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"مقاله پژوهشی"

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعی ساري
بوم شناسی جنگلهاي ايران

تأثير کاربريهاي مختلف بر شاخصهاي نوين کيفيت خاک در منطقه البرز مرکزي
2

يحيی کوچ 1و سميه احسانی

 -6استادیار دانشگاه تربیت مدرس ،نور ،دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی( ،نویسنده مسوول)yahya.kooch@modares.ac.ir :

چکيده
کاربريهاي مختلف اثرات متفاوتی بر تغييرپذيري ويژگیهاي خاک دارند .پژوهش حاضر با هدف ارزيابی اثر کاربريهاي جنگل
طبيعی ،جنگلکاري سوزنیبرگ و اراضی مرتعی منطقه البرز مرکزي بر شاخصهاي نوين کيفيت خاک (اليهبندي ماده آلی،
شاخص مديريت کربن و فعاليتهاي زيستی) صورت گرفت .بدينمنظور ،هشت نمونه اليه آلی (الشبرگ) و معدنی خاک (عمق
 0-11سانتیمتري و در سطح  21سانتیمتر × 21سانتیمتر) از هر يک از عرصههاي جنگل طبيعی (راش آميخته با ممرز)،
جنگلکاري نوئل ،جنگلکاري کاج جنگلی و عرصه مرتعی در منطقه جواهرده شهرستان رامسر برداشت و به آزمايشگاه انتقال داده
شد .مطابق با نتايج ،حداقل مقدار مشخصه اليهبندي ماده آلی ( )1/51و بيشترين مقادير زيتوده ريزريشه ( 11/00گرم بر متر
مربع) ،تعداد و زيتوده کرمهاي خاکی (بهترتيب  1/51تعداد بر متر مربع و  22/45ميلیگرم بر متر مربع) ،جمعيت نماتد خاک
( 111/10در  100گرم خاک) و زيتوده ميکروبی نيتروژن ( 25/15ميلیگرم بر کيلوگرم) به جنگل طبيعی اختصاص داشت.
بيشترين و کمترين مقدار تنفس ميکروبی بهترتيب در عرصه مرتعی و جنگل طبيعی ( 0/20و  0/10ميلیگرم دياکسيدکربن بر
گرم در يک روز) مشاهده شد .باالترين مقدار زيتوده ميکروبی کربن ( 252/21ميلیگرم بر کيلوگرم) به عرصه مرتعی و باالترين
مقدار مشخصه معدنیشدن نيتروژن خاک ( 25/00ميلیگرم نيتروژن بر کيلوگرم خاک) به جنگل طبيعی تعلق داشت .شاخص
مديريت کربن تفاوت آماري معنیداري را در بين عرصههاي مورد مطالعه نشان نداد .مطابق با نتايج تحليل مؤلفههاي اصلی،
تغييرات مشخصههاي اليهبندي ماده آلی ،کربن و فعاليتهاي زيستی خاک در ارتباط مستقيم با تغييرپذيري مشخصههاي
فيزيکوشيميايی خاک تحتتأثير کاربريهاي مختلف اراضی است .نتايج اين پژوهش بيانگر اهميّت بسيار برجسته حفاظت از
جنگلهاي طبيعی آميخته پهنبرگ موجود بهمنظور حفظ کيفيت خاک است.
واژههاي کليدي :اراضی مرتعی ،رويشگاه جنگلی ،شاخص مديريت کربن ،فعاليتهاي زيستی ،اليهبندي مادهآلی

مقدمه
جنگلها جزء مهمترین اکوسیستمهای خشکی هستند که
نقش عمدهای در جریان انرژی ،ماده ،بین زمین و اتمسفر ب ر
عهده دارند .امروزه مساحتهای زیادی از عرصههای جنگلی
با اهدافی همچون ایجاد اراضی کشاورزی و بهرهبرداری بیش
از توان تولید رویشگاه تحت تأثیر دخالت انسان تخریب
شدهاند .به اینترتیب تخریب و کاهش سطح جنگلها
نشاندهنده ضرورت جنگلکاری برای احیاء و توسعه این
منابعطبیعی تجدیدپذیر است ( .)12جنگلکاری بهطور گسترده
بهعنوان عملکرد مناسب برای حفاظت آب و خاک ،احیاء و
بازسازی عرصههای طبیعی و جلوگیری از تخریب آنها ،مبارزه
با بیابانزایی ،تأمین چوب و افزایش ذخیره کربن محسوب
میشود ( .)11احیای اراضی جنگلی تخریبیافته ،بهواسطه
جنگلکاری ،اثرات معنیداری بر تغییرپذیری ویژگیهای خاک
دارد که در این زمینه ،بین گونههای بومی و غیربومی و
همچنین گونههای پهنبرگ و سوزنیبرگ تفاوت اساس ی
مشاهده شده است ( .)29از آنجاییکه پایداری طوالنیمدت
اراضی جنگلی وابسته به حفظ کیفیت خاک میباشد ،لذا تعیین
دقیق اثرات فعالیتهایی چون تخریب و احیاء عرصههای
جنگلی بر خاک ،جهت مدیریت بهینه این عرصهها از اهمیت
ویژهای برخوردار میباشد .در همین راستا پژوهشهای اخیر به
مطالعه شاخصهای نوین کیفیت خاک ،نظیر الیهبندی
ماده آلی (مقدار ماده آلی در الیه سطحی تقسیم بر مقدار ماده
آلی در الیه زیرسطحی) ( ،)91،1شاخص مدیریت کربن

( )69( 6)CMIو فعالیتهای زیستی خاک ( )21تاٌکید
داشتهاند .الیهبندی ماده آلی ،شاخصی از میزان ورودی ماده
آلی به خاک محسوب شده که تحتتاٌثیر کاربریها و
مدیریتهای مختلف اراضی تغییرات معنیداری را نشان
میدهد ( .)61در همین راستا ،رحمان ( )91اشاره داشته است
که هر نوع کاربری اراضی (جنگلی ،مرتعی و زراعی) منجر به
افزایش نسبت الیهبندی ماده آلی خاک در مقایسه با اراضی
لخت و بدون پوشش میشود .همچنین در پژوهشی ،گماچ و
همکاران ( )61اذعان داشتند که نسبت الیهبندی ماده آلی
خاک تحت پوششهای طبیعی بیش از  2بوده ،در حالیکه
این نسبت در سایر کاربریهای اراضی (جنگلکاری ،مرتع و
کشاورزی) مقادیری کمتر از  2را نشان دادهاند.
در راستای مطالعه شاخص الیهبندی مادهآلی ،برآورد
شاخص مدیریت کربن آلی خاک نیز میتواند بهعنوان شاخص
برجستهای از کیفیت خاک در کاربریهای مختلف اراضی
مورد توجه باشد ( .)91مواد آلی کل خاک شاخصی ازکیفیت
خاک بهحساب میآید ،اما از آنجا که به تغییرات مدیریت
خاک به کندی پاسخ میدهد ،مطالعه اجزاء حساستر آن،
ممکن است باعث تشخیص بهتر اثر تغییر کاربری و مدیریت
برکیفیت خاک گردد .از اینرو ،شاخص مدیریت کربن ،که
بیانگر میزان کربن ناپایدار و ذخیره کل کربن در خاک است،
مورد تاٌکید میباشد .طبق نتایج یانگ و همکاران ( )16مقادیر
شاخص مدیریت کربن به تنهایی مفهومی ندارد ،اما تفاوت در
مقدار آن ،انعکاسی از تغییر مدیریت در سیستمهای مورد
1- Carbon Management Index
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 -2دانشآموخته کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس ،نور ،دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی
تاریخ پذیرش6911/69/61 :
تاریخ دریافت6911/66/61 :
صفحه 16 :تا 16
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مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه

پژوهش حاضر در بخشی از منطقه ییالقی جواهرده
شهرستان رامسر ،واقع در عرض جغرافیایی˝ 91˚ 11ّ 61تا
 91˚ 11ّ 91″شمالی و طول جغرافیایی 16˚ 19َ 11″تا
 16˚ 11ً 11″شرقی ،با دامنه ارتفاعی  2666-2266متر از
سطح دریا انجام شده است .بر اساس اطالعات هواشناسی
منطقه ،میانگین دمای سالیانه  62/1درجه سانتیگراد و

Oplismenus undulatifolius
،amygdaloides L.
Carex sylvativa Huds. ،(Ard.) Roem. & Schult.

پوششهای گیاهی غالب زیرآشکوب را تشکیل میدهند (.)9
در پژوهش پیش رو پوششهای اراضی به شرح زیر در منطقه
مورد مطالعاتی مورد توجه قرار گرفته است:
 جنگل طبیعی راش (  )Fagus orietalis Lipsky.آمیختهبا ممرز ()Carpinus betulus L.
 جنگلکاری  96ساله نوئل ()Picea abies (L.) Karst جنگلکاری  96ساله کاج جنگلی ()Pinus sylvestris L. مرتع قرق با پوشش گیاهی یونجه تاجی ( Coronilla )varia L.و شبدر قرمز ()Trifolium pretense L.
روش نمونهبرداري و تجزيه آزمايشگاهی

پس از بازدید و شناسایی دقیق منطقه ،بخشهایی از
کاربریهای اراضی فوقالذکر که از نظر فیزیوگرافی (ارتفاع از
سطح دریا ،شیب و جهت جغرافیایی) دارای شرایط تقریباً
مشابهی بودند انتخاب شدند .سپس در هر یک از این
کاربریها ،با استفاده از شبکة آماربرداری به ابعاد 666 × 16
متر و به روش تصادفی -سیستماتیک ( ،)1تعداد هشت نمونه
الیه آلی (الشبرگ) و معدنی خاک (عمق  6- 61سانتیمتری
و در سطح  21سانتیمتر ×  21سانتیمتر) در فصل تابستان
(مردادماه  )6911برداشت شد .بهطور کلی سعی شد که
بهمنظور کاهش اثرات مرزی ،نمونهبرداریها متمایل به بخش
مرکزی هر کاربری اراضی باشد .نمونههای جمعآوری شده
الشبرگ و خاک جهت انجام تجزیه به آزمایشگاه انتقال داده
شد .یک بخش از نمونههای خاک جهت انجام آزمایشهای
فیزیکی و شیمیایی ،پس از خشکشدن در هوای آزاد از الک
 2میلیمتری عبور داده شد و بخش دوم نمونهها برای انجام
آزمایشهای زیستی تا زمان آزمایش در دمای  1درجه
سانتیگراد نگهداری شدند .مقدار کربن آلی الشبرگ به روش
احتراق و مقدار نیتروژن آن به روش معدنیسازی نمونهها و
سپس با عمل تقطیر در آزمایشگاه اندازهگیری شدند (.)61
جرم مخصوص ظاهری ( )Bdبه روش کلوخه و جرم
مخصوص حقیقی ( )Pdبه روش پیکنومتری اندازهگیری و
سپس درصد تخلخل خاک از رابطهی زیر محاسبه شد ()26

Downloaded from ifej.sanru.ac.ir at 13:36 +0430 on Saturday April 17th 2021

مطالعه میباشد .آنها نشان دادند که تغییر نوع کاربری اراضی
باعث تغییر چشمگیر در میزان کربن ناپایدار در مقایسه با
کربن کل خاک میشود .امروزه شاخص مدیریت کربن
بهطور گسترده بهعنوان شاخصی از تغییرات شدت کربن آلی
خاک در پاسخ به تغییر نوع مدیریت اراضی رویشگاهها
استفاده میشود ( .)16زمانیکه تغییر کاربری اتفاق افتد
افزایش مقدار شاخص مدیریت کربن نشان از بازیابی ذخایر
مختلف کربن در خاک است و کاهش این شاخص،
نشاندهنده تخلیه خاک از این ذخایر میباشد ( .)69هرگونه
دخالت انسان که موجب بر هم خوردن تعادل بومسازگان شود
بر روی جمعیتهای مختلف خاکزیان مؤثر خواهد بود.
بنابراین ویژگیهای جمعیت الشریزهخواران خاکزی شاخصی
است که میتواند در مناطق بهرهبرداری شده نشانگر وضعیت
تخریب و در اجرای طرحهای بازسازی و احیاء بیانگر روند
بازگشت تعادل به بومسازگان باشد .بیمهرگان خاکزی از
عوامل محیطی هستند که در تعیین توان اکولوژیک بکار
میروند و جمعیت و میزان فعالیت آنها با تغییر کیفیت خاک
و چرخه عناصر غذایی بر حاصلخیزی خاک اثرگذارند (.)1
بنابراین بررسی جمعیت بیمهرگان خاکزی و شناخت رابطه
آنها با پوشش گیاهی و خاک از پیشنیازهای تعیین توان
اکولوژیک کاربریهای مختلف اراضی میباشند (.)22
جمعیت میکروبی خاک مهمترین بخش زنده خاک هستند
که نقش مهمی در چرخه عناصر غذایی ،حاصلخیزی
درازمدت و جریان انرژی در خاک دارند .فعالیتهای میکروبی
همچنین در حفظ سالمت و کیفیت خاک از اهمیت زیادی
برخوردار میباشند ( .)62از اینرو ارزیابی ریزجانداران خاک
میتواند بهعنوان ابزاری برای بررسی کیفیت زیستی خاک
بهکار رود ( .)11از آنجایی که جوامع میکروبی بهشدت تحت
تأثیر شرایط رویشگاه و یا زیستگاهی هستند که در آن
زندگی میکنند ،ویژگیهای میکروبی خاک میتواند بهعنوان
شاخصی برای تعیین تغییرات کیفیت خاک در کوتاهمدت،
میانمدت و بلندمدت بکار رود ( .)11،61،91از آنجایی که ،با
توجه به مطالعات انجام شده ،شناخت بهتر اثر کاربریهای
اراضی و پوششهای گیاهی مختلف بر خاک موجب پیشبینی
دقیقتر اثر گونهها بر بومسازگان و مدیریت بهینه آنها برای
مدیران و برنامهریزان میشود ،لذا هدف از این پژوهش تعیین
اثر کاربریهای مختلف جنگلی و غیرجنگلی منطقه البرز
مرکزی بر شاخصهای نوین کیفیت خاک (شامل الیهبندی
ماده آلی ،شاخص مدیریت کربن و فعالیتهای زیستی)
میباشد.

میانگین بارندگی سالیانه  112میلیمتر میباشد .پوشش
جنگلی غالب در منطقه ،راش و ممرز میباشد که در برخ ی
بخشها بهدلیل تجاوز روستاییان در سالهای گذشته (بیش از
 96سال قبل) مورد تخریب قرار گرفتند .بخشی از این اراضی
تخریبیافته ،طی یک برنامه احیایی توسط سازمان جنگلها و
مراتع توسط گونههای مختلف درختی جنگلکاری شده و
بخشی دیگر از این اراضی تخریبیافته نیز توسط گونههای
مرتعی پوشیده شدند .تودههای جنگلکاری شده مورد بررسی
(نوئل و کاج جنگلی) در سال  6911همراه با فاصله اولیه 2
× 2متر کاشته شده است .سطح زیر کشت نوئل  6/1هکتار و
کاج جنگلی  9/1هکتار بوده و تاکنون هیچگونه عملیات
پرورشی در آنها صورت نگرفته است .در مجاورت این
تودههای جنگلکاری شده ،توده جنگلی طبیعی راش آمیخته
با ممرز و همچنین مرتع قرق مشاهده میشود .در عرصههای
جنگلی ،گونههای Euphorbia ،Asperula odorata L.

تأثیر کاربریهای مختلف بر شاخصهای نوین کیفیت خاک 12 .....................................................................................................................................................

(رابطه )6

P % = (1 – Bd / Pd)×100

پایداری خاکدانه بر اساس روش الک تر پیشنهادی Pojasok
و  )6116( Kayاندازهگیری شده و مقدار پایداری خاکدانههای

مقدار  Lبه ناپایداری کربن بر میگهردد و از رابطهه  1بدسهت
میآید:
مقدار کربن پایدار  /مقدار کربن ناپایدار =L
(رابطه )1
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تر از رابطه زیر محاسبه گردید (.)11
(رابطه )2
%WAS  (R  S ) /(T  S )  100
که در این رابطه،
 =Rجرم ذرات باقیمانده روی الک  6/21میلیمتر =S ،جرم
ذرات شن مانده روی الک  6/21میلیمتر  =Tجرم کل نمونه
خاک میباشد.
بافت خاک با استفاده از روش هیدرومتری ،رطوبت خاک به
روش توزین ،اسیدیته بهروش پتانسیومتری از طریق دستگاه
 pHمتر الکتریکی ،هدایت الکتریکی بهوسیله  ECسنج ،کربن
آلی بهروش والکلیبالک ،نیتروژن کل بهروش کجلدال ،فسفر
بهروش اولسن ،پتاسیم ،کلسیم و منیزیم قابل جذب توسط
عصارهگیری با استات آمونیوم نرمال و قرائت با دستگاه جذب
اتمی مدل Shimadzu Model AA-670اندازهگیری شد
( .)61جهت تعیین کربن و نیتروژن در دو اندازه میکرو خاکدانه
(ذرات کوچکتر از  6/21میلیمتر) و ماکرو خاکدانهها (ذرات
بزرگتر از  6/21میلیمتر) ،ابتدا توزیع اندازه ذرات خاکدانهها
در حالت خشک با استفاده از دستگاه شیکر با سری الکهای
استاندار صورت گرفت .بدینترتیب که  621گرم خاک خشک
روی بزرگترین الک ریخته شد و بهمدت  2دقیقه شیک
گردید .اندازه قطر منافذ الکها بهترتیب  2و  6/21میلیمتر به
همراه سینی بود .در پایان هر آزمایش وزن خاک باقیمانده
روی هر الک یادداشت شد .به اینصورت که ذرات بزرگتر از
 6/21میلیمتر بهعنوان ماکروخاکدانه و ذرات کوچکتر از
 6/21میلیمتر بهعنوان میکروخاکدانه تعیین شدند (.)91
جهت محاسبه الیهبندی ماده آلی ،عالوه بر نمونهبرداری
خاک از الیه  6-61سانتیمتری ،نمونههای خاک از الیه - 96
 61سانتیمتری نیز برداشت شد ( .)61،6،61مقدار الیهبندی
ماده آلی ،پس از محاسبه مقدار ماده آلی خاک از طریق ضرب
مقدار کربن آلی اندازهگیری شده در عدد  ،6/121از تقسیم
مقادیر ماده آلی در الیه باالیی به الیه پایینی خاک بدست آمد
(.)61
شاخص مدیریت کربن به روش بلیر و همکاران ( )1و از رابطه
 9بدست آمد:
CMI = CPI×LI×100
(رابطه )9
که در این رابطه  ،CPIشاخص ذخیره کربن بوده و از رابطه 9
بدست میآید:
 Lدر شاهد  L /در تیمار= LI
(رابطه )1
مقدار کربن الی در شاهد  /مقدار کربن آلی در تیمار =CPI
و  LIشاخص ناپایداری کربن بوده و بر اساس رابطهه  1قابهل
محاسبه میباشد:

جهت محاسبه شهاخصههای  CPIو  LIبهه مقهدار کهربن در
کههاربری شههاهد نیههاز اسههت .بنههابراین عرصههه لخههت و بههدون
جنگل کاری شده مجاور با پوششهای اراضهی مهورد بررسهی
بهعنوان شاهد در نظر گرفته شده و شاخصههای ناپایهداری و
ذخیره کربن و همچنین شاخص مدیریت آنهها بههترتیهب  6و
 666مدنظر قرار گرفت .کربن موجود در ذرات همانهدازه شهن
که روی الک  6/619میلیمتر باقیمانده اسهت ،نیهز بههعنهوان
کربن ناپایدار و بخشی که بها ذرات کهوچکتر از ایهن انهدازه از
الک عبور کرده است (کربن موجود در ذرات هماندازه سیلت +
رس) بهعنوان بخش پایدار کربن آلی در نظر گرفته شد (.)1
پس از برداشت نمونههای خاک و انتقال به آزمایشگاه،
ریزریشهها (ریشههای نازکتر از  2میلیمتر) بهروش دستی از
نمونهها جداسازی و با استفاده از الک  2میلیمتری شستشو
داده شدند .سپس این نمونهها در آون و در دمای  16درجه
سانتیگراد و در مدت زمان  21ساعت خشک گردیدند .در
نهایت پس از توزین نمونههای خشک شده ،مقدار زیتوده
آنها محاسبه شد ( .)92همچنین ،همزمان با نمونهبرداری
خاک ،کرمهای خاکی به روش دستی جمعآوری و زیتوده با
توجه به وزن آنها بعد از  11ساعت خشک شدن روی
کاغذهای فیلتر در آزمایشگاه مورد اندازهگیری قرار گرفت
( .)21برای شمارش تعداد نماتدهای خاک ،مقدار  666گرم از
نمونه خاک تازه وزن شد و با استفاده از تکنیک قیف بیرمن و
سانتریفیوژ ،نماتدهای خاک جداسازی و شمارش شدند و بر
اساس وزن خشک خاک تعداد آنها در  666گرم خاک خشک
محاسبه شد ( .)99برای اندازهگیری تنفس میکروبی (پایه)
خاک از روش بطری بسته استفاده شد .بدینمنظور26،
میلیلیتر محلول هیدروکسید سدیم به درون ظروف شیشهای
دارای درپوش ریخته و مقدار  26-21گرم خاک مرطوب،
داخل کیسههای نایلونی ،در درون ظروف شیشهای قرار داده
شد .در قسمت باالی کیسه ،منافذ ریز ایجاد و در کنار محلول
هیدروکسید سدیم  6/6موالر بهمدت  21ساعت در دمای 21
درجه انکوباسیون گردید .برای تهیه نمونه شاهد ،همان روش
بدون خاک اجرا شد .پس از پایان انکوباسیون ،مقدار 2
سیسی کلرید باریم نیم موالر به نمونهها اضافه و  9-1قطره
محلول شناساگر افزوده شد و با اسید کلریدریک  6/6موالر
تیتر شدند .در نهایت میزان تنفس میکروبی خاک بر مبنای
میلیگرم بر کیلوگرم محاسبه گردید (.)2
بهمنظور اندازهگیری زیتوده میکربی کربن ،بهروش
تدخین -استخراج ،ابتدا خاک مرطوب با کلروفرم بهمدت 21
ساعت در درون دسیکاتور تدخین شد .سپس خاک تدخین
شده ،با محلول عصارهگیر سولفات پتاسیم نیم موالر (26
میلیلیتر)
بهمدت  96دقیقه شیک و عصارهگیری شد .همین کار با خاک
شاهد (تدخین نشده) هم انجام شد .مقدار  1میلیلیتر از عصاره
استخراج شده برداشته و به درون لولههای هضم انتقال داده
شد .سپس مقدار  2میلیلیتر پتاسیم دیکرومات و  1میلیلیتر
اسید سولفوریک غلیظ به این محلول اضافه شد .پس از آن 9
قطره (6/9میلیلیتر) از محلول شناساگر اضافه شد و در نهایت
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Nm/I = (NH4-N + NO3-N) final – (NH4-N + NO3N) initial
که در این معادله  )mg N Kg-1( Nm/iمقدار خالص نیتروژن
معدنی شده است و  )NH4+ -N +NO3- -N( finalمقادیر
مجموع آمونیوم و نیترات ( )mg N Kg-1در پایان انکوباسیون
و  )NH4+ -N +NO3- -N ( iniialمقادیر مجموع آمونیوم و
نیترات ( )mg N Kg-1قبل از انجام انکوباسیون میباشد.

مقادیر منفی نتیجه ،حاکی از وقوع ایموبیلیزه شدن نیتروژن 6و
مقادیر مثبت بیانگر معدنیشدن نیتروژن 2میباشند (.)19

تجزيه و تحليل دادهها

دادههای جمعآوری شده در نرمافزار اکسل بهعنوان بانک
اطالعات ذخیره شد .سپس بهمنظور تجزیه و تحلیل و
همچنین مقایسه دادهها ،ابتدا نرمال بودن توزیع مشاهدات با
آزمون کولموگروفاسمیرنوف و همگنی واریانس با آزمون لون
بررسی گردید .بهمنظور بررسی تفاوت یا عدم تفاوت مقادیر
مشخصههای مختلف الشبرگ و خاک در ارتباط با
کاربریهای مختلف ،از آزمون تجزیه واریانس استفاده شد.
2- Nitrogen mineralization

نتايج و بحث
مشخصههاي الشبرگ و فيزيکوشيميايی خاک

بیشترین مقادیر کربن الشبرگ ( 11/12درصد) ،نسبت
کربن به نیتروژن الشبرگ ( )11/11و محتوی شن خاک
( 96/11درصد) به عرصه مرتعی اختصاص داشت ،در حالیکه
کمترین مقادیر این مشخصهها در جنگل طبیعی مشاهده شد.
باالترین میزان نیتروژن الشبرگ ( 2/61درصد) به جنگل
طبیعی تعلق داشته و عرصه مرتعی دارای کمترین مقدار این
مشخصه ( 6/11درصد) بوده است .باالترین مقادیر جرم
مخصوص ظاهری ( 6/16گرم بر سانتیمتر مکعب) ،پایداری
خاکدانه ( 11/11درصد) و محتوی رس خاک ( 91/16درصد)
به جنگل طبیعی اختصاص داشته در حالی که کمترین مقدار
این مشخصهها به عرصه مرتعی تعلق داشت .بر اساس نتایج
بهدست آمده بیشترین مقدار محتوی رطوبت ( 11/11درصد)
در عرصه مشاهده شد و در بین سایر رویشگاهها اختالف
معنیداری وجود نداشت .همچنین بیشترین مقادیر ویژگیهای
 ،)1/61( pHهدایت الکتریکی ( 6/69دسیزیمنس بر متر)،
نیتروژن کل ( 6/91درصد) ،فسفر قابل جذب (21/12
میلیگرم بر کیلوگرم) ،کلسیم قابل جذب ( 212/19میلیگرم
بر کیلوگرم) و ماکروخاکدانه ( 11/91درصد) در جنگل طبیعی
و کمترین مقادیر آنها در عرصه مرتعی مشاهده شد .کمترین
مقادیر کربن آلی خاک ( 6/11درصد) ،پتاسیم قابل جذب
( 916/11میلیگرم بر کیلوگرم) و منیزیم قابل جذب (11/91
میلیگرم بر کیلوگرم) نیز به عرصه مرتعی تعلق داشت.
بیشترین و کمترین مقادیر میکروخاکدانه و کربن در
ماکروخاکدانه بهترتیب در عرصه مرتعی ( 91/11و 6/21
درصد) و جنگل طبیعی ( 26/11و  6/61درصد) مشاهده شد.
باالترین مقادیر نیتروژن در ماکروخاکدانه به جنگل طبیعی
( 6/62درصد) و جنگلکاری کاج نوئل ( 6/61درصد) و
کمترین مقدار آن به جنگلکاری کاج جنگلی ( 6/61درصد) و
عرصه مرتعی ( 6/62درصد) اختصاص داشت .بررسی نیتروژن
در میکروخاکدانه نشان میدهد که جنگل طبیعی (6/61
درصد) نسبت به سایر رویشگاههای مورد مطالعه باالترین
میزان این مشخصه را دارا میباشد .بر اساس نتایج بدست
آمده در بین عرصههای مورد مطالعه ،مقادیر جرم مخصوص
حقیقی ،تخلخل و محتوی سیلت در بین رویشگاههای مورد
مطالعه تفاوت آماری معنیداری نداشته است (جدول .)6
1- Nitrogen immobilization
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با استفاده از فرو آمونیوم سولفات ،تیتراسیون نمونهها صورت
گرفت .با توجه به تفاوت کربن آلی استخراج شده از خاک
نمونهها (تدخین شده) و خاک شاهد (تدخین نشده) مقدار
کربن زیتوده میکروبی خاک بر مبنای میلیگرم بر کیلوگرم
محاسبه شد ( .)2جهت اندازهگیری زیتوده میکروبی نیتروژن
خاک ،بهروش تدخین -استخراج ،نمونههای خاک پس از
تدخین با کلروفرم ،با محلول سولفات پتاسیم عصارهگیری و
عصارهها تا موقع اندازهگیری در دمای  1درجه سانتیگراد
نگهداری شدند .در نهایت مقدار نیتروژن زیتوده میکروبی
بهروش ایندوفنل بر حسب میلیگرم بر کیلوگرم اندازهگیری
شد (.)2
بهمنظور سنجش میزان معدنیشدن نیتروژن ،نمونههای
تازه خاک 666 ،گرم ،در ظروف پلیاتیلنی قرار گرفت .دهانه
ظرف بوسیله ورقه های نایلونی بسته شد تا از تبخیر شدید
رطوبت از نمونهها در طول مدت انکوباسیون جلوگیری شود.
روی ورقههای نایلونی تعداد مساوی منفذ ریز جهت تسهیل
تبادالت گازی تعبیه شد .این ظروف بهمدت  1هفته در
انکوباتور دمای  21درجه سانتیگراد قرار داده شدند .در طول
مدت انکوباسیون هر دو روز یکبار ظروف توزین شدند و
کاهش وزن آن ها بوسیله آب مقطر جبران گردید تا درصد
رطوبت نمونهها در طول انکوباسیون ثابت باقی بماند.
بهمنظور اندازهگیری معدنیشدن خالص نیتروژن ،قبل و بعد از
انکوباسیون از نمونههای مورد آزمایش بوسیله محلول  2موالر
 Kclعصارهگیری شد و مجموع آمونیوم و نیترات نمونهها
بهروش اسپکتروفتومتری (آمونیوم در طول موج  196نانومتر و
نیترات در طول موج  166نانومتر با دستگاه اسپکتروفتومتر)
اندازهگیری گردید .معدنیشدن خالص نیتروژن تفاضل مقادیر
نهایی مجموع آمونیوم و نیترات و مقادیر ابتدایی آن است که
از معادله زیر حاصل میشود:
رابطه 1

آزمون دانکن ( )p >6/61نیز بهمنظور مقایسه چندگانه
میانگین بهکار گرفته شد .تمامی تجزیه و تحلیلهای آماری
در بسته نرمافزاری  SPSSنسخه  29انجام پذیرفت .بهمنظور
بررسی ارتباط بین شاخصهای کیفی الشبرگ و خاک در
کاربریهای مختلف از تجزیه مؤلفههای اصلی ( )PCAبا
ایجاد ماتریس حاصله در برنامه  PC-ORDنسخه  1تحت
 )21( Windowsاستفاده شد.

تأثیر کاربریهای مختلف بر شاخصهای نوین کیفیت خاک 11 .....................................................................................................................................................

اليهبندي ماده آلی ،شاخص مديريت کربن و
فعاليتهاي زيستی خاک

کمترین مقدار الیهبندی ماده آلی خاک متعلق به جنگل
طبیعی ( )6/11بوده و بین سایر رویشگاهها تفاوت آماری
معنیداری مشاهده نشد .مقادیر عددی شاخص مدیریت کربن
( )CMIتفاوت آماری معنیداری را در بین کاربریهای
مختلف اراضی نشان نداد (شکل  .)6بیشترین مقادیر زیتوده
ریزریشه ( 16/69گرم بر متر مربع) ،تعداد و زیتوده کرمهای
خاکی (بهترتیب  6/11و  22/11تعداد و میلیگرم بر متر
مربع) ،جمعیت نماتد خاک ( 111/69در  666گرم خاک)،
زیتوده میکروبی نیتروژن ( 21/11میلیگرم بر کیلوگرم) به
جنگل طبیعی و کمترین این مشخصهها به عرصه مرتعی
تعلق داشت .حداکثر مقدار تنفس میکروبی خاک به عرصه
مرتعی ( 6/26میلیگرم دیاکسید کربن بر گرم خاک در یک

روز) و حداقل مقدار آن به جنگل طبیعی ( 6/66میلیگرم
دیاکسیدکربن بر گرم خاک در یک روز) اختصاص داشت.
مطابق با نتایج ،بیشترین مقادیر زیتوده میکروبی کربن به
عرصه مرتعی ( 212/21میلیگرم بر کیلوگرم) و کمترین مقدار
آن به جنگل طبیعی ( 611/1میلیگرم بر کیلوگرم) و
جنگلکاری نوئل ( 616/21میلیگرم بر کیلوگرم) تعلق داشت.
همچنین ،بیشترین مقدار معدنیشدن نیتروژن به جنگل
طبیعی ( 21/69میلیگرم بر کیلوگرم) اختصاص داشته و سایر
رویشگاهها اختالف معنیداری با یکدیگر نداشتند (شکل .)2
مطابق با نتایج تحلیل مؤلفههای اصلی ( ،)PCAتغییرات
مشخصههای الیهبندی ماده آلی ،کربن و فعالیتهای زیستی
خاک در ارتباط مستقیم با تغییرپذیری مشخصههای
فیزیکوشیمیایی خاک تحت تأثیر کاربریهای مختلف اراضی
میباشد (شکل .)9
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جدول  -6میانگین (±اشتباه معیار) مشخصههای الشبرگ و فیزیکوشیمیایی خاک در کاربریهای مختلف
Table 1. Mean (±SE) of litter and soil physico-chemical properties in different land uses
معنیداری
مقدار F
عرصه مرتعی
جنگلکاری کاج جنگلی
جنگلکاری نوئل
جنگل طبیعی
مشخصههای اندازهگیری شده
الشبرگ
6/666
66/196
11/12±2/12a
11/91±9/11b
11/11± 9/11b
96/12±9/91c
کربن
c
b
bc
6/666
19/119
6/11±6/62
6/61±6/69
6/11± 6/61
2/61±6/66a
نیتروژن
6/666
11/119
11/11±1/66a
19/11±9/62b
11/26±1/61b
61/16±6/12c
نسبت کربن به نیتروژن
خاک
6/621
9/111
جرم مخصوص ظاهری
6/26±6/69c
6/21±6/62ab
6/99±6/61ab
6/16±6/61a
6/926
6/226
وزن مخصوص حقیقی
2/96±6/61a
2/91±6/61a
2/16±6/69a
2/16±6/69a
6/211
6/211
11/11±2/69a
11/11±6/11a
11/11±6/11a
16/11±2/11a
تخلخل
6/666
61/211
پایداری خاکدانه
99/11±1/11c
16/12±6/11b
11/11±1/11ba
11/11±6/19a
6/666
69/996
شن
96/11±2/16a
21/66±6/66b
26/66±6/11cb
61/69±6/11c
6/119
6/111
12/11±9/21a
11/19±6/99a
11/19±2/11a
11/91±6/11a
سیلت
6/666
1/111
21/91±6/19c
96/91±6/19b
92/91±6/12b
91/16±6/11a
رس
b
b
a
6/669
1/211
رطوبت
11/11±1/91
91/11±9/11
91/11±2/11
21/61±6/69b
6/666
21/126
1/66±6/61c
1/16±6/61b
1/11±6/62 ab
1/61±6/66a
pH
c
b
b
6/666
21/111
6/62±6/66
6/21±6/66
6/21±6/66a
6/96±6/66a
هدایت الکتریکی
6/669
1/611
2/11±6/61a
2/19±6/21a
2/99±6/21a
6/11±6/61b
کربن آلی
c
b
b
6/666
91/111
نیتروژن کل
6/62±6/66
6/21±6/62
6/21±6/66
6/91±6/66a
6/666
16/111
نسبت کربن به نیتروژن
26/61±6/61a
66/11±6/16b
1/11±6/61b
1/61±6/61c
c
b
6/666
61/116
1/11±6/11
61/29±2/62
29/91±6/19 ab
21/12±2/12a
فسفر قابل جذب
6/666
21/912
691/11±62/16b
961/66±1/11a
921/66±21/19a
916/11±61/21a
پتاسیم قابل جذب
6/666
66/111
کلسیم قابل جذب
666/19±66/11c
261/21±66/61 ab
611/11±62/19b
212/19±21/61a
b
a
a
6/666
61/666
منیزیم قابل جذب
22/16±2/91
11/16±2/11
11/11±1/19
11/91±2/61a
6/666
21/611
96/16±6/22c
91/19±6/11b
91/21±6/11b
11/91±2/11a
ماکروخاکدانه
a
b
ab
6/666
1/116
میکروخاکدانه
91/11±9/92
96/91±6/11
21/19±6/11
26/11±6/19c
6/611
2/116
کربن در ماکروخاکدانه
6/21±6/66a
6/29±6/69ab
6/21±6/62ab
6/61±6/62b
a
b
6/666
61/166
کربن در میکروخاکدانه
6/91±6/62
6/61±6/62
6/61±6/66b
6/61±6/66b
6/666
21/111
6/62±6/66c
6/61±6/66c
6/61±6/66b
6/62±6/66b
نیتروژن در ماکروخاکدانه
b
b
b
6/626
9/126
نیتروژن در میکرو خاکدانه
6/61±6/66
6/61±6/66
6/61±6/66
6/61±6/66a
واحد مشخصهها :کربن الشبرگ  ،نیتروژن الشبرگ ،تخلخل ،پایداری خاکدانه ،شن ،سیلت ،رس ،رطوبت ،کربن آلی ،نیتروژن کل ،ماکروخاکدانه ،میکروخاکدانه ،کربن در
ماکروخاکدانه ،کربن در میکروخاکدانه ،نیتروژن در ماکروخاکدانه ،نیتروژن در میکروخاکدانه (درصد) ،جرم مخصوص ظاهری و حقیقی (گرم بر سانتیمتر مکعب) ،هدایت
الکتریکی (دسیزیمنس بر متر) ،فسفر ،پتاسیم ،کلسیم و منیزیم قابل جذب (میلیگرم بر کیلوگرم).
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اشتباه معیار) الیهبندی ماده آلی و شاخص مدیریت کربن خاک در کاربریهای مختلف±(  میانگین- 6 شکل

Figure 1. Mean (±SE) of organic matter stratification and soil carbon management index in different land uses

اشتباه معیار) فعالیتهای زیستی خاک در کاربریهای مختلف±(  میانگین- 2 شکل
Figure 2. Mean (±SE) of soil biological activities in different land uses

تأثیر کاربریهای مختلف بر شاخصهای نوین کیفیت خاک 11 .....................................................................................................................................................

Figure 3. Relationship between different land uses, litter and soil properties in PCA (PC1: Eigen value = 8.34, percent
of variance = 83.39, cumulative percent of variance = 83.39; PC2: Eigen value = 1.47, percent of variance = 14.77,
cumulative percent of variance = 98.17).

نتایج حاکی از آنست که کاربریهای مختلف اراضی با
کیفیتهای متفاوتی از الیه آلی دارای تفاوت آماری
معنیداری از نظر شاخص الیهبندی ماده آلی خاک میباشند.
در همین راستا ،جاکوب و همکاران ( ،)26ژانگ و همکاران
( )11و کوچ و همکاران ( )21اشاره داشتند که گونههای
مختلف جنگلی با تفاوت در محتوی کربن ،نیتروژن و نسبت
کربن به نیتروژن الشبرگ دارای کیفیتهای متفاوتی از
الشبرگ بوده و همین موضوع در شدت تجزیه و نسبت
الیهبندی ماده آلی خاک مؤثر است .در پژوهش حاضر نیز
تودههای سوزنیبرگ با توجه به کیفیت پایینتر سوزنها
دارای شدت پایینی از تجزیه بوده و همین موضوع منجر به
افزایش الیهبندی ماده آلی خاک آنها شده است .همچنین
بهنظر میرسد رویشگاه مرتع قرق نیز شدت تجزیه کمتری در
مقایسه با جنگل طبیعی داشته و همین موضوع منجر به
افزایش الیهبندی ماده آلی خاک در مرتع قرق در مقایسه با
توده طبیعی شده است .مطالعه یوشنگ و همکاران ( )11نشان
داد تنوع گونهها در جنگل طبیعی نسبت به تودههای
جنگلکاری بیشتر است و میتوان آن را یکی از دالیل
افزایش زیتوده ریزریشه در جنگل طبیعی عنوان کرد .ارتباط
تنوع و زیتوده تولیدی به این جهت است که مجموعهای
متنوع از گیاهان مکمل یکدیگر در استفاده از منابع خواهند
شد و توان جذب در این تودهها افزایش مییابد و در نهایت
میزان زیتوده نسبت به شرایط حضور تک گونهها وضعیت

مناسبتری خواهند داشت ( .)66بنابراین دلیل مشاهده
زیتوده زیاد ریزریشهها در عمق مورد بررسی خاک توده
طبیعی ممکن است واکنش ریشه در پاسخ به وفور محتوی
مواد آلی و عناصر معدنی در الیه باالیی خاک باشد ،چراکه
ریزریشههای درختان جهت دسترسی بیشتر به عناصر غذایی
مورد نیاز خود در سطح بیشتری از خاک گسترش مییابند
(.)12
نتایج مشاهده شده حاکی از آن است که کمترین تراکم و
زیتوده کرمهای خاکی در عرصه مرتعی اندازهگیری شد که
میتواند بهدلیل تولید الشبرگها با کیفیت پایینتر (میزان
پایینتر نیتروژن ،سطوح باالی کربن آلی و نسبت  )C/Nباشد
( .)21اکثر کرمهای خاکی محیطهایی با مواد غذایی غنی و
الشبرگهایی که نسبت کربن به نیتروژن پایینتری را دارند
ترجیح میدهند ( .)21مطابق با پژوهشهای پیشین ،اسمیت و
همکاران ( ،)11محمدنژاد کیاسری و همکاران ( )96و بیرانوند
و کوچ ( ،)1تنوع الشبرگی در جنگلهای طبیعی جمعیت و
فعالیت کرمهای خاکی را افزایش میدهد .بر همین اساس ،در
پژوهش حاضر تعداد و زیتوده کل کرمهای خاکی در توده
جنگلی آمیخته راش و ممرز نسبت به تودههای جنگلی خالص
نوئل و کاج جنگلی افزایش معنیداری داشته است .مطابق با
پژوهش مصلحی و نظری ( ،)96کرمهای خاکی در جنگلهای
سوزنیبرگ بهدلیل اسیدی بودن خاک شمار اندکی دارند .
نتایج مطالعه حاضر طبق آنالیز  PCAنشان داد بین زیتوده و
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وفور کرمهای خاکی با نسبت کربن به نیتروژن و  pHخاک
نیز ارتباط تنگاتنگی وجود دارد .در همین راستا ،فعالیت
کرمهایخاکی در توده جنگل طبیعی بهدلیل پایین بودن
نسبت کربن به نیتروژن و باال بودن  pHخاک آن در مقایسه
با سایر تودههای مورد بررسی بیشتر میباشد که با نتایج
پژوهش نیرینک و همکاران ( )91همخوانی دارد .تغییرات
قابل توجه جمعیت نماتدها در بین عرصههای مورد مطالعه،
بهدلیل تغییرات در خصوصیات خاک میباشد .پژوهش نهر و
همکاران ( ،)99به رابطه بهین فراوانی نماتدها pH ،و مواد آلی
خاک اشاره داشته است .بنابراین میتوان گفت جمعیت بیشتر
نماتدهای خاکزی در توده جنگل طبیعی بهدلیل باال بودن pH
خاک باشد .همچنین ،افزایش جمعیت نماتدها در توده جنگل
طبیعی میتواند بهدلیل مقادیر کمتر کربن و  C/Nخاک و
بیشتر بودن عناصر غذایی خاک باشد ( .)16در همین راستا،
یافتههای ژانگ و همکاران ( )11نشان داد که فراوانی بیشتر
نماتدها در توده آمیخته پهنبرگ و سوزنیبرگ بهدلیل
حاصلخیزی خاک و مواد غذایی بیشتر است .همچنین در
مطالعه آنها تعداد نماتدها در توده پهنبرگ توس بیشتر از توده
سوزنیبرگ نوئل بود که اذعان نمودند الشبرگ پهنبرگان
مثل توس مواد مغذی بیشتری دارد که برای نماتدهای خاک
مفید هستند و سوزنهای مخروطیان بهدلیل غلظت باالی
پلیفنلها منبع نامطلوبی برای میکروارگانیسمهای خاک مثل
نماتدها است ( .)11در همین راستا میتوان بیان نمود که
تعداد کمتر نماتدها در خاک گونههای سوزنیبرگ مورد
مطالعه احتماالً بهدلیل خصوصیات سوزن و الشبرگ آنها
میباشد.
با توجه به نتایج حاصل از تنفس و زیتوده میکروبی در
کاربریهای مختلف ،میتوان این احتمال را مطرح کرد که
فعالیت میکروارگانیسمهای دخیل در تجزیه مواد آلی در
رویشگاههای مورد مطالعه تفاوت معنیداری داشتند .در همین
راستا ،کوچ و همکاران ( )21بیان کردند که درصد باالیی از
میزان انتشار کربن در نتیجه فعالیتهای تجزیهای
میکروارگانیسمهای خاک رخ میدهد و طی این عمل ماده
آلی خاک توسط میکروارگانیسمها مصرف میشود .بنابراین
کاربریهای مختلف میتوانند با تغییر در کمیت و کیفیت مواد
آلی و سایر عوامل بر روی جمعیت میکروارگانیسمهای خاک
بهعنوان اصلیترین منبع تجزیه و انتشار دیاکسید کربن
تأثیرگذار باشند ( .)1با توجه به مطالعات انجام شده زیتوده
میکروبی خاک تا حد زیادی به کمیت و کیفیت مواد آل ی
خاکی (بهعنوان منبع انرژی) بستگی دارد ( .)66بر همین
اساس ،مقادیر باالتر زیتوده میکروبی نیتروژن در رویشگاه

جنگل طبیعی در مقایسه با سایر رویشگاهها عمدتاً بهدلیل
دسترسی بیشتر به مواد آلی در این رویشگاه مربوط میباشند،
که همراستا با یافتههای وانگ و وانگ ( )11میباشد .میزان
معدنیشدن نیتروژن در جنگلهایی با گونه غالب پهنبرگ
بهطور معنیداری بیشتر از جنگلهایی با گونه غالب
سوزنیبرگ است ( )11و الشبرگهایی با میزان کم نیتروژن،
باعث کاهش معدنیشدن نیتروژن خاک میگردند (.)21
همچنین ،آنالیز  PCAحاکی از آنست که میزان معدنیشدن
نیتروژن خاک با محتوی نیتروژن کل رابطه مستقیم دارد
( .)16تبدیل جنگل و شیوههای مدیریت زمین بر نرخ
معدنیشدن نیتروژن تأثیر میگذارند ( .)11معدنیشدن
نیتروژن با میزان  pHخاک رابطه مستقیم دارد بهطوری که با
افزایش میزان  pHخاک معدنیشدن نیتروژن افزایش مییابد
( .)91رابطه قوی بین  pHخاک و معدنیشدن نیتروژن خاک
نشان میدهد که  pHخاک مسئول کاهش معدنیشدن
نیتروژن در جنگلکاریها میباشد ( .)19در راستای نتایج
مطالعه حاضر ،یافتههای هوگموئد و همکاران ( ،)61نشان داد
که میزان  C/Nخاک با معدنیشدن نیتروژن رابطه منفی دارد
که این میتواند در کاهش معدنیشدن نیتروژن در
جنگلکاریها بهویژه گونههای سوزنیبرگ با میزان C/N
خاک باال موثر باشد.
در این پژوهش ،اثر جنگل طبیعی آمیخته پهنبرگ،
جنگلکاریهای خالص سوزنیبرگ نوئل و کاج جنگلی و
عرصه مرتعی بر الیهبندی ماده آلی ،شاخص مدیریت کربن و
فعالیتهای زیستی خاک مورد ارزیابی قرار گرفت .نتایج نشان
داد که پایینترین مقدار مشخصه الیهبندی ماده آلی و
بیشترین مقادیر مشخصههای زیتوده ریزریشه ،فعالیت
کرمهای خاکی و نماتد ،زیتوده میکروبی نیتروژن و
معدنیشدن نیتروژن خاک به جنگل طبیعی اختصاص دارد.
مرتع قرق نیز منجر به افزایش معنیدار تنفس میکروبی و
زیتوده میکروبی کربن در مقایسه با سایر رویشگاهها شده
است .یافتهها حاکی از آنست که نوع کاربری اراضی اثر
معنی داری بر شاخص مدیریت کربن خاک نداشته است.
مطابق با نتایج آنالیز چندمتغیره ،تغییرات مشخصههای
الیهبندی ماده آلی ،کربن و فعالیتهای زیستی خاک در
ارتباط مستقیم با تغییرپذیری مشخصههای فیزیکوشیمیایی
خاک تحت تأثیر کاربریهای مختلف میباشد .نتایج این
پژوهش بیانگر اهمیت بسیار برجسته حفاظت از جنگلهای
طبیعی آمیخته پهنبرگ موجود بهمنظور حفظ کیفیت خاک
میباشد.
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Abstract
Different land uses have various effects on the changes of soil properties. The purpose of this
study was to evaluate the effects of natural forest, needle-leaved plantation and rangelands of
central Alborz on new indices of soil quality (i.e. organic matter stratification, carbon
management index and soil biological activities). For this purpose, eight samples from organic
layer (litter) and mineral soil (0-15 cm depth and 25 cm × 25 cm surface area) from each of the
natural forest (beech mixed with hornbeam), picea plantation, pine plantation and rangeland
were taken in the Javaherdeh region, Ramsar city, and then they transferred to the laboratory.
According to the results, the minimum amount of organic matter stratification (1.45) and the
highest amount of fine root biomass (91.03 g m-2), the earthworms density and biomass (1.75 n
m-2 and 22.84 mg m-2), total nematode (595.13 in 100 gr dry soil) and microbial biomass of
nitrogen (24.94 mg kg-1) were found in natural forests. The highest and lowest levels of
microbial respiration were observed in rangelands and natural forests (0.20 and 0.10 mg CO 2 in
gr day-1), respectively. The highest amount of microbial biomass of carbon (242.22 mg kg -1)
belonged to rangeland and the highest amount of nitrogen mineralization (27.03 mg kg-1)
detected in natural forest. The carbon management index did not show significant statistical
differences among the different land uses. According to the PCA output, changes in the
characteristics of organic matter stratification, carbon management index and soil biological
activities is directly related to the changes of soil physico-chemical properties under the
influence of different land uses. The results of this study indicate the high importance of
protecting broad-leaved mixed natural forests in order to maintain soil quality.
Keywords: Biological activities, Carbon management index, Forest ecosystem, Organic matter
stratification, Rangelands

