
0
0
0
0
37

20
8
0
5
0
0
0
0
0
0
5
0
38

20
20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
41

20
20
0
5
0
10
0
0
0
0
0
0
56

20
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
29

20
20
20
1
0
10
10
0
0
0
0
0
86

کاربری () Land use
نع ،گعنه جانعری

()Animal Species
Acari
Collembola
Protura
Hymenoptera
Coleoptera
)Diptera (larvae
)Otherholometabolousinsects (larvae
)Otherholometabolous insects (adults
Hemiptera
Psocoptera
Araneae
Chilopoda
QBS

جدول( )3تأثیر کاربری حفاظتی بر  ( C\Aنسبت کلعمبعال به آکاری)
)Table (3) Impact of conservation lands on C/A (Collembola/Acari ratio
کاربری ()Land use

فرمهای زیستی

No of Collembola

C/A

تراسبندی ()Terracing

5

27

3

0.11

نهالکاری ()Forestry

9

31

3

0.1

جنگل ()Forest

10

13

9

0.69

مرتع ()Pasture

6

19

9

0.47

باغ کاری ()Gardening

6

35

2

0.06

زراعی ()Cultivate

5

13

1

0.08

()Biological forms

No. of ACARI
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بیرخوفر و همكاران )3( ،با بررسی پارمترهای زیستی در

کاری ،باغکاری ،تراسبندی ،مرتع و زراعی کـاهش کـاهش

خاک سطحی و زیرین سیستم کشاورزی سنتی و ارگانیک

پیدا کردهاست که نشان دهنده کاهش کیفیت زیسـتی خـاک

تحت کشت گندم در آزمایشهای کشاورزی بلندمدت،

و یا تأثیر مثبت عملیات حفاظتی انجام شـده مـیباشـد .مقـدار

دریافتند که باکتریوویروس ،نماتدها و کرمهای خاکی،

شاخص ( EMIدرجه وابستگی موجودات خاکزی به خـاک)

درسیستمهایی که کود دامی دریافت کرده بودند ،فراوانتر و

همبستگی خوبی را با پارامترهای فیزیكی ،شـیمیایی و زیسـتی

فراوانی عنكبوتیان و میكروآرروپودها نیز درمدیریت آلی

ازجمله پایداری خاکدانه ،جرم مخصوص ظاهری ،مادهآلـی،

مطلوب است .این افزایش جمعیت ،احتماال ناشی از افزایش

تــنفس و کــربن زیتــوده میكروبــی نشــان داد کــه شــاهدی بــر

دسترسی به طعمه و افزایش پوشش گیاهی علفی بودهاست.

وابســتگی جمعیــت موجــودات خــاکزی بــا پارامترهــای ذکــر
شدهاست .مقـدار  C/Aدر جنگـل و سـپس مرتـع بـیشتـرین

نتیجهگیری

مقدار و در زراعی کمتـرین مقـدار را داشـته کـه بیـانگر ایـن

نتایج نشـان داد کـه تخریـب جنگـلهـا و مراتـع باعـث

مطلب است که با کاهش جرم مخصوص ظـاهری و افـزایش

کاهش شاخصهای کیفیت خاک شـده و عملیـات حفـاظتی

مادهآلی ،پایداری خاکدانه افزایش مییابـد و مـیتـوان نتیجـه

تا حدی این کاهش را جبران کرده است و تأثیر کم آن مـی-

گرفــت افــزایش کیفیــت فیزیكــی و شــیمیایی خــاک باعــث

تواند به دلیل عمر کوتاه این عملیاتها باشد .تنفس میكروبی

افزایش فعالیت جـانوری خـاک و در نهایـت کیفیـت زیسـتی

و کربن زیتوده میكروبی ،تابعی از موادآلی خاک است کـه

خاک شده است .به طور کلـی نتـایج نشـان داد کـه عملیـات

عملیات حفاظتی تا حدی باعث افزایش آن شدهاسـت .مقـدار

حفاظتی انجام شده در منطقه ،باعث افزایش کیفیت فیزیكـی،

جمعیـت میكروآرتروپودهــا در جنگــل ،بــیشتــرین مقــدار را

شیمیایی و بهخصوص زیسـتی خـاک شـدهاسـت .البتـه بـرای

داشت که نشان از کیفیت باالی خاک آن میباشـد وکـاهش

دستیابی به نتایج شاخصتر به گذشت زمان بیشتر از انجـام

شدید در زراعی نشـان تخریـب کیفیـت خـاک در اثـر تغییـر

عملیات حفاظتی و استقرار بهتر وکاملتر آنها نیاز است.
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