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چکیده
بررسي ويژگيهای خاک يکي از راههای ارزيابي مديريت اعمالشده بر رويشگاههای جنگلي است .در پژوهش پيشرو به بررسي
اثر مديريت مبتني بر حفاظت بر ويژگيهای خاک رويشگاههای جنگلي منطقه ارسباران پرداخته شد .ابتدا منطقه حفاظتشده و
غيرحفاظتي (ديزمار) ارسباران به دو طبقه ارتفاعي  1000تا  1500متر و  1500تا  2000متر از سطح دريا تقسيم شد و در هر منطقه
 22نمونه خاک (در هر طبقه ارتفاعي  11نمونه خاک) و درمجموع  44نمونه خاک از عمق صفر تا  30سانتيمتری دامنههای شمالي
اين جنگلها برداشت شد .آزمون تجزيه واريانس دوطرفه برای بررسي اثرات تيمار مديريت حفاظتي 45ساله و عامل ارتفاع از سطح
دريا بر ويژگيهای خاک انجام شد .نتايج نشان داد که مديريت حفاظتي بر اسيديته ( ،)6/5هدايت الکتريکي ( ،)1/45 ds/mرطوبت
گل اشباع ( 77/5درصد) ،کربن آلي ( 8/31درصد) ،رس ( 31/77درصد) ،شن ( 40درصد) ،نيتروژن کل ( 0/84درصد) ،پتاسيم قابل
جذب ( 2475/86ميلي گرم در کيلوگرم) و محتوای رطوبتي خاک ( 17/42درصد) اثر معنيدار داشت و ميانگين تمامي اين
شاخصها بهجز شن در منطقه حفاظتشده بيشتر از منطقه غيرحفاظتي بود .همچنين ،نتايج نشانداد که عامل ارتفاع از سطح دريا بر
وزن مخصوص ظاهری و محتوای رطوبتي خاک تأثير معنيداری داشت ،بهطوریکه ميانگين وزن مخصوص ظاهری در طبقه ارتفاعي
پايين ( 1/09گرم بر سانتيمتر مکعب) و ميانگين محتوای رطوبتي خاک در طبقه ارتفاعي باال ( 17/92درصد) بيشتر بود .نتايج اين
پژوهش مؤيد تأثير قابل توجه رويکرد مديريت حفاظتي بر شاخصهای کيفيت خاک رويشگاههای جنگلي بخش حفاظتشده منطقه
ارسباران بود.
واژههای کلیدی :ارتفاع از سطح دريا ،تجزيه واريانس دوطرفه ،کيفيت خاک ،منطقه حفاظتشده ،وزن مخصوص ظاهری.

مقدمه
خاک يکي از اجزاء بسيار مهم اکوسيستمهای جنگلي بوده
و مطالعه تأثيرپذيری ويژگيهای مختلف خاکهای جنگلي از
رويکردهای مختلف مديريتي مرتبط با جنگل ،امری ضروری

است ( .)Rezaei et al., 2016اگرچه ويژگيها و عناصر
غذايي خاک بسته به مکان و زمان تغيير ميکنند ،با اينحال
بيشتر ويژگيهای خاک تحت تأثير عاملهايي مانند سنگ
مادر ،گياهان ،انسان ،حيوانات ،ميکروارگانيسمها ،اقليم و
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شرايط توپوگرافي قرار گرفته و دچار تغيير ميشوند .بهنظر
ميرسد پوشش گياهي و ترکيب گونهها نيز بهدليل تغيير در
زیتوده (بقايای مواد ،زیتوده هوايي و زيرزميني) بر
ويژگيهای فيزيکي و شيميايي خاک اثرگذار است ( Lal,
 .)2004پژوهشگران بيان کردهاند که درختان در اکوسيستمهای
جنگلي بهواسطه ايجاد فرايندهای بيوژئوشيميايي ،خاکهای
حاصلخيزتری را در زير تاجپوشش خود نسبت به فضای باز
ايجاد ميکنند ( .)Camping et al., 2002از سوی ديگر ،تغيير
در پوشش گياهي تحت تأثير روشهای مختلف مديريتي
ممکن است باعث بهوجود آمدن تغييرات درازمدت در شرايط
خاک شود ،بهطوریکه حتي پس از گذشت مدت زمان
طوالني ،خاک به شرايط اوليه خود برنگردد
( .)Khanmirzaeifard & Sameni, 2005پژوهشها نشان
دادهاند که شدت تغيير ويژگيهای خاکهای جنگلي به نوع
مديريت جنگل نيز بستگي دارد ( )Zhang et al., 2007و
اجرای شيوههای مختلف مديريت در جنگل ،اثرات متعددی بر
بومسازگان جنگل بهويژه خاک دارد .بنابراين ،مطالعه اثر
کاربری و مديريتهای مختلف اکوسيستمهای طبيعي بر نحوه
تغيير ويژگيهای خاک با استفاده از ارزيابي شاخصهای کيفي
خاک ،امری اجتنابناپذير است (.)Puladi et al., 2013
جنگلهای ارسباران واقع در شمال غرب ايران ،بهدليل
دارا بودن ويژگيهای مختلف اکولوژيکي و مشخصههای
ممتازی همچون پناهگاه حياتوحش ،ويژگيهای بکر و
گردشگرپسند و گونههای چندمنظوره (مانند سماق،
زغالاخته ،قرهقات و بنه) ،عناوين منطقه حفاظتشده و پارک
ملي را بهخود اختصاص داده است .از نظر پوشش گياهي،
 1334گونه گياهي که به  493جنس و  97تيره تعلق دارند،
در اين منطقه وجود دارد ( .)Birang et al., 1995با توجه به
وسعت ايران و نيمهخشک بودن بخش وسيعي از آن ،بديهي
است سطح محدود جنگلهای موجود تأثير مهمي در تمام
زمينهها اعم از کشاورزی ،صنعت و محيط زيست دارد .در
همين راستا ،رويشگاه جنگلي ارسباران با وجود ثبت جهاني
بهعنوان ذخيرهگاه بيوسفر کمتر مورد توجه قرار گرفته و
مطالعات موجود نيز بيشتر در رابطه با پوشش گياهي اين

105

منطقه انجام شدهاست ( .)Rezaei et al., 2016بررسي اثرات
مديريت مبتني بر حفاظت بر تنوع گونهای گياهان چوبي
جنگلهای ارسباران نشان داده است که شاخصهای غنا،
يکنواختي و تنوع گونهای در تودههای جنگلي منطقه
حفاظتشده در مقايسه با منطقه غيرحفاظتي اختالف
معنيداری داشتند ( .)Alijanpour et al., 2009در مطالعهای
ديگر Moradi Dirmandrik ،و همکاران ( )2015در بخش
حفاظتشده جنگلهای ارسباران در طول يک گراديان
ارتفاعي ،چهار تيپ ممرز -بلوط سفيد ( 1100تا  1400متر
از سطح دريا) ،ممرز -بلوط سفيد -کرب -ون ( 1400تا
 1500متر از سطح دريا) ،ممرز -بلوط سفيد -کرب (1500
تا  1650متر از سطح دريا) و ممرز -اوری ( 1650تا 1725
متر از سطح دريا) را شناسايي کردند .در رابطه با مطالعات
خاک اين جنگلها Rezaei ،و همکاران ( )2016با انتخاب
 30خاکرخ در ترازهای مختلف ارتفاعي در منطقه کليبرچای
ارسباران ،تشکيل و تکامل خاکهای منطقه را مورد بررسي
قرار داده و به اين نتيجه رسيدند که چهار رده خاک انتيسول،
اينسپتيسول ،ماليسول و آلفيسول در منطقه وجود دارد.
همچنين ،ذکر کردند که ارتفاع از سطح دريا فاکتور اصلي
تشکيل خاکها نبوده ،ولي اصليترين فاکتور مؤثر بر تکامل
خاکها در اين منطقه است Eskandari Shahraki .و
همکاران ( )2016در بررسي تأثير کاربریهای مختلف اراضي
بر ترسيب کربن خاک با بررسي اثر شش نوع کاربری اراضي
جنگل قرقشده ،جنگل طبيعي ،جنگل تخريبشده ،باغ ،مرتع
و کشاورزی نتيجه گرفتند که جنگل قرقشده بيشترين ترسيب
کربن و جنگل تخريبشده کمترين اندوخته کربن را دارا بود.
در پژوهشي ديگر در منطقه جنگلي پردانان پيرانشهر ،با
بررسي اثرات تغيير کاربری بر برخي ويژگيهای حاصلخيزی
خاک ،مشخص شد که تغيير کاربری جنگل به اراضي زراعي
بهدليل کاهش ورودی کربن آلي و انجام عمليات خاکورزی
مختلف ميتواند در درازمدت باعث کاهش کيفيت و ماده آلي
خاک شود ( .)Rasouli-Sadaghiani et al., 2015همچنين،
 Salehiو همکاران ( )2011ويژگيهای فيزيکي و شيميايي
خاک جنگلهای کمتر تخريبيافته و تخريبيافته زاگرس را
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بررسي کرده و به اين نتيجه رسيدند که تمام ويژگيهای
فيزيکي و شيميايي خاک بين دو منطقه تفاوت معنيداری
داشته و شرايط خاک در منطقه کمتر تخريبيافته بهتر بود .در
مطالعهای در جنگلهای مديريتشده با شرايط مختلف
(بهرهبرداریشده ،تنکشده ،کوددهيشده ،آميخته و جنگل
کنترلشده در مقابل باليای طبيعي) در اروپا نتيجهگيری شد که
مديريتهای مختلف و تغيير در شدت اعمال يک نوع رويکرد
مديريتي خاص ،بر ذخيره کربن تأثير معنيداری ميگذارد
(.)Jandl et al., 2007
در جنگلهای ارسباران ،وجود فعاليتهای
زغالگيری ،برداشت چوب توسط مردم محلي و تبديل
اراضي جنگلي به زمين های کشاورزی ،زمينه
حفاظتي شدن منطقه را از سال  1350فراهم کرد .حفاظت
از اين جنگلها فقط بهدليل کنترل امور ذکر شده و
جلوگيری از تخريب جنگل انجام شد .از آنجاييکه موارد
ياد شده بهطور مستقيم و غيرمستقيم بر پوشش علفي و
چوبي و در نتيجه خاک جنگل تأثيرگذار است ،انتظار
ميرود در راستای مديريت حفاظتي مناسب ،وضعيت
پوشش گياهي و پيرو آن وضعيت شاخصهای کيفي خاک
بخش حفاظتشده در شرايط مناسبتری از بخش
غيرحفاظتي باشد .همچنين ،با توجه به اينکه در اين
جنگلها تاکنون در رابطه با بررسي اثرات مديريت
حفاظتي بر ويژگيهای خاک ،مطالعهای انجام نشده است،
اين پژوهش سعي دارد اثرات  45سال مديريت مبتني بر
حفاظت را بر ويژگيهای فيزيکي و شيميايي خاک اين
منطقه بررسي و با منطقه مجاور که تحت مديريت حفاظتي
نيست ،مقايسه کند .بهدليل تأثير تغييرات ارتفاع از سطح
دريا بر خصوصيات خاک ( )Rezaei et al., 2016و
همچنين برای بررسي چگونگي تأثير تغييرات ارتفاع از
سطح دريا بر عملکرد مديريت حفاظتي ،اين عامل نيز در
پژوهش پيشرو درنظر گرفته شد .نتايج اين پژوهش
مي تواند در شناخت دقيق تغييرات خاک تحت حفاظت و
اثر ارتفاع از سطح دريا بر آن و نيز تصميمگيری های
مديريتي مفيد باشد.

تأثیر مدیریت مبتنی بر حفاظت بر ویژگیهای ...

مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه
اين پژوهش در دو منطقه حفاظتشده و غيرحفاظتي در
جنگلهای ارسباران انجام شد .مساحت کل جنگلهای ارسباران
بيشتر از  164000هکتار است که  56درصد آن (حدود 72400
هکتار) از سال  1350تحت مديريت مبتني بر حفاظت سازمان
حفاظت محيط زيست کشور قرار گرفته است ( Javanshir,
 )2000و مابقي اين جنگلها غيرحفاظتي بوده و زير نظر اداره
کل منابع طبيعي استان آذربايجان شرقي مديريت ميشود.
ميانگين بارندگي در اين جنگلها حدود  400تا  600ميليمتر
گزارششده ( )Alijanpour et al., 2009و بخشهای جنگلي
بهطور عمده در دامنههای شمالي گسترش دارند .منطقه ارسباران
از نظر زمينشناسي متعلق به دوران سوم است و قسمت عمده
سنگشناسي منطقه را واحدهای آهکي و آذرين تشکيل ميدهد.
خاک منطقه در نقاط جنگلي اغلب از نوع خاک قهوهای جنگلي
و قهوهای آهکي است .اين خاکها بيشتر بر روی سنگ مادر
آهکي سخت ،مارن و ماسهسنگ واقع شدهاند ( Anonymous,
 .)1995کوهستاني بودن ،شيب بهنسبت زياد ،وجود درختان
اندميک ،تغييرات شديد آميختگي و ساختار در ارتفاع از سطح
دريا و فيزيوگرافي مختلف از مهمترين ويژگيهای اين جنگلها
است ( .)Amirghasemi et al., 2001در اين جنگلها گونههای
ممرز ،بلوط سياه ،بلوط سفيد ،کرب ،کيکم و گيالس وحشي
بهعنوان گونههای اصلي و گونههای ملج ،ون ،گوشوارک،
زغالاخته ،ال ،گالبي وحشي ،آردوج ،سرخدار و پسته وحشي
بهعنوان گونههای همراه انتشار دارند .بخش حفاظتشده اين
جنگلها بين طول جغرافيايي ˝ 46o42´40تا ˝ 47o4´25شرقي
و عرض جغرافيايي ˝ 38o47´24تا ˝ 39o4´36شمالي گسترش
دارد .بخش غيرحفاظتي نيز بين طول جغرافيايي ˝ 46 o22´17تا
˝ 46o43´44شرقي و عرض جغرافيايي ˝ 38o39´44تا
˝ 38o53´4شمالي قرار گرفته است (شکل .)1
ميانگين برخي مشخصههای تودههای جنگلي بخش
حفاظتشده و غيرحفاظتي در جدول  1ارائه شده است
(.)Alijanpour et al., 2014
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شکل  -1موقعیت منطقه مورد مطالعه در کشور و استان آذربایجان شرقی
جدل  -1میانگین مشخصههای کمی تودههای جنگلی در دو بخش حفاظتشده و غیرحفاظتی جنگلهای ارسباران
منطقه

قطر برابر سينه (سانتيمتر)

تراکم (تعداد در هکتار)

ارتفاع (متر)

سطح تاج تکدرخت (متر مربع)

حفاظتشده

12/58

2043/43

14/14

11/09

غيرحفاظتي

11/71

2323/23

13/39

10/43

روش پژوهش
عالوه بر تيمار مديريت ،برای بررسي تأثير عامل
ارتفاع از سطح دريا بر ويژگيهای خاک ،با توجه به
شرايط منطقه جنگلي ارسباران و محدوده رويش جنگل،
مناطق مورد مطالعه حفاظتشده و غيرحفاظتي به دو طبقه
ارتفاعي  1000تا  1500متر و  1500تا  2000متر از
سطح دريا تقسيم شده ( Moradi Dirmandrik et al.,
 )2015و در هر منطقه ،تودههای جنگلي در دامنه های
شمالي انتخاب شدند .برای انجام اين فرايند ،نقشه مدل
رقومي ارتفاع ( )DEMبرای مناطق مورد مطالعه استخراج
و طبقهبندی ارتفاع بر روی آن انجام شد و به محيط
 Google Earthانتقال داده شد .پس از جنگلگردشي
مقدماتي ،موقعيت توده های جنگلي برای آماربرداری در
هر دو منطقه حفاظتشده و غيرحفاظتي بر روی نقشه
طبقهبندی ارتفاع مشخص شدند .با توجه به پژوهشي که

پيشتر انجام شده بود ( ،)Alijanpour et al., 2009به
روش منظم -تصادفي شبکه نمونهبرداری به ابعاد
 150 × 300متر برای کل منطقه طراحي و 132
قطعه نمونه پياده شد .سپس ،از هر سه قطعهنمونه بهطور
تصادفي يک قطعهنمونه به مساحت  300متر مربع برای
برداشت نمونه خاک انتخاب شد (در هر طبقه ارتفاعي 11
نمونه و در هر منطقه  22نمونه ،درمجموع  44نمونه) .در
قطعهنمونه انتخابي ،چهار نمونه خاک از چهار گوشه
قطعهنمونه از عمق صفر تا  30سانتيمتری برداشت
( )Heidari Safari Kouchi et al., 2016و پس از
ترکيب ،يک نمونه دو کيلوگرمي تهيه شد .همچنين ،از
مرکز قطعهنمونههای انتخابي برای اندازهگيری وزن
مخصوص ظاهری خاک ،يک نمونه خاک بهوسيله سيلندر
فلزی با حجم مشخص و قطر  4/4سانتيمتر برداشت شد.
پس از انتقال نمونههای خاک و سيلندر به آزمايشگاه،
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مشخصههای اسيديته خاک با استفاده از روش توماس
( ،)Thomas, 1996هدايت الکتريکي خاک با استفاده از
روش روآدس ( ،)Rhoades, 1996رطوبت گل اشباع با
استفاده از روش وزني ( ،)Jafari Haghighi, 2003کربن
آلي با استفاده از روش والکي -بالک ( Jafari Haghighi,
 ،)2003درصد آهک با استفاده از روش تيتراسيون
(  ،)Loeppert & Suarez, 1996رس ،سيلت و شن با
استفاده از روش هيدرومتری بايوکوس ( Jafari
 ،)Haghighi, 2003نيتروژن کل با استفاده از روش
کجلدال ( ،)Bremner & Mulvaney, 1982فسفر کل با
استفاده از روش اولسون ( ،)Moreno et al., 2007پتاسيم
قابل جذب با استفاده از روش عصاره گل اشباع ( Jafari
 ،)Haghighi, 2003وزن مخصوص ظاهری با روش
سيلندر و درصد سنگريزه و محتوای رطوبتي خاک با
استفاده از روش وزني ()Jafari Haghighi, 2003
اندازه گيری شدند.
تجزیه و تحلیل دادهها
بهمنظور تجزيه و تحليل دادههای بهدست آمده ،فرض
نرمال بودن دادهها با استفاده از آزمون کولموگروف-
سميرنوف تأييد و همگني واريانسها با استفاده از آزمون
ليون بررسي شد .از آزمون تجزيه واريانس دوطرفه با
طرح آماری فاکتوريل با دو فاکتور شامل  )1مديريت در
دو سطح (حفاظتشده و غيرحفاظتي) و  )2طبقه ارتفاعي
در دو سطح (طبقه ارتفاعي پايين 1000 ،تا  1500و طبقه
ارتفاعي باال 1500 ،تا  2000متر از سطح دريا) و
درمجموع چهار تيمار استفاده شد .مقايسات ميانگينهای
اثرات اصلي مديريت و طبقه ارتفاعي با استفاده از آزمون
 tمستقل و مقايسه ميانگين اثرات متقابل با استفاده از
آزمون دانکن انجام شد .برای بررسي مهمترين ويژگي
خاک تغييريافته بين دو منطقه حفاظتشده و غيرحفاظتي
در اثر مديريت مبتني بر حفاظت از تجزيه به مولفههای

تأثیر مدیریت مبتنی بر حفاظت بر ویژگیهای ...

اصلي ( )PCAاستفاده شد .تجزيه و تحليلهای آماری و
تجزيه به مؤلفه های اصلي در محيط نرم افزار SPSS 21
انجام شد.

نتایج
نتايج تجزيه و تحليلهای آماری مربوط به تجزيه
واريانس دوطرفه ويژگيهای مختلف خاک در جدول 2
ارائه شده است .همان طور که مشاهده ميشود ،اثرات
اصلي تيمار مديريت بر ويژگيهای اسيديته ،هدايت
الکتريکي ،کربن آلي ،درصد رس ،نيتروژن کل و پتاسيم
قابل جذب و محتوای رطوبتي خاک در سطح اطمينان 99
درصد و بر شاخص های رطوبت گل اشباع و درصد شن
در سطح اطمينان  95درصد معنيدار بود .اثرات اصلي
فاکتور طبقه ارتفاعي بر وزن مخصوص ظاهری در سطح
اطمينان  95درصد و بر محتوای رطوبتي خاک در سطح
اطمينان  99درصد معنيدار بود .همچنين ،اثرات متقابل
نيز بر ويژگي آهک در سطح اطمينان  95درصد معنيدار
بود.
نتايج مقايسه ميانگين پارامترها مربوط به اثرات اصلي
مديريت و طبقه ارتفاعي (جدول  )3نشان داد که ميانگين
ويژگي های اسيديته ،هدايت الکتريکي ،رطوبت گل اشباع،
کربن آلي ،درصد رس ،نيتروژن کل ،پتاسيم قابل جذب و
محتوای رطوبتي خاک در بخش حفاظتشده بهطور
معنيداری بيشتر از بخش غيرحفاظتي بوده و ميانگين
درصد شن در بخش غيرحفاظتي بيشتر از بخش
حفاظتشده بود .نتايج همچنين بيانگر آن بود که در
جنگلهای ارسباران ميانگين وزن مخصوص ظاهری در
طبقه ارتفاعي پايين بيشتر از طبقه ارتفاعي باال و ميانگين
محتوای رطوبتي خاک در طبقه ارتفاعي باال بيشتر از
طبقه ارتفاعي پايين بود.
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جدول  -2تجزیه واریانس تغییرات ویژگیهای خاک با توجه به فاکتورهای مدیریت و عامل ارتفاع از سطح دریا
منبع تغييرات

اسيديته

معنيداری

درجه آزادی

مجموع مربعات

ميانگين مربعات

F

اثر اصلي مديريت

1

7/29

7/29

38/40

اثر اصلي طبقه ارتفاعي

1

0/01

0/01

0/07

0/78ns

اثرات متقابل

1

0/21

0/21

1/14

0/29 ns

خطا

40

7/59

0/19

**

0/00

اثر اصلي مديريت

1

0/56

0/56

11/18

**

0/00

هدايت الکتريکي (دسيزيمنس بر

اثر اصلي طبقه ارتفاعي

1

0/01

0/01

0/31

ns

0/58

متر)

اثرات متقابل

1

0/05

0/05

1/03

0/31 ns

خطا

40

2

0/05

رطوبت گل اشباع (درصد)

کربن آلي (درصد)

آهک (درصد)

رس (درصد)

سيلت (درصد)

شن (درصد)

اثر اصلي مديريت

1

1011/84

1011/84

7/16

*

اثر اصلي طبقه ارتفاعي

1

180/02

180/02

1/27

ns

اثرات متقابل

1

31/11

31/11

0/22

0/64 ns

خطا

40

5648/18

141/20

0/01
0/26

**0/00

اثر اصلي مديريت

1

71/47

71/47

14/76

اثر اصلي طبقه ارتفاعي

1

17/03

17/03

3/52

ns

0/06

اثرات متقابل

1

0/05

0/05

0/01

ns

0/91

خطا

40

193/58

4/84

اثر اصلي مديريت

1

0/61

0/61

1/20

0/27 ns

اثر اصلي طبقه ارتفاعي

1

0/11

0/11

0/21

ns

اثرات متقابل

1

3/16

3/16

6/20

*

خطا

40

20/41

0/51

0/64
0/01

**0/00

اثر اصلي مديريت

1

414/20

414/20

10/01

اثر اصلي طبقه ارتفاعي

1

3/84

3/84

0/09

ns

0/76

اثرات متقابل

1

10/02

10/02

0/24

ns

0/62

خطا

40

1655/09

41/37

اثر اصلي مديريت

1

7/36

7/36

0/18

0/66 ns

اثر اصلي طبقه ارتفاعي

1

26/27

26/27

0/66

0/41 ns

اثرات متقابل

1

0/36

0/36

0/00

ns

خطا

40

1576/18

39/40

0/92

اثر اصلي مديريت

1

305/81

305/81

4/20

*0/04

اثر اصلي طبقه ارتفاعي

1

9/09

9/09

0/12

0/72 ns

اثرات متقابل

1

13/09

13/09

0/18

ns

0/67

تأثیر مدیریت مبتنی بر حفاظت بر ویژگیهای ...
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منبع تغييرات

نيتروژن کل (درصد)

فسفر کل (ميلي گرم در کيلوگرم)

درجه آزادی

مجموع مربعات

ميانگين مربعات

خطا

40

2910/18

72/75

F

معنيداری
**0/00

اثر اصلي مديريت

1

0/77

0/77

15/95

اثر اصلي طبقه ارتفاعي

1

0/14

0/14

3/03

ns

0/08

اثرات متقابل

1

0/00

0/00

0/06

ns

0/79

خطا

40

1/93

0/04

اثر اصلي مديريت

1

20296/02

20296/02

0/65

0/42 ns

اثر اصلي طبقه ارتفاعي

1

1846/02

1846/02

0/06

ns

0/80

اثرات متقابل

1

48379/11

48379/11

1/56

ns

0/21

خطا

40

1234125/81

30853/14
**0/00

اثر اصلي مديريت

1

12778612/36

12778612/36

33/58

پتاسيم قابل جذب (ميلي گرم در

اثر اصلي طبقه ارتفاعي

1

39600

39600

0/10

ns

0/74

کيلوگرم)

اثرات متقابل

1

369111/36

369111/36

0/97

ns

0/33

خطا

40

15221006/18

380525/15

اثر اصلي مديريت

1

0/00

0/00

0/19

0/66 ns

وزن مخصوص ظاهری (گرم بر

اثر اصلي طبقه ارتفاعي

1

0/10

0/10

6/42

*0/01

سانتيمتر مکعب)

اثرات متقابل

1

0/00

0/00

0/09

خطا

40

0/68

0/01

سنگريزه (درصد)

محتوای رطوبتي خاک (درصد)

ns

0/76

اثر اصلي مديريت

1

399/30

399/30

4

0/05 ns

اثر اصلي طبقه ارتفاعي

1

79/55

79/55

0/79

-/37 ns

اثرات متقابل

1

29/61

29/61

0/29

ns

خطا

40

3984/65

99/61

0/58

اثر اصلي مديريت

1

150/51

150/51

5/34

**0/00

اثر اصلي طبقه ارتفاعي

1

242/80

242/80

8/61

**0/00

اثرات متقابل

1

1/28

1/28

0/04

0/83 ns

40

1127/29

28/18

خطا
** معنيدار در سطح اطمينان  99درصد؛ ** معنيدار در سطح اطمينان  95درصد؛

ns

غيرمعنيدار

مقايسه نتايج مربوط به ترکيبات سطوح مختلف دو
فاکتور مورد بررسي (اثرات متقابل فاکتورهای دوگانه) در
جدول  3ارائه شده است .با توجه به اينکه در نتايج
به دست آمده از تجزيه واريانس دوطرفه (جدول  )2تنها
اثرات متقابل مربوط به ويژگي آهک معنيدار شده بود،

در اين راستا با توجه به نتايج برشدهي اثرات متقابل
(( )Slicingجدول  )4مشاهده ميشود که مديريت مبتني
بر حفاظت تنها در طبقه ارتفاعي باال موجب افزايش
معنيداری مقدار آهک شده بود.
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جدول  -3مقایسه میانگین ویژگیهای خاک مربوط به اثرات اصلی فاکتورهای مدیریت و طبقه ارتفاعی با استفاده از آزمون  tمستقل
(انحراف معیار  ±میانگین)
ویژگی خاک

حفاظتشده

غیرحفاظتی

معنیداری

طبقه ارتفاعی پایین

طبقه ارتفاعی باال

معنیداری

اسيديته

6/50±0/30

5/69±0/52

**0/00

6/11±0/46

6/07±0/7

0/84 ns

1/45±0/22

1/23±0/22

**0/00

1/32±0/19

1/36±0/29

0/61 ns

رطوبت گل اشباع (درصد)

77/50±9/94

67/90±13/42

*0/01

70/68±11/76

74/72±13/43

0/29 ns

کربن آلي (درصد)

8/31±2/39

5/76±2/07

**0/00

6/41±2/25

7/66±2/74

0/10ns

آهک (درصد)

1/81±0/82

1/58±0/67

0/30 ns

1/75±0/74

1/65±0/77

0/66 ns

رس (درصد)

31/77±5/9

25/63±6/68

**0/00

29/00±8/18

28/40±5/67

0/78 ns

سيلت (درصد)

28/22±5/66

29/04±6/66

0/66 ns

27/86±6/95

29/40±5/21

0/40ns

شن (درصد)

40/00±9/01

45/27±7/64

*0/04

43/09±10/06

42/18±7/25

0/73 ns

نيتروژن کل (درصد)

0/84±0/23

0/58±0/20

**0/00

0/65±0/22

0/77±0/27

0/13 ns

790/95±156/1 748/00±191/8

0/42 ns

763/00±165/1

775/95±186/5

0/80ns

2475/86±657

1398/05±559

**0/00

1966/95±821

1906/95±823

0/81 ns

1/03±0/13

1/05±0/14

0/67 ns

1/09±0/11

0/99±0/14

*0/01

سنگريزه (درصد)

46/35±10/47

40/33±9/24

0/05

42/00±11/39

44/68±8/97

0/38 ns

محتوای رطوبتي خاک (درصد)

17/42±6/83

13/72±4/32

*0/03

13/22±4/86

17/92±6/11

**0/00

هدايت الکتريکي
(دسيزيمنس بر متر)

فسفر کل (ميلي گرم در کيلوگرم)
پتاسيم قابل جذب (ميلي گرم در
کيلوگرم)
وزن مخصوص ظاهری (گرم بر
سانتيمتر مکعب)

طبقه ارتفاعي پايين ( 1000تا  1500متر از سطح دريا) ،طبقه ارتفاعي باال ( 1500تا  2000متر از سطح دريا)؛ ** معنيدار در سطح اطمينان  99درصد؛ ** معنيدار در سطح اطمينان
 95درصد؛  nsغيرمعنيدار

نتايج تجزيه به مؤلفههای اصلي برای بررسي مهم ترين
ويژگي خاک تغييريافته بين دو منطقه حفاظت شده و
غيرحفاظتي در اثر مديريت مبتني بر حفاظت در شکل 2
ارائه شده است .با توجه به دياگرام به دست آمده از دو
مؤلفه اول مشاهده ميشود که بردار ويژگيهای محتوای
رطوبتي خاک ،سنگريزه ،نيتروژن کل ،کربن آلي ،رطوبت
گل اشباع ،هدايت الکتريکي ،اسيديته ،پتاسيم قابل جذب،

رس و آهک به منطقه حفاظتشده و بردار ويژگيهای
وزن مخصوص ظاهری ،فسفر کل ،شن و سيلت به منطقه
غيرحفاظتي تمايل داشتند .بهعبارتي ،در صورت هم سو
بودن بردارهای ويژگيهای خاک با هر يک از مناطق
رابطه مثبت و برعکس آن رابطه منفي بين آنها وجود
داشت.

تأثير مديريت مبتني بر حفاظت...
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جدول  -4مقایسه میانگین شاخصهای خاک در طبقات ارتفاعی دو منطقه حفاظت شده و غیرحفاظتی (انحراف معیار  ±میانگین)
طبقه پایین

طبقه باال حفاظتشده

طبقه پایین غیرحفاظتی

طبقه باال غیرحفاظتی

ویژگی خاک
اسيديته

6/45 ±0/24a

6/55±0/36a

5/77±0/38b

5/60±0/64b

هدايت الکتريکي (دسيزيمنس بر متر)

1/40±0/13ab

1/51±0/28a

1/24±0/21b

1/21±0/23b

رطوبت گل اشباع (درصد)

74/63±10/24ab

80/36±9/2a

66/72±12/29b

69/09±14/98b

کربن آلي (درصد)

7/72±2/14ab

8/89±2/58a

5/10±1/50c

6/42±2/41bc

آهک (درصد)

1/60±0/70ab

2/03±0/9a

1/90±0/78ab

1/26±0/33b

رس (درصد)

32/54±6/88a

31/00±4/96ab

25/45±8/09b

25/81±5/31b

سيلت (درصد)

27/54±6/04a

28/90±5/45a

28/18±8/05a

29/90±5/17a

شن (درصد)

39/90±10/87a

40/09±7/25a

46/27±8/5a

44/27±6/94a

نيتروژن کل (درصد)

0/79±0/20ab

0/89±0/26a

0/51±0/15c

0/64±0/24bc

فسفر کل (ميلي گرم در کيلوگرم)

708/36±141/2a

787/63±232a

817/636±175/4a

764/273±137/4a

2414/27±670a

2537/45±671a

1519/64±725b

1276/45±313/4b

1/09±0/10a

0/98±0/13a

1/10±0/12a

1/01±0/14a

سنگريزه (درصد)

45/83±11/88a

46/88±9/41a

38/16±9/95a

42/49±8/36a

محتوای رطوبتي خاک (درصد)

14/90±5/57b

19/94±7/27a

11/54±3/5 b

15/90±4/07ab

پتاسيم قابل جذب (ميلي گرم در
کيلوگرم)
وزن مخصوص ظاهری (گرم بر
سانتيمتر مکعب)

حفاظتشده

حروف انگليسي متفاوت در سطر بيانگر وجود اختالف معنيدار در سطح اطمينان  95درصد است.

شکل  -2تجزیه به مؤلفههای اصلی ( )PCAویژگیهای خاک بین دو منطقه حفاظتشده و غیرحفاظتی
( mcمحتوای رطوبتي خاک)( gravel ،سنگريزه)( N ،نيتروژن کل)( oc ،کربن آلي)( sp ،رطوبت گل اشباع)( ec ،هدايت الکتريکي)( pH ،اسيديته)( K ،پتاسيم قابل جذب)clay ،

(رس)( t.n.v ،آهک)( bd ،وزن مخصوص ظاهری)( P ،فسفر کل)( sand ،شن) و ( siltسيلت)
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بحث
امروزه نياز به مطالعات خاک بهدليل ضروت فهم اثرات
مختلف مديريت بر ويژگيهای خاک اکوسيستم ،افزايش
يافته است ( .)Schoenholtz et al., 2000در پژوهش
پيشرو با بررسي اثرات تيمار مديريت حفاظتي بر
ويژگيهای خاک جنگلهای ارسباران مشخص شد که اين
نوع مديريت بر ويژگيهای اسيديته ،هدايت الکتريکي،
رطوبت گل اشباع ،کربن آلي ،رس ،نيتروژن کل ،پتاسيم قابل
جذب و محتوای رطوبتي خاک اثر معنيدار افزايشي و بر
شن اثر معنيدار کاهشي داشت .پژوهشگران بيان کردهاند که
دو شاخص نيتروژن کل و پتاسيم قابل جذب از جمله
شاخصهايي هستند که بهوسيله اعمال مديريتهای مختلف
در اکوسيستمهای طبيعي تغيير ميکنند ( Puladi et al.,
 .)2013در پژوهش پيشرو ،مقدار نيتروژن کل و پتاسيم
قابلجذب در بخش حفاظتشده بيشتر از بخش غيرحفاظتي
بود .از آنجاييکه افزايش مواد آلي و معدني خاک در نتيجه
شرايط و فرآيندهايي خاص مانند غنيبودن پوشش گياهي و
سيستم ريشهای متراکمتر ،تجزيه الشبرگ و بازگشت
سريعتر عناصر غذايي به خاک اتفاق ميافتد ،روند حاضر
نشاندهنده آثار مثبت مديريت حفاظتي در بخش
حفاظتشده است .بهنظر پژوهشگران ،تغيير در کاربری
خاکهای جنگلي سبب کاهش مواد آلي ،نيتروژن کل و
پتاسيم قابل جذب شده و اين مواد در اثر آبشويي از
دسترس خارج ميشوند ( .)Kazemi et al., 2015همچنين،
 Ebrahimiو همکاران ( )2015بيان کردند که پوشش
جنگلي موجب افزايش نيتروژن کل خاک ميشود.
نتايج اين پژوهش نشان داد که درصد رطوبت گل اشباع
و محتوای رطوبتي خاک در منطقه حفاظتشده بهطور
معنيداری بيشتر از منطقه غيرحفاظتي بود .مواد آلي
بهواسطه افزايش ژلهای مترشحه ميکروارگانيسمهای خاک
بهعنوان اسفنج عمل کرده و سبب افزايش توان نگهداشت
رطوبت خاک ميشوند ( .)Kazemi et al., 2015از سويي،
رطوبت زياد خاک در بخش حفاظتشده زمينه فعاليت
هرچه بيشتر جانوران خاکزی را فراهم ميکند .اين عاملها

113

سبب افزايش  ،pHآزادسازی يونهای معدني ،افزايش
غلظت امالح محلول و در نتيجه ،افزايش هدايت الکتريکي
خاک ميشوند ( .)Schoenholtz et al., 2000در پژوهش
پيشرو ،افزايش  pHو هدايت الکتريکي خاک در منطقه
حفاظتشده مشاهده شد .کاهش  pHدر منطقه غيرحفاظتي
نيز بهدليل کمبودن نسبي مواد آلي و رطوبت خاک ،کندی
تجزيه و برگشت سريع الشبرگ و بهدنبال آن تأخير در
بازگشت کاتيونهای بازی به خاک توجيه ميشود.
چرخه عناصر غذايي از درختان به خاک جنگل و در
نهايت فعاليت ميکروارگانيسمها عالوهبر تأثير در توليد مواد
آلي ،افزايش  pHو هدايت الکتريکي ،سبب تجزيه و
خردشدن خاک و تبديل ذرات شن به رس ميشود که اين
تبديل بهنوبه خود سبب افزايش محتوای رطوبتي خاک و
کاهش فرسايش ميشود .بهعبارت ديگر ،هرچه مقدار شن
بيشتر باشد ،نفوذپذيری ،زهکشي و تهويه خاک بيشتر و مواد
غذايي خاک کمتر خواهد بود و هرچه مقدار رس بيشتر
باشد ،نفوذپذيری ،زهکشي و تهويه خاک کمتر و مواد غذايي
خاک بيشتر خواهد بود ( .)Paterson & Hoyle, 2011در
پژوهش پيشرو ،مقدار بيشتر رس در منطقه حفاظتشده و
شن در منطقه غيرحفاظتي نشاندهنده مواد غذايي بيشتر
خاک در منطقه حفاظتشده بود .در پژوهش  Ebrahimiو
همکاران ( ،)2015با بررسي اثر جنگلکاری بر خصوصيات
خاک ،بيان شد که افزايش رس در خاک جنگل موجب
افزايش رطوبت خاک ميشود .همچنينEskandari ،
 Shahrakiو همکاران ( )2016بيان کردند که منطقه قرق
بهدليل حفظ بيشتر پوشش گياهي خاک ،قابليت
فرسايشپذيری کمتری نسبت به مناطق غيرقرق داشت.
در بخش حفاظتشده منطقه ارسباران بهدليل ممنوعيت
قطع درختان ،عاملهايي مانند زياد بودن ورود الشبرگ و
بقايای گياهي به خاک و زياد بودن رطوبت خاک ،سبب
بهبود وضعيت پوشش گياهي و تراکم بيشتر سيستم ريشهای
شده و در نتيجه به افزايش ذخيره کربن خاک کمک ميکند.
در حاليکه تخريب جنگل موجب کاهش مقدار و کيفيت
زیتوده برگشتي به خاک ،کاهش حاصلخيزی خاک و در
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نتيجه کاهش ذخيره کربن آلي ميشود ( .)Lal, 2004در
پژوهشي Eskandari Shahraki ،و همکاران ( )2016با
مقايسه اثر شش نوع کاربری از جمله جنگل قرقشده و
جنگل تخريبشده به اين نتيجه رسيدند که جنگل قرقشده
با مقدار  47/46تن در هکتار دارای بيشترين مقدار ترسيب
کربن در خاک بود.
تأثير عامل ارتفاع از سطح دريا بر ويژگيهای خاک در
کل منطقه ارسباران نشان داد که در اين رويشگاه جنگلي
ميانگين وزن مخصوص ظاهری در طبقه ارتفاعي پايين
( 1/09گرم بر سانتيمتر مکعب) بهطور معنيداری بيشتر از
طبقه ارتفاعي باال ( 0/99گرم بر سانتيمتر مکعب) بود و در
رابطه با ميانگين محتوای رطوبتي خاک اين وضعيت
برعکس بود .افزايش وزن مخصوص ظاهری خاک در نتيجه
عاملهايي مانند تردد بيشتر و ورود بيشتر انسان و دام به
منطقه و کوبيدگي خاک اتفاق ميافتد ( Parsakhoo et al.,
 )2017که اين عاملها در ارتفاعات پايين جنگلهای
ارسباران بهدليل دسترسي راحتتر نسبت به ارتفاعات باال
محسوستر است .از سوی ديگر ،در طبقه ارتفاعي باال در
اثر دسترسي و تخريب کمتر ،مواد آلي خاک افزايش يافته و
سبب ايجاد حالت اسفنجي در ساختمان خاک شده و در
نهايت سبب کاهش وزن مخصوص ظاهری ميشود ( Salehi
 .)et al., 2005همچنين ،برآيند عاملهای دسترسي کم ،زياد
بودن تاجپوشش و همچنين زياد بودن روزهای مهخيز و
وجود مهبارش در ارتفاعات باال ( Moradi Dirmandrik et
 )al., 2015سبب افزايش محتوای رطوبتي خاک در مناطق
مرتفعتر شده است.
نتايج مقايسه ميانگينهای بهدست آمده از اثرات متقابل
نيز نشان داد که مديريت مبتني بر حفاظت تنها در طبقه
ارتفاعي باالی بخش حفاظتشده موجب افزايش معنيداری
مقدار آهک شده بود .در منطقه حفاظتشده بهدليل وجود
بيشتر رطوبت گل اشباع و محتوای رطوبتي خاک ،آهک
انحالل بيشتری پيدا کرده و در خاک وارد ميشود ،اما بهدليل
وجود رس بيشتر ،آبشويي آهک اتفاق نيفتاده و در خاک
باقي ميماند که موجب افزايش مقدار آهک در خاک اين

تأثير مديريت مبتني بر حفاظت...

منطقه (بهويژه در طبقه ارتفاعي باالتر که دسترسي و
فرسايش از طبقه ارتفاعي پايين کمتر است) شده بود .در
منطقه غيرحفاظتي که دارای مقدار شن بيشتری بود ،آهک
انحالل پيدا کرده و وارد خاک شده و در اثر آبشويي از
دسترس خارج ميشود که در پژوهشهای پيشين ( Salehi
 )et al., 2011نيز به آن اشاره شده است.
نتايج تجزيه به مؤلفههای اصلي نشان داد که بيشتر
شاخصهای خاکي که نشاندهنده بهبود کيفيت خاک هستند،
تحت تأثير مديريت مبتني بر حفاظت تغيير پيدا کردهاند.
تمايل بردار ويژگيهای سيلت ،شن و وزن مخصوص
ظاهری به منطقه غيرحفاظتي حاکي از وجود استعداد
فرسايش و تخريب خاک و تنزل کيفيت خاک در اين بخش
از جنگلهای ارسباران بود.
بهطور کلي با توجه به نتايج اين پژوهش مشخص شد که
تيمار مديريت حفاظتي 45ساله سبب بهبود برخي
ويژگيهای خاک بخش حفاظتشده جنگلهای ارسباران
شده بود .بهدليل زمانبر بودن تکامل خاک با گذشت زمان
اثرات مثبت مديريت حفاظتي بر خاک تودههای جنگلي اين
بخش ،بيش از پيش نمود پيدا خواهد کرد که الزمه آن
تحکيم قوانين حفاظتي و تأمين نيازهای معيشتي مردم بومي
و بينياز ساختن آنها از تودههای جنگلي است.
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Abstract
In order to evaluate the applied management function on forest habitats, soil properties will
provide useful information. In the present study, the effect of conservation based management
on soil properties of Arasbaran forest habitats has been investigated. At first, the protected
(Dizmar) and non-protected area of Arasbaran is divided into two altitude classes of 1000-1500
and 1500-2000 m.a.s.l. In each region, 22 soil samples (11 soil samples per elevation class) and
totally 44 soil samples were taken at 0-30 cm depths of Northern aspect of these forests in the
summer of 2016. Two-way ANOVA tests were carried out to evaluate the effects of 46-year
conservation management treatment on the soil properties. The results showed that conservation
management has significant effect on acidity (6.5%), Electrical Conductivity (EC) (1.45 ds/m),
saturation moisture (77.5%), organic carbon (8.31%), clay (31.77%), sand (40%), N (0.84%), K
(2475.86 ppm) and soil water content (17.42%). The mean of all these parameters except the
sand are higher in protected region than the non-protected region. Also, the results indicate that
in the Arasbaran area, the treatment of altitude from the sea level had significant effect on the
bulk density and soil water content of the area, so that the mean bulk density in the low altitude
is higher, whereas the mean soil water content is higher in upon altitude. The results of this
research confirm the significant effect of conservation management approach on the soil quality
indices of forest stands in the Arasbaran area.

Keywords: Bulk density, elevation, protected area, soil quality, two-way ANOVA.

