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تأثير کاربریهای زراعی و جنگلی بر فعاليت برخی آنزيمهای خاک
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 .1دانش آموخته کارشناسي ارشد علوم خاک ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه ارومیه
 .2دانشیار ،گروه علوم خاک ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه ارومیه
(تاريخ دريافت  - 1131/7/11 :تاريخ تصويب )1131/1/22 :

چکيده
در اين تحقیق تأثیر کاربریهای زراعي ،باغي و جنگلي بر فعالیت برخي آنزيمهای خاک مورد بررسي قرار گرفت .تعداد
 71نمونه خاک سطحي از کاربریهای مختلف برداشت و فعالیت آنزيمهای فسفاتاز اسیدی و قلیايي ،اورهآز و دهیدروژناز
با استفاده از واکنش با سوبسترای ويژه اندازهگیری گرديد .نتايج نشان داد که فعالیت آنزيمهای فسفاتاز قلیايي و اسیدی
در کاربری جنگلي (به ترتیب  182/1و  111/2میکروگرم  pNPبر گرم در يک ساعت) بیشتر از باغي و در کاربری زراعي
کمترين مقدار بود .در مقابل آنزيم اورهآز در کاربری زراعي فعالیت بااليي ( 81/1میکروگرم آمونیوم آزاد شده بر گرم در
دو ساعت) را نشان داد که احتماالً از کاربرد باالی کود اوره در زمینهای زراعي ناشي ميشود .فعالیت آنزيم دهیدروژناز
در کاربری جنگلي ( 7/2میکروگرم  TPFبر گرم در  21ساعت ) از نظر آماری باالتر از زراعي بود .نتايج ارزيابي شاخص
کیفیت خاک ( )SQIنشان داد فعالیت آنزيمهای فسفاتاز اسیدی و دهیدروژناز ،کربن آلي pH ،و فسفر قابل استفاده به
عنوان  MDSبیشترين تأثیر را بر کیفیت خاکهای مورد مطالعه نشان دادند SQI .در خاکهای جنگلي ( )1/32از نظر
آماری بیشتر از کاربری باغي ( )1/71و زراعي ( )1/11بود .چنین استنباط ميگردد که نوع کاربری بر فعالیت آنزيمي
خاک تأثیر زيادی داشته و عموماً در زيستبومهای دستنخورده (جنگل) فعالیت آنزيمي بیشتر است که ميتواند ناشي از
پايداری اين زيست بومها باشد.
واژههای کليدی :آنزيمهای خاک ،فسفاتاز ،اورهآز ،دهیدروژناز ،کاربری زمین

مقدمه

1

بهرهبرداریهای نابخردانه از زيست بومهای طبیعي توسط بشر
در قرنهای اخیر و بروز فاجعههای عظیم زيستمحیطي ،انسان
قرن حاضر را وادار به درک بهتر و عمیقتر روابط اجزای زيست
بومها و شاخصهای ظرفیت زيست بومها در مقابله با اختالالت
زيستمحیطي نموده است ( .)Sheikhlou, 2013آنزيم يا زيمايه
يک ماده آلي که اغلب از جنس پروتئین است که واکنشهای
شیمیايي را در يک سازواره تقويت يا تضعیف ميکند ولي خود
دگرگون نميشود .خاک حاوی آنزيمهای متنوعي است که به
صورت برون سلولي ،درون سلولي ،آزاد و يا ترکیبي از اين
حالتها ميباشد .فعالیت آنزيمي بهعنوان يکي از شاخصهای
مهم و حساس کیفیت خاک گزارش شده است؛ زيرا آزاد شدن
مواد غذايي برای رشد گیاهان و میکروبها را کنترل ميکنند
( .)Burns, 1978لذا مهمترين داليل استفاده از فعالیتهای
آنزيمي به عنوان شاخص کیفیت خاک ،ارتباط تنگاتنگ اين
شاخص میکروبي با پارامترهای کیفیت خاک و سیر سريع تغییر
* نويسنده مسئول m.rsadaghiani@urmia.ac.ir:

و تحوالت در مقايسه با ديگر خصوصیات خاک ميباشد (
.)et al., 1996
دهیدروژناز آنزيمي است که به عنوان شاخص عمومي
فعالیت میکروبي بکار ميرود و نقش اکسايش ترکیبات آلي را
دارد ( .)Bastida et al., 2008آنزيم فسفاتاز هیدرولیز ترکیبات
آلي فسفردار به يونهای فسفات قابل جذب برای گیاه را به عهده
دارد .بنابراين ،يکي از آنزيمهای مهم در چرخه فسفر خاک به
شمار ميآيد و معموالً در خاکها با اسیديتهی باال ،فراوان و
فعالتر است ( .)Tabatabai, 1994آنزيم فسفاتاز از انواع
آنزيمهای برون سلولي بوده و بوسیله ريزجانداران ،ريشههای
گیاهي و کرمهای خاکي تولید ميشود و ارتباط اين آنزيم با
مقدار ماده آلي خاک ،رطوبت خاک و حجم خاک در محیط
ريشه ،به اثبات رسیده است ( .)Amador et al., 1997افزايش
مواد آلي نه تنها از طريق افزايش فعالیت میکروبي بلکه از طريق
پايدارسازی آنزيم فسفاتاز در خاک باعث افزايش فعالیت اين
آنزيم ميشود ( .)Khademi et al., 2006به طور کلي از آنجا
که آنزيم فسفاتاز قلیايي ،يکي از آنزيمهای ضروری در چرخه P
بوده و فعالیت اغلب فسفاتازها وابسته به تغییر و تبديالت
Dick
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ترکیبات حاوی  Pآلي و غیرآلي در خاک است ،فعالیت آن
ميتواند به عنوان شاخصي از قابلیت دسترسي  Pبرای گیاهان و
جانوران ريز خاک قلمداد گردد .فعالیت فسفاتازها در خاک به
وضعیت پوشش گیاهي ( ،)Herbien and Neal, 1990تغییرات
انجام شده در اثر روشهای مختلف مديريتي ( Clarholm,
 ،)1993و رطوبت و دمای خاک بستگي دارد.
اورهآز آنزيمي است که هیدرولیز اوره به دیاکسیدکربن و
آمونیاک را انجام ميدهد .اين آنزيم به طور گسترده در طبیعت،
در گیاهان ،جانوران و ريزجانداران يافت ميشود (.)Dick, 1984
آنزيم اورهآز نقش مهمي در معدني کردن نیتروژن ترکیبهای
آلي و تأمین نیتروژن برای گیاهان و ريزجانداران از منابع
طبیعي و کودها در خاک دارد .آگاهي از سطح فعالیت اين آنزيم
نقش مهمي در مصرف صحیح کود اوره ،اطالع از توان تصعید،
آبشويي نیتروژن و مسائل زيستمحیطي دارد ( Cookson and
.)Lepiece, 1996
دهیدروژناز متعلق به اکسیدوردوکتازها و انتقال دهندهی
هیدروژن است .فعالیت دهیدروژناز به عنوان شاخصي برای
ارزيابي سامانه زيستي اکسايش و کاهش بوده و چون فقط در
سلولهای زنده میکروبي وجود دارد ،نشانگر و مقیاس مناسبي
برای فعالیت میکروبي و اندازهگیری شدت متابولیسم میکروبي در
خاک محسوب ميشود ( .)Nannipieri et al., 1990فعالیت
دهیدروژناز در خاک نتیجهی فعالیت آنزيمهای متفاوتي
(آنزيمهای متابولیسم تنفسي ،چرخهی سیترات ،متابولیسم
نیتروژن) ميباشد.
افزايش فعالیت آنزيمي با افزايش مواد آلي به خاطر
وابستگي فعالیت میکروبي و آنزيم تولید شده به عرضه
سوبسترای کربن ميباشد .بعالوه بیشتر آنزيمهای برون سلولي
آزاد شده در خاک تنها در صورتي که سريعاً تجزيه نشوند قادرند
در خاک پايدار بمانند .همچنین کاهش مواد آلي متناسب با
کاهش فعالیت آنزيمي در نتیجه کاهش در زيستتوده میکروبي
و تغییر در ترکیب رشد و توسعه ريشه و میکروفلور خاک
ميباشد ( .)Salam et al., 1998فرسايش و خاکورزی بيرويه
که منجر به کاهش تجمع مواد آلي در اليه شخم ميشود،
فعالیت آنزيمي را به شدت کاهش ميدهد؛ زيرا فعالیت آنزيمي
با مقدار ماده آلي خاک رابطه مستقیمي دارد ( Gianfreda and
 .)Bollag, 1996فعالیت آنزيمهای مختلف در خاک بر بسیاری
از شاخصهای خاک تأثیر دارند .نوع کاربری و زيستبوم حاکم
بر خاک ميتواند شدت فعالیتهای آنزيمي خاک را کنترل

نمايد .دستخوردگيهای 1ناشي از جنگلزدايي ،چرای بيرويه ،و
تبديل مراتع و جنگلها به اراضي کشاورزی در ايران ( Hajabbasi
 )et al., 1997و ديگر نقاط جهان ()Doran and Parkin, 1994
تنزل کیفیت فیزيکي ،شیمیايي و زيستي خاک را به همراه
داشته است .فعالیتهای کشاورزی به ويژه خاکورزی شديد و
بيرويه در اراضي تغییر کاربریيافته شرايط فیزيکي و شیمیايي
خاک را تغییر و موجب تحريک و افزايش فعالیتهای میکروبي،
افزايش تجزيه بقايای گیاهي و تغییر در فعالیت آنزيمهای خاک
ميگردد ( .)Raiesi, 2007; Six et al., 2000در تحقیقي
 )2013( Ebrahimzad et al.,با بررسي تاثیر تغییر کاربری مراتع
در فعالیت آنزيمي خاک نشان دادند شاخصهای کیفیت خاک و
فعالیت آنزيمي در کاربریهای زراعت و باغ سیب نسبت به مرتع
دستنخورده کاهش معنيداری داشت و فعالیت آنزيم اورهآز در
کاربریهای باغ سیب و زراعت نسبت به مرتع (شاهد) بهترتیب
 21/1و  72/7درصد کاهش نشان داد .نتايج )2014( Li et al.,
بیانگر اين نکته بود که فعالیت آنزيمي در کاربریهای جنگلي و
مرتعي نسبت به زمینهای کشاورزی بیشتر بود .اين محققان
نشان دادند شاخص آنزيمي خاک 2در کاربریهای مختلف
بصورت جنگلي > مرتعي > کشاورزی بود .گزارشهای مشابهي
مبني بر افت فعالیت آنزيمي خاک به دنبال تغییر کاربری زيست
بومهای پايدار جنگلي و مرتعي به کشاورزی ارائه گرديده است
( Trasar-Cepeda et al., 2008; Olander and Vitousek,
 .)2000; Kizilkaya and Dengiz, 2010لذا اين تحقیق به
منظور مطالعه فعالیت برخي آنزيمهای مرتبط با پويايي کربن،
نیتروژن و فسفر در زيست بومهای زراعي ،باغي و جنگلي و
مطالعه ارتباط بین فعالیت آنزيمي و خصوصیات خاک در زيست
بومهای مورد مطالعه در منطقه آذربايجانغربي انجام گرديد.

مواد و روشها
برای انجام اين تحقیق تعداد  71نمونه خاک شامل  21نمونه
سطحي ( )2-22 cmاز هر يک از کاربریهای باغي (باغهای
سیب  ،)Malus domesticaکاربری زراعي (مزارع گندم
 )Triticum aestivumو کاربری جنگلي (جنگلهای بلوط
 )Quercus brantiiدر استان آذربايجان غربي برداشت گرديد
(شکل  )1و بالفاصله به آزمايشگاه منتقل شدند .از نظر زمین
شناسي ،مواد مادری مناطق نمونهبرداری شده در اين مطالعه از
رسوبات و آبرفتهای قديمي و جوان کوارترنر تشکیل شدهاند
1. Distrubances
)2. Soil enzyme index)SEI
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( .)Soltani-Sisi, 2005در ابتدا بخشي از نمونهها به منظور
اندازهگیری فعالیت آنزيمي بطور جداگانه تفکیک و در دمای 1
درجه سانتيگراد نگهداری گرديد .باقیمانده نمونهها پس از
هواخشک شدن از الک  2میليمتری عبور داده شدند .برخي
ويژگيهای شیمیايي خاکها مانند  pHخاک در عصاره گل
اشباع توسط  pHمتر( ،)Mclean, 1982کربن آلي با روش والکلي
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و بلک ( ،)Nelson and Sommers, 1982کربنات کلسیم معادل
( )CCEبه روش تیتراسیون (P ،)Nelson and Sommers, 1982
قابل جذب به روش ،)Olsen and Sommers, 1982( Olsen
نیتروژن کل خاک به روش کجلدال ()Bergstrom et al., 1998
 )1338و هدايت الکتريکي خاک ( )ECدر عصاره گلاشباع با
دستگاه هدايتسنج اندازهگیری شدند (.)Sparks et al., 1996

شکل  -1موقعيت مکانهای نمونهبرداری از منطقه مورد مطالعه

برخي ويژگيهای زيستي شامل فعالیت آنزيمهای فسفاتاز
اسیدی و قلیايي به روش  )1977( Eivazi and Tabatabaiبا
سوبسترای پارانیتروفنیل فسفات و فعالیت آنزيم اورهآز طبق
روش  )1972( Tabatabai and Bremnerبا محلول اوره و
فعالیت آنزيم دهیدروژناز طبق روش  )1968( Thalmannبا
سوبسترای تری فنیل تترازولیوم کلرايد و در شرايط استاندارد با
دستگاه اسپکتروفوتومتر در طول موج ويژه برای هر آنزيم
اندازهگیری شدند.
پس از اندازهگیری ويژگيهای شیمیايي و زيستي خاک،
شاخص کیفیت خاک 1تعیین گرديد .برای انتخاب دسته حداقل
دادهها( 2به عنوان نمايندهای از کل ويژگيهای اندازهگیری شده)
1
از روش تجزيه به مؤلفههای اصلي استفاده گرديد ( Doran and
 .)Parkin, 1994روش تجزيه به مؤلفههای اصلي به عنوان ابزار
کاهشدهنده برای انتخاب تعداد مناسبي شاخص از بین

)1. Soil quality index(SQI
)2. Minimum data set(MDS
)3. Principal component analysis(PCA

ويژگيها يا شاخصهای مورد مطالعه در منطقه استفاده ميشود.
در اين روش ميتوان تعداد متغیرهای مستقل را کاهش داده و
مشکالت چند خطي را حل نمود ( .)Sena et al., 2002به منظور
جلوگیری از تأثیر زياد يک يا دو متغیر بر مولفههای اصلي،
معموالً در شروع تجزيه متغیرها را استاندارد ميکنند تا دارای
میانگین صفر و واريانس يک باشند .انتخاب دسته حداقل دادهها بر
اساس  )2002( Andrews et al.به ترتیبي انجام گرديد که فقط
 PCsبا ارزش ويژه بزرگتر از  ،1انتخاب شدند .سپس در درون
هر  PCخاص تنها متغیرهای با وزن باال برای دسته حداقل
دادهها باقي ماندند .بعد از تعیین دسته حداقل دادهها ،وزندهي
هر يک از مؤلفههای اصلي انتخاب شده انجام شد .برای
وزندهي ،سهم  PCحاوی آن ويژگي در تبیین واريانس بر سهم
تجمعي PCهای با ارزش ويژه بزرگتر از  1تقسیم گرديد .توابع
نمرهدهي به طور گستردهای استفاده ميشوند ( Karlen et al.,
 .)1999نمرهدهي به صورت فازی و بین صفر تا  1انجام گرديد
به گونهای که برای ويژگيهايي که در آن عملکرد باال از نظر
تولید وجود داشت نمره  1در نظر گرفته شد و برای عملکردهای
پايینتر مقدار نمره کاهش يافت .سپس با ايجاد توابع رگرسیوني

602

تحقيقات آب و خاک ايران ،دورﮤ  ،74شمارﮤ  ،1بهار 1195

برای شاخصهايي که در دسته حداقل دادهها قرار داشتند نمرهدهي
صورت گرفت .برآورد شاخص کیفیت خاک در هر کاربری از
رابطهی زير محاسبه گرديد (:)Doran and Parkin, 1994
n
)رابطه )1
SQI  i1Wi .Ni
 Wiبیانگر وزن هر  PCsبا ارزش ويژه بزرگتر از يک و
نمره شاخصهای برگزيده بود.
برای تجزيه و تحلیل آماری نتايج بدست آمده در هر
کاربری از نرمافزار  SPSSاستفاده گرديد .مقايسهی میانگین با
استفاده از آزمون دانکن در سطح احتمال  2/21انجام گرفت.
Ni

نتايج و بحث
فعاليت آنزيم فسفاتاز قليايی و اسيدی در کاربریهای زراعی،
باغی و جنگلی

در جدول  ،1دامنه تغییرات فعالیت آنزيم فسفاتاز قلیايي در سه
کاربری زراعي ،باغي و جنگلي نشان داده شده است .با توجه به
اين جدول ،دامنه تغییرات فعالیت آنزيم فسفاتاز قلیايي و
اسیدی در کاربریهای زراعي ،باغي و جنگلي ،به ترتیب از
 121/2تا  121/2 ،182/8تا  721/1و 122/7تا  821/1و فعالیت
فسفاتاز اسیدی به ترتیب از  111/3تا  111/7 ،273/2تا 172/3

و  227/1تا  112/2میکروگرم پارانیتروفنل فسفات به ازای يک
گرم خاک در يک ساعت انکوباسیون متغیر بودند .میانگین
فسفاتاز قلیايي و اسیدی در مناطق جنگلي باالتر از مناطق باغي
و زراعي بود که ميتواند به دلیل زياد بودن درصد کربن آلي
خاک جنگلي و ارتباط نزديک آن با فعالیت فسفاتازها باشد
(جدول  .)1آنزيم فسفاتاز به عنوان آنزيمي برون سلولي که
توسط ريزجانداران ،ريشههای گیاهي و کرمهای خاکزی تولید
ميشود ،در ارتباط مستقیم با مواد آلي و رطوبت خاک ميباشد
( .)Amador et al., 1997عموماً کاهش کربن آلي خاک موجب
کاهش فعالیت آنزيمي ميشود که نتیجهی کاهش زيستتوده
میکروبي و تغییر در ترکیب رشد و توسعهی ريشه و میکروفلور
خاک ميباشد .بنابراين افزايش مواد آلي نه تنها از طريق افزايش
فعالیت میکروبي ،بلکه از طريق پايدارسازی آنزيم فسفاتاز در
خاک باعث افزايش فعالیت اين آنزيم ميشود .افزايش فعالیت
آنزيمي با افزايش مواد آلي به خاطر وابستگي فعالیت میکروبي و
آنزيم تولید شده به عرضهی سوبسترای کربن ميباشد
( .)Khademi et al., 2006مواد آلي همچنین نقش مهمي در
حفظ آنزيمها از غیرمتحرک شدن توسط کانيهای رسي يا
ترکیبات هوموسي ايفا ميکنند (.)Hu and Cao, 2007

جدول  -1دامنه تغييرات فعاليت آنزيم فسفاتاز قليايی و اسيدی در سه کاربری زراعی ،باغی و جنگلی.

فسفاتاز قلیايي
µg pNP/g h

فسفاتاز اسیدی
µg pNP/g h

نوع کاربری

حداقل

حداکثر

میانگین

زراعي

121/2

182/8

b

13/1

باغي

121/2

721/1

a

112/1

11/1

جنگلي

122/7

821/1

a

182/2

11/1

زراعي
باغي

111/3
111/7

273/2
172/3

c

21/1
22/1

جنگلي

227/1

112/2

فعاليت آنزيم اورهآز در کاربریهای زراعی ،باغی و جنگلی

در جدول  ،2دامنه تغییرات فعالیت آنزيم اورهآز در سه کاربری
زراعي ،باغي و جنگلي نشان داده شده است .با توجه به اين
جدول ،دامنه تغییرات فعالیت آنزيم اورهآز از  11/1تا 112/1در
کاربری زراعي 11/7 ،تا  128/7در کاربری باغي و  21/1تا
 182/2میکروگرم آمونیوم آزاد شده به ازای يک گرم خاک در 2
ساعت انکوباسیون در کاربری جنگلي قرار داشتند .با توجه به
اين جدول ميتوان مشاهده کرد که میزان فعالیت آنزيم اورهآز
در کاربری زراعي باالتر از دو کاربری ديگر بود که ميتواند به
دلیل کاربرد کود اوره در زمینهای زراعي باشدWang et al. .

237/3

117/7
221/2

b
a

111/1

انحراف معیار

11/3

( )2008افزايش فعالیت آنزيم اورهآز را در حضور مقادير مختلف
کود اوره در مقايسه با تیمار شاهد گزارش کردند .آنها بیان
نمودند که فعالیت اين آنزيم با افزايش کود اوره افزايش مييابد،
زيرا اوره سوبسترای الزم و اصلي برای فعالیت کاتالیزوری اين
آنزيم به شمار ميآيد .بنابراين افزايش فعالیت آنزيم اورهآز در
حضور کود اوره ممکن است ناشي از اثر محرک آن بر فعالیت اين
آنزيم باشد .در مطالعهای کود اوره بر فعالیت آنزيم فسفاتاز
قلیايي بيتأثیر بود ،در حالي که فعالیت آنزيم اورهآز را افزايش
داد ( .)Hosseini et al., 2012آنزيم اورهآز نسبت به آنزيم
فسفاتاز قلیايي حساسیت بیشتری نسبت به عملیات مختلف در
خاک نشان داد .اورهآز ممکن است توسط پروتئازها هیدرولیز

شيخلو و رسولی صدقيانی :تاثير کاربری های زراعی و جنگلی بر فعاليت ...

گردد که سبب کاهش فعالیت و مقدار آن در خاک ميشود
.)et al., 1999

( Lal

جدول  -6دامنه تغييرات فعاليت آنزيم اورهآز در سه کاربری زراعی ،باغی و
جنگلی.

حداکثر

نوع
کاربری

حداقل

زراعي
باغي

11/1
11/7

112/1
128/7

جنگلي

21/1

182/2

میانگین

+

)(µg NH4 -N/g 2h

انحراف
معیار

a

11/1
7/1

b

3/2

82/1
27/2

a

11/1

فعاليت آنزيم دهيدروژناز در کاربریهای زراعی ،باغی و جنگلی

جدول  ،1دامنه تغییرات فعالیت آنزيم دهیدروژناز در سه
کاربری زراعي ،باغي و جنگلي را نشان ميدهد .با توجه به اين
جدول ،دامنه تغییرات فعالیت آنزيم دهیدروژناز از  2/3تا  1/7در
کاربری زراعي 2/1 ،تا  12/7در کاربری باغي ،و  2/7تا 13/1
میکروگرم تریفنیل فورمازان برگرم خاک در  21ساعت در
کاربری جنگلي قرار داشتند .با توجه به اين جدول ،میانگین
فعالیت آنزيم دهیدروژناز در کاربری جنگلي بیشتر از
کاربریهای ديگر بود که به دلیل رابطهی قوی فعالیت آنزيم
دهیدروژناز با میزان کربن آلي ميباشد زيرا درنتیجه افزايش
کربن آلي خاک فعالیت ريزجانداران تولیدکنندهی اين آنزيم نیز
افزايش مييابد .مواد آلي همچنین نقش مهمي در حفظ آنزيم
دهیدروژناز از غیرمتحرک شدن توسط کانيهای رسي يا
ترکیبات هوموسي ايفا ميکنند ( .)Hu and Cao, 2007فعالیت
آنزيم دهیدروژناز با محتوای مواد آلي بسیار تنگاتنگ بوده و با
هم ارتباط قوی دارند (.)Ross et al., 2003
جدول  -1دامنه تغييرات فعاليت آنزيم دهيدروژناز در سه کاربری زراعی،
باغی و جنگلی.

نوع کاربری
زراعي
باغي
جنگلي

حداقل

حداکثر

میانگین

)(µg TPF/g 24h

2/3
2/1
2/7

1/7
12/7
13/1

b

2/7
2/1
a
7/2
a

انحراف
معیار
1/2
1/1
7/1

جدول  ،1مقايسات میانگین ويژگيهای شیمیايي و
فعالیت آنزيمهای فسفاتاز اسیدی و قلیايي ،اورهآز ،دهیدروژناز،
درصد کربن آلي ،نیتروژن کل خاک ،فسفر قابل استفاده خاک،
شوری ،و واکنش شیمیايي خاک را در سه کاربری زراعي ،باغي
و جنگلي نشان ميدهد .با توجه به اين جدول ،حداقل فعالیت
فسفاتاز قلیايي ( 237/3میکروگرم پارانیتروفنل فسفات به ازای
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يک گرم خاک در ساعت) در کاربری زراعي و حداکثر 182/2
میکروگرم در کاربری جنگلي بود .همچنین حداکثر فعالیت
فسفاتاز اسیدی ( 111/1میکروگرم پارانیتروفنل فسفات به ازای
يک گرم خاک در ساعت در کاربری جنگلي و حداقل آن
( 117/7میکروگرم در کاربری زراعي مشاهده گرديد .در
مطالعه ی حاضر با وجود افزايش کربن آلي از کاربری زراعي به
جنگلي مشاهده گرديد که میانگین فعالیت آنزيم اورهآز در
کاربری زراعي ( 81/1میکروگرم آمونیوم آزاد شده در يک گرم
خاک در  2ساعت) نسبت به کاربری جنگلي ( 11/1میکروگرم
آمونیوم آزاد شده در يک گرم خاک در  2ساعت) بیشتر بود که
با مطالعات پیشین همخواني نداشت اما ميتوان علت اين امر را
به کاربرد کود اوره در زمینهای زراعي نسبت داد که به عنوان
سوبسترا برای آنزيم اورهآز عمل مينمايد .همچنین ،میانگین
فعالیت آنزيم دهیدروژناز در کاربری جنگلي ( 7/2میکروگرم
تریفنیل فورمازان برگرم خاک در  21ساعت) همگام با مقدار
موادآلي باالتر از دو کاربری باغي ( 2/1میکروگرم تریفنیل
فورمازان برگرم خاک در  21ساعت) و زراعي ( 2/7میکروگرم
تریفنیل فورمازان برگرم خاک در  21ساعت) بود لیکن اين
کاهش در کاربری زراعي از نظر آماری با کاربریهای باغي و
جنگلي اختالف معنيداری نشان داد .با توجه به جدول ،1
مي توان مشاهده کرد که از نظر مقدار کربن آلي بین کاربری
جنگل با ساير کاربریها تفاوت معنيداری وجود داشته و
کاربری جنگل بیشترين (2/8درصد) و کاربری زراعي کمترين
(1/1درصد) مقدار کربن آلي را دارا بودند .میانگین مقدار کربن
آلي در هر سه کاربری زراعي ،باغي و جنگلي با هم تفاوت
معنيداری ( )p>2/21داشتند .همچنین میزان نیتروژن کل نیز
در کاربری جنگلي (2/2درصد) به طور معنيداری بیشتر از دو
کاربری باغي و زراعي بود ،اما اين افزايش در مورد کاربری باغي
و زراعي غیرمعنيدار بود .در تحقیق حاضر میزان فسفر قابل
استفاده در کاربری باغي ( 12/2میليگرم بر کیلوگرم) ،بیشتر از
کاربری زراعي ( 12/2میليگرم بر کیلوگرم) و کاربری جنگلي
( 12/3میليگرم بر کیلوگرم) بود.
از مهمترين عواملي که باعث تفاوت ويژگيهای شیمیايي
خاک در کاربریهای مورد مطالعه شده است ميتوان عالوه بر
ويژگيهای مواد مادری رسوبي آنها ،به تفاوت در عمق نفوذ
ريشههای گیاهان در کاربریها اشاره کرد .همچنین بقايای
گیاهي افزوده شده به خاک نیز در کاربریهای زراعي ،باغي و
جنگلي متفاوت بود که ميتواند تفاوتهايي اساسي در برخي
خصوصیات خاک ايجاد نمايد.
در کاربری جنگل به دلیل عدم انجام عملیات شخم ،و
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آن هدر رفت مواد آلي همراه با رواناب دانستهاند .همچنین
 )1997( Cartner and Gregorichافزايش دمای خاک به دلیل
کاهش پوشش گیاهي سايهانداز را در تجزيه مواد آلي در خاک
اراضي زراعي موثر ميدانند .همین عامل سايهانداز و عملیات
کمتر خاکورزی ميتواند دلیلي بر زياد بودن موادآلي در باغات
نسبت به کاربری زراعي در مطالعهی حاضر باشد .نتايج اين
پژوهش مؤيد اين مطلب است که هرگونه کاربری و سامانه
مديريتي که باعث افزايش به همخوردگي سطح خاک شود،
منجر به کاهش مقدار مواد آلي خاک ميگردد.

تردد محدود ماشینآالت و افراد ،دستخوردگي خاک کمتر بوده
در نتیجه معدنيشدن کربن آلي کاهش يافته و مقدار آن در
خاک باال ميرود .ضمناً ريزش و ورود الشبرگ درختان به خاک
ميتواند دلیلي بر افزايش کربن آلي در اين کاربری باشد.
عملیات شخم سرعت و میزان معدني شدن کربن آلي را افزايش
ميدهد و به همین دلیل مقدار کربن آلي در اراضي تحت کشت
کمتر است )1988( Aguilar et al. .کاهش مواد آلي در اثر کشت
و کار را ناشي از بهم خوردن خاک سطحي و در نتیجه تسريع
تجزيه زيستي مواد آلي ،شدت يافتن فرسايش خاک و به دنبال

جدول  -7مقايسه ميانگين بين ويژگیهای شيميايی و فعاليت آنزيمهای اندازهگيری شده خاک در سه کاربری زراعی ،باغی و جنگلی

نوع کاربری

ALP

زراعي

237/3

b

Ure.

ACP
c

Dehyd.

OC

a

b

باغي

a

112/1

221/2

b

27/2

b

a

2/1

1/3

b

جنگلي

a

182/2

a

111/1

11/1

b

a

7/2

a

2/8

117/7

81/1

2/7

c

1/1

pH

Polsen

TN

a

b

12/2

b

7/3

b

2/12

b

a

12/2

c

7/1

a

2/22

b

8/1

2/23

12/3

(NH4+-

µg
 ALPفعالیت آنزيم فسفاتاز قلیايي ( ACP ،)µg pNP/g.hفعالیت آنزيم فسفاتاز اسیدی Ure. ،فعالیت آنزيم اورهآز برحسب
 Dehyd ،)N/g.2hفعالیت آنزيم دهیدروژناز ( TN ،)µg TPF/g.24hدرصد نیتروژن کل OC ،درصد کربن آلي pH،واکنش خاک P ،فسفر
بر حسب  mg.kg-1ميباشد.
برای هر ويژگي ،حروف غیر مشترک در هر رديف در هر منطقه ،نشان دهنده وجود اختالف معنيدار در سطح احتمال  2/21است.

زياد بودن مقدار نیتروژن در خاکهای جنگلي و باغي دور
از انتظار نبود؛ چرا که مقدار مواد آلي در اين کاربریها بیشتر از
کاربری زراعي بود و همبستگي بسیار زيادی بین مقدار نیتروژن و
کربن آلي خاکها گزارش شده است (.)Xue et al., 2013
حساسیت بیشتر اراضي کشاورزی در برابر فرسايش ،عاملي برای
کاهش ماده آلي و نیتروژن کل خاک به شمار ميآيد .به طوری که
بخش عمدهای از کربن آلي و نیتروژن خاک از طريق فرسايش و به
صورت محلول همراه با رواناب از دسترس خارج خواهد شد .در
خاکهای زراعي و باغي قسمت عمده ماده خشک بخش هوايي
به صورت محصول برداشت و از زمین خارج ميشود و به عالوه در
اراضي زراعي ،خاک مکرراً با شخم زير و رو ميشود که موجب
شکستگي خاکدانههای درشت ميگردد و نیتروژن آلي محبوس
شده در آنها در معرض حمله میکروبي قرار ميگیرد .بنابراين
کربن ورودی کمتر و کربن خروجي بیشتر در اراضي زراعي يکي
از داليل عمده کاهش میزان نیتروژن آلي در اين خاکها
ميباشد ( .)Zach et al., 2006در خاک جنگلي ،به دلیل عدم
کشت و زرع و نیز وجود الشبرگ فراوان ،بین تجزيه و تجمع
توازن وجود دارد اما در اراضي زراعي و باغي اين توازن به چشم
نميخورد )1995( Salardini .در پژوهشي اعالم کرد کاهش
مقدار نیتروژن خاک ،به دلیل کاهش بقايای گیاهي و افزايش
تهويه خاک در اثر شخم و بنابراين زياد شدن ريزجانداران و بهم

خوردن تعادل ازت خاک ميباشد.
زياد بودن میزان فسفر قابل استفاده در کاربری زراعي
نسبت به جنگلي ميتواند به دلیل استفاده از کودهای دامي و
شیمیايي باشد .در منطقه مورد بررسي اين تحقیق مصرف
کودهای دامي و شیمیايي به ويژه انواع نیتروژنه و فسفاته در
کاربریهای کشاورزی رواج داشته است .از داليل افزايش مقدار
فسفر در کاربری باغ ،کاربرد کود و بازگشت بقايای گیاهي به
خاک ميباشد که باعث افزايش مقدار مواد آلي خاک شده و فسفر
خاک حفظ ميشود )2003( Xiongwen and Bia-Lian .عقیده
دارند فرآيندهای شیمیايي و زيستي بر روی پراکنش فسفر خاک
تأثیر دارند .سامانه گسترش ريشه ،مقدار و کیفیت مواد اضافه
شده به خاک ،فعالیتهای آنزيمي برون سلولي ،کالتهای آلي
تولید شده در خاک و فعالیت موجودات زنده خاک از جمله
عواملي هستند که بر پراکنش فسفر مؤثرند .کشت و زرع خاکها
سبب کاهش مواد آلي و فسفر کل خاک ميگردد ( Brookes et
 .)al., 1984در مطالعهای )1997( Zhou et al. ،بیان کردند که
افزودن کود دامي ميتواند باعث افزايش  122تا  112کیلوگرم
در هکتار فسفر به خاک شود .در پژوهشيRasmussen and ،
 )1992( Douglasبیان داشتند کاربرد مستمر کودهای فسفردار
در زمینهای زراعي را باعث افزايش غلظت فسفر قابل استفاده
در اليه سطحي خاک ميدانند.
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به نظر ميرسد عملیات کشت و کار و کوددهي در اراضي
زراعي و باغي سبب افزايش مقدار هدايت الکتريکي خاک شده
است )1982( Frankenberger and Bingham .تحت شرايط
آزمايشگاه مشاهده کردند شوری اثرات منفي بر فعالیت آنزيمي و
تنفس خاک دارد .مطالعات گذشته نشان داده است که رابطهای
منفي بین  ECخاک و فعالیت آنزيمها ( Pathak and Rao,
 )1998وجود دارد .يکي از داليل کم بودن فعالیت آنزيمهای
فسفاتاز اسیدی و قلیايي و دهیدروژناز در اين مطالعه ميتواند
اثر سوء شوری بر فعالیت آنها باشد.
ريزجانداران و گیاهان به طور قابل توجهي به ترکیب
شیمیايي موجود در محیط اطراف خود پاسخ ميدهند .به نظر
مي رسد زير و رو شدن پروفیل خاک در اثر عملیات کشت و کار
موجب باال آمدن مواد آهکي به سطح در کاربری زراعي شده و
لذا  pHخاک را نسبت به جنگل افزايش داده است همچنین در
خاکهای جنگلي يونهای بازی شسته شده و بنابراين  pHخاک
کمتر از ساير مناطق است .باال بودن  pHدر کاربری زراعي و
باغي نیز ميتواند داليل مختلفي داشته باشد که از آن جمله
ميتوان به ورود امالح قلیايي ناشي از آب آبیاری ،کودهای
شیمیايي و سموم شیمیايي اشاره کرد ( Rezapour and Samadi,
 .)2012اين رويکرد افزايش  pHدر خاکهای زراعي و باغي
ميتواند به عنوان عامل منفي برای کیفیت خاک محسوب شود
به علت اينکه در خاکهای قلیايي هرگونه افزايش در  pHخاک
به عنوان کاهشدهنده کیفیت معرفي شده است .استفاده از
کودهای شیمیايي نیز ميتواند مقدار  pHرا تحت تأثیر قرار دهد.
نتايج  )1999( Lal et al.نشان داد که با افزايش عملیات شخم و
به همخوردگي سطح خاک در اثر عملیات شخم مقدار pH
افزايش يافت.
فرسايش و خاکورزی که منجر به کاهش ضخامت افق
سطحي و کاهش تمرکز مواد آلي در اليه شخم ميشود (کاربری
زراعي و باغي) ،فعالیت آنزيمي را به شدت کاهش ميدهد.
تغییرپذيری فعالیت فسفاتاز تحت تأثیر مديريت اراضي و با
افزايش روند تخريب زيادتر ميشود .مطالعه Kourtev et al.
( )2002نیز نشان داد که فعالیت آنزيم فسفاتاز قلیايي در
خاکهای حاوی الشبرگ چند گونه جنگلي افزايش معنيدار
نشان ميدهد .در پژوهشي )2002( Caravaca et al. ،اثرات
کاربری اراضي را بر خصوصیات بیوشیمیايي مربوط به فعالیت
میکروبي خاک که در برگیرنده چرخه عناصر ميباشد بررسي و
مشاهده نمودند فعالیت آنزيم فسفاتاز قلیايي پس از انجام
عملیات مختلف کشاورزی به طور اساسي کاهش يافت و مقدار
اين آنزيم در خاکهای کشت شده کمتر از خاکهای کشت نشده
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بود .آنزيمهای فسفاتاز توسط ريزجانداران خاک برای دستیابي
به فسفاتهای باند شده در مواد غذايي استفاده ميشوند.
سنجش سرعت فعالیت اين آنزيمها ممکن است برای اثبات نیاز
فیزيولوژيکي به فسفاتها در خاک استفاده شود .بعضي
ريشههای گیاهي به ويژه ريشههای خوشهای،کربوکسیالت
تراوش ميکنند که فعالیت اسید فسفاتازی داشته و به حرکت
فسفر در خاکهای فقیر کمک ميکند .با توجه به جدول 1
مشاهده ميگردد که در کاربری جنگلي با میانگین فسفر کم
فعالیت آنزيم فسفاتاز افزايش يافته است .در واقع آنزيم فسفاتاز
باعث افزايش فسفر معدني خاک ميشود اما زماني که فسفر
خاک زياد باشد موجب کاهش فعالیت آنزيم فسفاتاز خاک
ميگردد .فسفاتازها آنزيمهايي اجباری هستند که به صورت
عمده در شرايط کمبود فسفرمعدني قابل دسترس تولید
ميشوند .همچنین  )1986( Thomson et al.کاهش ترشحات
ريشهای در اثر مصرف زياد کود فسفره را دلیلي بر کاهش فعالیت
فسفاتازها عنوان نمودهاند .کاهش ترشحات ريشهای موجب
کاهش فعالیت ريزجانداران در ريزوسفر گیاه و در نتیجه باعث
کاهش فعالیت فسفاتاز در ريزوسفر گیاه ميشود .اين امر ميتواند
به دلیل تأثیر مثبت پوشش سطحي ،پوشش گیاهي و فقدان
شخم بر خصوصیات خاک به ويژه فعالیت و جمعیت میکروبي
باشد .يافتههای  )2007( Chu et al.نشان دادند فسفر نقش
مهمي در نگهداری تعادل مواد آلي خاک دارد به نحوی که کاهش
فسفر منجر به کاهش جامعه میکروبي خاک و فعالیت دهیدروژناز
ميگردد.
آنزيم فسفاتاز معموالً در خاکهايي با اسیديته باال فراوان
و فعالتر هستند لذا با کاهش واکنش خاک فعالیت آن به طور
معنيدار افزايش مي يابد .لذا يکي ديگر از داليل باال بودن
فعالیت فسفاتاز در کاربری جنگلي ميتواند به دلیل پايین بودن
واکنش خاک در اين کاربری در مقايسه با ديگر کاربریها باشد.
در تحقیقي  )1977( Juma and Tabatabaiنیز بیان کردند
فعالیت فسفاتاز اسیدی همبستگي معنيدار و منفي با واکنش
خاک دارد .با اين وجود  ،)2001( Wyszkowska et al.گزارش
کردند که با کاهش  pHخاک ،فعالیت هر دو نوع فسفاتاز اسیدی
و قلیايي کاهش يافته است .متوسط  pHدر کاربریهای زراعي،
باغي و جنگلي به ترتیب  7/3 ،8/1و  7/1ميباشد که از نظر
آماری با هم متفاوتند.
با توجه به جدول  ،1در کاربری زراعي به دلیل باال بودن
عملیات شخم و پايین بودن درصد کربن آلي همچنین باال بودن
شوری فعالیت آنزيم دهیدروژناز پايینتر از کاربریهای ديگر بود.
غلظت دهیدروژناز خاک ،به وضعیت و شدت تغییر و تبديالت
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کاربری جنگلي میزان کربن آلي و نیترون کل نیز افزايش يافته
که ميتواند دلیلي بر افزايش فعالیت آنزيم دهیدروژناز در
کاربری جنگلي نسبت به ساير کاربریها باشد.

زيستي ترکیبات آلي وابسته است )2003( Ross et al. .نیز اثر
متفاوت مواد آلي مختلف را بر روند تغییرات آنزيم دهیدروژناز در
يک خاک در منطقهی نیمهخشک گزارش کردند .عملیات
خاکورزی نیز ميتواند با تغییر وضعیت پراکنش ،اندازه و
چیدمان فیزيکي شبکهی حفرهها و ذرات خاک همچنین میزان
مواد آلي موجب تغییر زيستگاه جانداران خاک ،فراهمي آب،
اکسیژن و پیش ماده آنزيمها شده و از اين راه بر فعالیتهای
آنزيمي خاک تأثیر بگذارد .در گزارشي نشان داده شده است که
در روش بدون خاکورزی فعالیت برخي آنزيمها مانند
فسفومنواستراز اسیدی و قلیايي ،آريلسولفاتاز ،اورهآز،
دهیدروژناز و بتاگلوکوسیداز در اليهی سطحي  2-1سانتيمتری
خاک افزايش يافته است ( .)Dick, 1984به دلیل اينکه درصد
بیشتری از نیتروژن کل خاک ( )%31را نیتروژن آلي تشکیل
ميدهد ،احتماالً فعالیت آنزيم دهیدروژناز با نیتروژن کل ارتباط
قوی دارد .جدول  1نشان ميدهد که از کاربری زراعي به

استفاده از تجزيه به مولفههای اصلی برای تعيين دسته حداقل
دادهها و برآورد شاخص کيفيت خاک

از بین مولفههای اصلي ( )PCشاخصهايي انتخاب شدند که
ارزش آنها در تبیینِ واريانسِ بیش از يک متغیر اولیه باشند (
يعني با ارزش ويژه بزرگتر از يک) .در هر  ،PCويژگي که قدر
مطلق وزن آنها از همه بیشتر بوده و ساير ويژگيهايي که وزن
آنها )-12( ،درصد وزن ويژگي با بیشترين وزن بودند انتخاب
شدند ( .)Andrews et al., 2002بدين ترتیب در PC1
ويژگيهايي با بیشترين وزن شامل فسفاتاز اسیدی ،نیتروژن کل
خاک ،واکنش شیمیايي ،و کربن آلي بودند (جدول .)1

جدول -5نتايج تجزيه و تحليل مولفههای اصلی و انتخااب دسته حداقل دادهها در سه کاربری مديريتی برای شاخص کيفيت خاک.

مولفههای اصلي
متغیرها

PC2

PC3

PC1

2/123

فسفاتاز قلیايي
فسفاتاز اسیدی

2/121
2/211

-2/111
-2/112

0/770

هیدروژناز

-0/420

2/222

2/187

اورهآز
نیتروژن کل

-2/111
2/228

-2/128
-2/282

-2/227
0/712

کربن آلي

-2/213

2/112

0/701

فسفر قابل جذب

-2/211

-0/222

2/213

قابلیت هدايت الکتريکي
واکنش شیمیايي

2/222
2/212

-2/172
-2/228

-2/112
-0/716

 ALPفعاليت آنزيم فسفاتاز قليايی ACP ،فعاليت آنزيم فسفاتاز اسيدیDehyd ،
فعاليت آنزيم دهيدروژناز Ure. ،فعاليت آنزيم اورهآز،
 TNنيتروژن کل OC ،کربن آلی Polsen ،فسفرقابل دسترس EC ،هدايت الکتريکی و
 pHاسيديته عصاره اشباع خاک

ارزيابي ضرايب همبستگي بین ويژگيها نشان داد که
مقدار اين ضريب بین  ACPبا نیتروژن کل خاک باالتر از 2/2
بود (جدول  )2لذا  Nحذف گرديد و همبستگي  ACPبا کربن
آلي و  pHکمتر از  2/2بود .لذا  pH ،ACPو کربن آلي به دلیل
باال بودن وزنشان به عنوان نماينده گروه باقي ماندند .در  PC2نیز
 Polsenو در  PC3فعالیت آنزيم دهیدروژناز بیشترين وزن را
داشتند (جدول  )1لذا به عنوان نمايندهی گروه دوم و سوم
انتخاب شدند .در مرحله بعدی همبستگي بین ويژگيهای
برگزيده شده درون مؤلفههای اصلي ( 2 ،1و ،pH ،ACP( ،)1
کربن آلي Polsen ،و فعالیت آنزيم دهیدروژناز) بررسي شد (جدول

 .)2بین ويژگيهای همبستگي باالی  2/2مشاهده نشد ،بنابراين
ويژگيهايي که نهايتا در دسته حداقل دادهها باقي ماندند شامل
 ،pH ،ACPکربن آلي Polsen ،و فعالیت آنزيم دهیدروژناز بودند.
ارزيابي شاخص کیفیت خاک نشان داد که اين شاخص در
کاربری جنگلي ( )1/32بیشتر از کاربری باغي ( )1/71و زراعي
( )1/11بود و مقدار آن به طور معنيداری باالتر از هر دو کاربری
بود (جدول  .)7میانگینها نشاندهنده آن است که در خاک
سطحي باغ و زراعت ،اعمال مديريتهای مختلف نظیر
خاکورزی ،استفاده از کودهای شیمیايي ،دامي و آفاتکشها)
ميتواند از داليل کاهش کیفیت خاک در اين کاربریها باشد .از
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طرف ديگر ويژگيهای انتخابشده به عنوان  MDSدر خاک
سطحي کاربری زراعي بطور معنيداری رو به تنزل بودند و در
بین ويژگيها ،کاهش فعالیت آنزيم فسفاتاز اسیدی در خاکهای
مورد مطالعه ميتواند ارتباط تنگاتنگي با افت کیفیت اين خاک-
ها داشته باشد )2006( Khademi et al. .از بین شاخصهای
مختلف شامل فعالیت آنزيم فسفاتاز ،پتانسیل تنفس میکروبي،
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نیتروژن کل خاک ،درصد آهک ،ماده آلي ،جرم مخصوص
ظاهری ،بافت خاک و هدايت هیدرولیکي نتیجه گرفتند که شدت
فعالیت آنزيم فسفاتاز ،درصد ماده آلي و هدايت هیدرولیکي در
مقايسه با ساير شاخصها ،تغییرات کیفیت خاک را در منطقه
مطالعه شده بهتر نشان ميدهند.

جدول -2ماتريس همبستگی بين ويژگیهای داخل  MDSکه از جدول  5به دست آمده است.
Dehyd.

1

Polsen

OC

pH

ACP

TN

1

ACP

1

0/20

TN

1

-0/41

-2/18

pH

1

-2/18

0/26

2/13

OC

1

-2/21

2/12

2/21

2/11

Polsen

2/12

2/11

-2/11

2/21

2/21

Dehyd.

 ACPفعالیت آنزيم فسفاتاز اسیدی Dehyd ،فعالیت آنزيم دهیدروژناز TN ،نیتروژن کل OC ،کربن آلي،
 Polsenفسفرقابل دسترس و  pHاسیديته عصاره اشباع خاک ميباشند.
جدول  -4مقايسه ميانگين شاخص کيفيت خاک در کاربریهای جنگل ،باغ و زراعت

کاربری
جنگل
1/32a

باغ
b

1/71

SQIMDS
حروف باالنويس بر روی هر عدد نشاندهندهی اختالف آماری ( )P>2/21در هر رديف ميباشند.
میانگینهای دارای حروف مشترک بر اساس آزمون دانکن اختالف معنيداری ( )P>2/21ندارند.

نتيجهگيری کلی

نتايج اين پژوهش نشان داد که هرگونه مديريت و نوع کاربری
که باعث افزايش دستخوردگي خاک گردد ،ميتواند کاهش
کیفیت خاک و افزايش حساسیت اراضي به تخريب و فرسايش
را در پي داشته باشد .از مهمترين عواملي که باعث تفاوت در
ويژگيهای شیمیايي خاکها در کاربریهای مورد مطالعه گرديد،
ميتوان عالوه بر ويژگيهای ذاتي آنها ،به تفاوت در عمق نفوذ
ريشههای اين کاربریها اشاره کرد .در بین ويژگيهای شیمیايي
و زيستي نیز شاخصهای آنزيمي (زيستي) حساسیت بیشتری
به تغییرات خاک دارند .فعالیت آنزيمهای فسفاتاز اسیدی و
قلیايي در کاربری جنگلي بیشتر از کاربری باغي و آن هم بیشتر
از کاربری زراعي بود .فعالیت آنزيم اورهاز در کاربری زراعي

زراعت
c

1/11

بیشتر از دو کاربری ديگر بود که احتماالً از کاربرد باالی کود
اوره در زمینهای زراعي ناشي ميشود .همچنین فعالیت آنزيم
دهیدروژناز در کاربری جنگلي از نظر آماری باالتر از کاربری
زراعي بود .با توجه به يافتههای حاصل از اين تحقیق ،چنین
استنباط ميگردد که نوع کاربری زمین بر فعالیت آنزيمي خاک
تأثیر داشته و عموماً در زيست بومهای دستنخورده (جنگل)
فعالیت آنزيمي بیشتر است که ميتواند از پايداری اين زيست
بومها منشأ گرفته باشد .همچنین در کاربری باغ و زراعت نسبت
به کاربری جنگل ،به دلیل کاهش پوشش گیاهي پايا و مواد آلي،
تخريب ساختمان خاک و کاهش پايداری خاکدانهها ،کیفیت
خاک کاهش يافته است.
REFERENCES

phosphatase activity within a riparian forest. Soil
Science. 162(11), 808-824.
Andrews, S. S., Mitchell, J. P., Mancinelli, R., Karlen,
K. L., Hartz, T. K., Horwath, W. R., Pettygrove,
G. S., Scow, K. M. and Munk, D. S. (2002) Onfarm assessment of soil quality in California's

Aguilar, R., Kelly, E. F. and Heil, R. D. (1988) Effect
of cultivation on soil in northern Great Plains
rangeland. Soil Science Society of America
Journal. 52, 1081-1085.
Amador, J. A., Gluch sman, A. M., Lyons, J. B. and
Gorres, J. H. (1997) Spatial distribution of soil

1195  بهار،1  شمارﮤ،74  دورﮤ،تحقيقات آب و خاک ايران

central valley. Agronomy Journal. 94, 12–23.
Bastida, F., Zsolnay, A., Hern’andez T. and Garc’ia, C.
(2008) Past present and future of soil quality
indices: A biological perspective. Geoderma.
160-167.
Bergstrom, D. W., Monreal, C. M. and King, D. J.
(1998) Sensivity of soil enzyme activities to
conservation practices. Soil Science Society of
America Journal. 62, 1286-1295.
Brookes, P. C., Powlson, D. S. and Jenkinson, D. S.
(1984) Phosphorus in soil microbial biomass. Soil
Biology and Biochemistry. 16, 169-175.
Burns, R. G. (1978) Soil enzymes. Academic Press,
New York Caldwell B. A., Griffiths, R. P. and
Sollins, P. (1999) Soil enzyme response to
vegetation disturbance in two lowland Costa
Rican soils. Soil Biology and Biochemistry. 31,
1603–1608.
Caravaca, F., Masciandaro, F. and Ceccanti, B. (2002)
Land use in relation to soil chemical and
biochemical
properties
in
a
semiarid
Mediterranean environment. Soil and Tillage
Research. 68, 23–30.
Cartner, M. R. and Gregorich, E. G. (1997) Concepts
of soil quality and their significance. In:
Gregorich, E. G. and Cartner, M. R. (Eds.),
Methods or Assessing Soil Quality. Science
Society of America Journal. Special Pub., No. 49,
Madison, WI.
Chu, H., Lin, X., Fujii, T., Morimoto, S., Yagi, K., Hu,
J. and Zhang, J. (2007) Soil microbial biomass,
dehydrogenase activity, bacterial community
structure in response to long-term fertilizer
management. Soil Biology and Biochemistry. 39,
2971-2976.
Clarholm, M. (1993) Microbial biomass P, labile P and
acid phosphatase activity in the humus layer of
spruce forest, after repeated additions of
fertilizers. Biology and Fertility of Soils. 16, 287292.
Cookson, P. and Lepiece, G. L. (1996) Urease enzyme
activities in soils of the Batinah region of the
sultanate of Oman. Journal of Arid
Environments. 32, 225-238.
Dick R. P., Breakwill D. and Turco R. (1996) Soil
enzyme activities and biodiversity measurements
as integrating biological indicators. In: Doran,
J.W., Jones, A.J. (Eds.), Handbook of Methods
for Assessment of Soil Quality. pp: 247-272. Soil
Science Society of America, Madison.
Dick, R. P. (1994) Soil enzyme activities as indicators
of soil quality. In: Doran, J. W., Coleman, D. C.,
Bezdicek, D. F. and Stewart, B. A. (Eds.),
Defining soil quality for a sustainable
environment. pp: 107-124. Soil Science Society of
America, Madison.
Dick, W. A. (1984) Influence of long-term tillage and
crop rotation combinations on soil enzyme
activities. Soil Science Society of America
Journal. 48, 569–574.
Doran, J. W. and Parkin, T. B. (1994) Defining and
assessing soil quality. In: Doran J.W. et al. (Eds.),

617

Defining soil quality for a sustainable
environment, SSSA Special Publication. 35.
SSSA and ASA, Madison, WI, pp. 3-21.
Ebrahimzad, S. A., Aliasgharzad, N. and Najafi, N.
(2013) Effect of land use changes on soil enzyme
activity in Sulduz plain (Naqadeh-West
Azarbaijan). Journal of Soil Management and
Sustainable Production. 3(2): 133-149. (In Farsi)
Eivazi, F. and Tabatabai, M. A. (1977) Phosphatases in
soils. Soil Biology and Biochemistry. 9 (3), 167172.
Frankenberger, J. R. and Bingham, F. T. (1982)
Influence of salinity on soil enzyme activities.
Soil Science Society of America Journal. 46:
1173-1177.
Gianfreda, L. and Bollag, J. M. (1996) Influence of
natural and anthropogenic factors on enzyme
activity in soil. Soil Biochemistry. 9:123-193.
Hajabbasi, M.A., Jalalian, A. and Karimzadeh H. R.
(1997) Deforestation effects on soil physical and
chemical properties, Lordegan, Iran. Plant and
Soil. 190: 301-308.
Herbien, S. A. and Neal, J. L., (1990) Soil pH and
phosphatase activity. Communications in Soil
Science and Plant Analysis. 21: 439-456.
Hosseini, M. S., Haghnia, A., Lakzian, A. and Emami,
H. (2010) Short-term effects of Barley residue
management on Urease and Alkaline Phosphatase
activities. Journal of Water and Soil, 26(3), 545553. (In Farsi)
Hu, C. and Cao, Z. (2007) Size and activity of the soil
microbial biomass and soil enzyme activity in
long-term field experiments. World Journal of
Agricultural Sciences, 1:63-70.
Juma, N. G. and Tabatabai, M. A. (1977) Distribution
of phosphomonoesterases in soil. Soil Science
Society of America Journal. (126): 101-108.
Karlen, D. L., Andrews, S. S. and Mitchell, J. P. (1999)
A soil quality index for vegetable production. p.
219. In 1999 Agron. abstr. ASA, 23:437–
451.Madison, WI.
Khademi, H., mohammadi, J. and Nael, M. (2006)
Comparison of selected soil quality indicators in
different land use management systems in
Boroojen, Chaharmahal Bakhtiari province, The
Scientific Journal of Agriculture. 29: 111-124, (In
Farsi)
Kizilkaya, R. and Dengiz O. (2010) Variation of land
use and land cover effects on some soil physicochemical characteristics and soil enzyme activity.
Zemdirbyste-Agriculture, 97(2): 15-24.
Kourtev, P. S., Ehrenfeld, J. G. and Huang, W. Z.
(2002) Enzyme activities during litter
decomposition of two exotic and two native plant
species in hardwood forests of New Jersey. Soil
Biology and Biochemistry. 34:1207-1218.
Lal, K. M., Ye, D. Y. and Wong, J. W. C. (1999)
Enzyme activities in a sandy soil amended with
sewage sludge and coal fly ash. Water, Air and
Soil Pollution, 113, 261-272.
Li, Q., Liang, J. H., He, Y. Y., Hu, Q. J. and Yu, S.
(2014) Effect of land use on soil enzyme

615

...  تاثير کاربری های زراعی و جنگلی بر فعاليت:شيخلو و رسولی صدقيانی

activities at karst area in Nanchuan, Chongqing,
Southwest China. Plant, Soil and Environment.
60(1), 15–20.
McLean, E. O. (1982) Soil pH and lime requirement.
In: Page, A. L. (ed): Methods of Soil Analysis.
Part 2. Chemical and microbiological properties.
Madison, Wisconsin, USA. P: 199-224.
Nannipieri, P., Grego S. and Caccanti, B. (1990)
Ecological significance of the biological activity
in soil. In: Bollag, S. J. M. & G. Stotzky. (eds).
Soil Biochemistry. Marcel Dekker, New York.
pp. 293-355.
Nelson, D. W. and Sommers, L. E. (1982) Total
carbon, organic carbon and organic matter, pp:
539-580. In: A. L. Page, R. H. Miller and D. R.
Keeney (Eds.), Methods of Soil Analysis. Part 2.
Soil Science Society of America, Madison,
Wisconsin, USA.
Olander, L. P. and Vitousek, P. M., (2000) Regulation
of soil phosphatase and chitinase activity by N
and P availability. Biogeochemistry. 49: 175–190.
Olsen, S. R. and Sommers, L. E. (1982) Phosphorus.
In: Page AL, Miller R.H., Keeney D.R. (eds).
Methods of Soil Analysis. Part 2. AM Soc Agron,
Soil Science Society of America Journal,
Madison, Wisconsin, pp 403-430.
Pathak, H. and Rao, D. L. N. (1998) Carbon and
nitrogen mineralization from added organic
matter in saline and alkali soils. Soil Biology and
Biochemistry. 30, 695-702.
Raiesi, F. (2007) The conversion of overgrazed
pastures to almond orchards and alfalfa cropping
systems may favor microbial indicators of soil
quality in Central Iran. Agriculture, Ecosystems
and Environment. 121, 309-318.
Rasmussen, P. E. and Douglas, C. L. (1992) The
influence of tillage and cropping intensity on
cereal response to N, sulfur and P. Fertilizer
Research. 31, 15-19
Rezapour, S. and Samadi, A. (2012) Assessment of
inceptisols soil quality following long-term
cropping in a calcareous environment.
Environmental Monitoring Assessment. 184(3),
1311-1323.
Ross, M., Hernandez, M. T. and Garcia, C. (2003) Soil
microbial activity after restoration of a semiarid
soil by organic amendments. Soil Biology and
Biochemistry. 35, 463-469.
Salam, A. K., Katayama, A. and Kimura, M. (1998)
Activities of some soil enzymes in different land
use systems after deforestation in hilly areas of
West Lampung, South Sumatra, Indonesia. Soil
Science and Plant Nutrition. 44(1), 93–103.
Salardini, A. A. (1995) Soil Fertility, The University of
Tehran press. 428p. (In Farsi)
Sena, M. M., Frighetto, R. T. S., Valarini, O. J.,
Tokeshi, H. and Poppi, R. J. (2002)
Discrimination of management effects on soil
parameters by using principal component
analysis: a multivariate analysis case study. Soil
and Tillage Research. 67, 171–181.
Sheikhlou, F. (2013) Evaluation of soil enzyme activity

in agronomic orchard and forest ecosystems. MSc
Thesis in Soil Science, Faculty of Agriculture,
Urmia University, Urmia, Iran. 82p. (In Farsi)
Six, J., Elliot, E. T. and Paustian, K. (2000) Soil
macroaggregate turn over and micro-aggregate
formation for C sequestration under no-tillage
agriculture. Soil Biology and Biochemistry. 32,
2099-2103.
Soltani-Sisi, Gh. (2005) Geological map of Iran.
1:100000 series. Sheet No. 5065. Publication of
Geological Survey and Mineral Exploration
Organization of Iran.
Sparks, D. L., Page, A. L., Helmke, P. A., Loeppert, R.
H., Soltanpour, P. N., Tabatabai, M. A., Johnston,
C. T., and Sumner, M. E. (1996) Methods of Soil
Analysis Part 3- Chemical methods. Soil Science
Society of America Book Ser. 5, Madison,
Wisconsin, USA. 1390 p.
Tabatabai, M. A. (1982) Soil enzyms. In: Methods of
soil analysis. Part II. Chemical and
microbiological properties. Page, A. L., Miller, E.
N. and Keeney, D. R. (eds.), American Society of
Agronomy. (pp. 903-947). Madison.
Tabatabai, M. A. (1994) Soil enzymes. In: Weaver,
R.W., Angle, J.S. and Bottomley, P.S. (Eds.),
Methods of Soil Analysis: Microbiological and
Biochemical Properties. Part 2. SSSA Book Ser.
5. SSSA, Madison, WI, pp. 775–833.
Tabatabai, M. A. and Bremner, J. M. (1972) Assay of
urease activity in soil. Soil Biology and
Biochemistry. 4 (4), 479-487.
Thalmann, A. (1968) Zur Methodik der Bestimmung
der Dehydrogenaseaktivitat im Boden mittels
Triphenyl-tetrazolium
chloride
(TTC).
Landwirtsch Forsch. 21, 249-258.
Thomson, B., Robson, A. D. and Abbort, L. K. (1986)
Effects of phosphorus on the formation of
mycorrhizaes by Gigaspora and Glomus
fasciculatum in relation to root carbohydrates.
New Phytologist. 103, 751-763.
Trasar-Cepeda, C., Leiros, M. C. and Gil-Sotres, F.
(2008) Hydrolytic enzyme activities in
agricultural and forest soils. Some implications
for their use as indicators of soil quality. Soil
Biology and Biochemistry. 40(9), 2146-2155.
Wang, Q. K., Wang S. L. and Liu, Y. X. (2008)
Responses to N and P fertilization in a young
Eucalyptus
dunnii
plantations:
microbial
properties, enzyme activities and dissolved
organic matter. Applied Soil Ecology. 40, 484490.
Wyszkowska, J., Kucharski, J. and Benedycka, Z.
(2001) Physicochemical properties and
enzymatic
activity
of
sulfur-acidified
horticultural
soil.
Polish
Journal
of
Environmental Studies. 10, 293-296.
Xiongwen, C. H. and Bai-Lian, L. I. (2003) Change in
soil carbon and nutrient storage after human
disturbance of primary Korean pine forest in
Northern
China.
Forest
Ecology
and
Management. 186, 197-206.
Xue, Z., Cheng, M. and An, S. (2013) Soil nitrogen

1195  بهار،1  شمارﮤ،74  دورﮤ،تحقيقات آب و خاک ايران

distributions for different land uses and landscape
positions in a small watershed on Loess Plateau,
China. Ecological Engineering. 60, 204-213.
Zach, A., Tiessen, H. and Noellemeyer, E. (2006)
Carbon turnover and 13C natural abundance
under land use change in the semiarid La Pampa,

612

Argentina. Soil Science Society American
Journal. 70, 1541-1546.
Zhou, J. Z., Davey, M. E. and Figueras, J. B. Ravkina.
(1997) Phylogenetic diversity of a bacterial
community determined from Siberian tundra soil
DNA. Microbiology. 143, 3913-3919.

