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   مطالعه اثرات تغییر کاربري اراضی بر خصوصیات خاك
  )ضه آبخیزکچیکوح: مطالعه موردي(

 
  2مشهدقلی مارامایی و 1 قرماخرنهاد کید نیحم

  ،منابع طبیعی گرگان رزي ومرتع وآبخیزداري دانشگاه علوم کشاوگروه ار یاستاد1
  کشاورزي استان گلستان کارشناس ارشد جهاد2 

  22/9/1390 : ؛ تاریخ پذیرش1/3/1390 :تاریخ دریافت
  چکیده

باري بر  هاي مدیریت شده، اثرات زیان هاي طبیعی به اکوسیستم تغییر کاربري اکوسیستم
. رود شمار می به خاك یمیایی ش-عنوان عامل تخریب خصوصیات فیزیکی بهو خصوصیات خاك داشته 

در این  ویژه استان گلستان، به  با توجه به گستردگی تغییر کاربري اراضی جنگلی در ایران وبنابراین 
. پرداخته شدخاك در حوضه آبخیز کچیک  اثرات تغییر کاربري بر خصوصیاتبه مطالعه پژوهش 

 ، مرتع) هکتار612(  ي جنگلها  برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك کاربريبدین منظور
 قرار پژوهشگیري و تفاوت مابین میانگین آنها مورد  اندازه)  هکتار1806(زراعت   و)  هکتار1130(

 - لومی به شنی-رسی-بافت خاك از شنیدر اثر تغییر کاربري، که  داد  نشانپژوهشنتایج این . گرفت
تبدیل ك رسی با خاصیت خمیري پایین لومی و رده خاك از خاك رسی با خاصیت خمیري باال به خا

هاي   با خاكمقایسه خاك زراعی در یابد و در نتیجه می کاهش  نیزها خاکدانه متوسط قطر شده و
میزان ماده آلی، ازت همچنین . گردد می مخصوص بیشتري جرمجنگلی ومرتعی داراي تخلل کمتر و 

هاي جنگل ومرتع کاهش  با کاربريآلی، ظرفیت تبادل کاتیونی خاك در کاربري زراعی در قیاس 
  . داردداري  معنی

  
 1کچیکشیمیایی خاك، فیزیکی و  خصوصیات ، تغییر کاربري:هاي کلیدي واژه

                                                
 hamidniknahad@yahoo.com : مسئول مکاتبه*
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  مقدمه
هاي طبیعی به  دهد که تغییر کاربري اکوسیستم نتایج تحقیقات در مناطق مختلف دنیا نشان می

درختان یکسره قطع . دارد خاك باري بر خصوصیات اکوسیستم هاي مدیریت شده، اثرات زیان
عی و یهاي طب ستمیا اخالل در اکوسیب یتخر  باعث ل مراتع به اراضی کشاورزي یها و تبد جنگل

ش، کاهش یل فرسایدل هتواند ب یم ن امریا. گردد ینده خاك میا آی فعلی  تولیدتیکاهش ظرف
لیک، چ(  و فون خاك باشدر در فلورییا تغیر در رطوبت خاك، شور شدن خاك و ییزي، تغیخ حاصل
 جنگلی و مراتع طبیعی، به زمین کشاورزي اراضی از  درصد30در چهار قرن گذشته حدود ). 2005

 و انتشار آن به اتمسفر 2COاند که این موضوع سبب هدر رفت بیشتر کربن آلی و تولید  شدهتبدیل 
 با معموالً  شمالی ایرانمناطقر کاربري اراضی در ییتغ ).2006 ،عباسی  و حاجذوالفقاري( شده است

 توزیع و  و تغییرب ساختمان خاكی تخربه و بودهآلی و مواد مغذي خاك همراه  زان مادهیکاهش م
بر روي اثرات ) 2005لیک، چ(مطالعات ). 2008،  همکاران،عمادي( شود  میها منجر پایداري خاکدانه

تبدیل اراضی طبیعی به اراضی زراعی، اثرات تغییر کاربري در اراضی کوهستانی مدیترانه نشان داد که 
ها، هدایت  دار پایداري خاکدانه زیانبار جدي بر خصوصیات خاك داشته و منجر به کاهش معنی

، گردیده است و میزان حساسیت به ) سال12 مدت در  درصد49تا (  و مواد آلی خاكیهیدرولیک
ر از میزان حساسیت به فرسایش در اراضی  برابر بیشت2 و 4/2ترتیب  فرسایش در اراضی کشاورزي به

بی، تغییر وکاهش تنفس میکر ، نشانگر)2007عجمی، (   مطالعات. استشدهجنگلی و اراضی مرتعی 
 کاهش میانگین وزنی قطرخاکدانه ها در و  سیلتی-سیلتی به بافت سبک لوم - رسی- بافت خاك از لوم

بخش وسیعی از پوشش گیاهی جنگلی . باشد  میپنجاه سال مدت حدود  دراثر تغییر کاربري اراضی
 براي .اند  هاي گذشته تغییرکاربري داده شده تپه، در دهه منطقه مراوه خصوص دربه استان گلستان، 

ر کاربري ییات خاك پس از تغیرات خصوصییمطالعه تغ طول زمان، رخ داده دررات ییص تغیتشخ
ر، فقدان یهاي اخ اي از استان گلستان در دهه ستردهر کاربري مناطق گییرغم تغ به.  باشد ار مهم مییبس

، کمی پژوهشن یهدف از ا. باشد ر کاربري مشهود میییسازي اثرات تغ لی جهت کمییمطالعات تفص
معرف  زوجی وز یه آبخضخاك در حو شیمیایی -فیزیکیات یر کاربري بر خصوصییسازي اثرات تغ

  .باشد می کیچک
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  ها مواد و روش
درجه  52 طول جغرافیایی  هکتار، در3600 به مساحت کل ،کیکچ زیآبخ هضحو: مطالعه  مورد  منطقه

 واقع  دقیقه46 درجه 37  الی دقیقه42 درجه 37 و عرض جغرافیایی  دقیقه52 درجه 55 الی  دقیقه57
و رطوبت نسبی ساالنه آن  حرارت درجه متوسطمتر،   میلی482میانگین بارندگی سالیانه آن . باشد می
  . )1شکل (باشد   درصد می8/63گراد و   درجه سانتی7/16ترتیب  به

  

  
 . شکل و موقعیت حوضه معرف و زوجی کچیک-1شکل 

  
براساس روش آمبرژه این حوضه  .باشد ی متر م620 و 1264 ترتیب  بهارتفاع آنو حداقل حداکثر 

 و ه، تپه ماهورمطالع  عوارض طبیعی حوضه مورد.باشد یآبخیز داراي اقلیم نیمه خشک سرد م
آن قابل  جنگلی در و سه نوع کاربري زراعی، مرتعی با پوشش ضخیمی از خاك لس بوده و کوهستانی

    .باشد تفکیک می
 گذشته هاي زمان در که دهد می نشان گیاهی  بررسی پوشش:پوشش گیاهی منطقه مورد مطالعه

هاي جنگلی این  پوشش غالب بخش امروزه، .ندا هداد می تشکیل را منطقه کلیماکسبلوط  هاي جنگل
همراه  به )Paliurus  spina( سیاه تلو و) Carpinus betulus( شامل درختان ممرز هعمدطور  هبحوضه 

. باشد  می)Punica granatum( انار  و)Bursaria spinosa( زالزالک وحشی، ).Prunus sp( کوهی  آلو
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 همراه شبدر به، )Dactylis glomerata( باغ  شامل علف مورد مطالعهپوشش گیاهی غالب مرتعی منطقه
 .Thalictrum sp و) Althaea officinalis( ، ختمی)Anthemis nobilis( بابونه ،)Melilotus sp ( شیرین

کشت ) Triticum aestivum(  گندمبطور عمده سال، 40 مدت بیش از اراضی زراعی نیز بهدر . باشد می
 ، مرتع) هکتار612 به مساحت( شامل جنگل این پژوهش درهاي مورد مطالعه  کاربري .شده است

  .  باشد می)  هکتار1806به مساحت ( زمین زراعی ، و) هکتار1130مساحت  به(
اي و   با استفاده از تصاویر ماهوارهابتدا  در:برداري خاك نمونه هاي صحرایی و گیري مطالعات، اندازه

از آنجا که  .تهیه گردید GISدر سیستم  هاي کاري و واحد نقشه کاربري اراضیبازدیدهاي میدانی،
جهت ، 1389بهار  درباشد،   مستعدترین بخش خاك جهت تغییر خصوصیات میالیه سطحی خاك

هاي کلید هم شیب تعیین شده در  از مکانمطالعه اثرات تغییر کاربري اراضی بر خصوصیات خاك، 
متر،   سانتی30 تا 0هاي خاك از عمق  نمونه )شناسیمته خاک( بازدید اولیه صحرایی و با استفاده از اوگر

  گارسیا اُلیوا و (شناسی منتقل شد  به آزمایشگاه خاك وشدهبرداشت درسه تکرار در هر کاربري 
  .   )2006همکاران، 

 و قبل شناسی به آزمایشگاه خاكپس ازانتقال هاي خاك  نمونهبخشی از  :مطالعات آزمایشگاهی
 نیز  و)2MWD(ذرات خاك  میانگین وزنی قطرها و  پایداري خاکدانهیین جهت تع ،ازکوبیده شدن

سپس، تمامی . گرفته شد نظر گیري جرم مخصوص ظاهري خاك در تعدادي کلوخه براي اندازه
 خشک و هواي آزاد  خاك در شیمیایی- هاي خصوصیات فیزیکی آزمایش منظور ههاي خاك ب نمونه

گرفته شده براي  نظر هاي در کلوخه. متري الک شدند یلیم  2کوبیده شدن، توسط الک  بعد از
مخصوص ظاهري به روش   و جرم هواي آزاد خشک شدن در  مخصوص ظاهري نیزجرمگیري  اندازه

صورت وزنی  بههاي خاك   درصد رطوبت اشباع نمونه.گیري شد اندازه )1986 بلک،(پارافین 
هاي خاك با استفاده از جرم مخصوص   کل نمونهتخلخل. )1998 همکاران، فامیگلیتی و( گردید تعیین

 مهیوس، انجرز و( ها به روش الک مرطوب دانهکپایداري خا .شدظاهري و حقیقی خاك محاسبه 
 از )MWD( ها خاکدانه عنوان میانگین وزنی قطر بهکمیت آن و  گیري  اندازه)1986 رسنا، کمپر و ؛1993

    :محاسبه گردید رابطه زیر

i

n

i

WXMWD 



1  

                                                
1- Mean Weight Diameter (MWD) 
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ها به روش   و خاك)2003 براجا،( هاي خاك به روش آتربرگ انجام شد زمایش چسبندگی نمونهآ
 2 اسید کلریدریک وسیله به کربنات انحالل از پس خاك بافت. )2003 براجا،( بندي شدند یونیفاید طبقه

 . تعیین گردید)1962بویوکوس، ( روش هیدرومتري به درصد30 اکسیژنه آب با آلی مواد تجزیه و نرمال
  داراي الکترود شیشه اي اندازه گیري شدمتر pHاستفاده از دستگاه  با  وگل اشباعخاك در اسیدیته 

عصاره اشباع تعیین   درالکتریکیهدایت سنج دستگاه  با استفاده از هدایت الکتریکی .)1988 مکالن،(
 استفاده از با و) 1952( ور و همکارانبه روش با یت تبادل کاتیونیفظر .)1987 همکاران، پیج و( شد

 توسط دي کرومات پتاسیم درمجاورت کربن آلیاکسیداسیون  .تعیین گردید فتومتر دستگاه فلیم
اسیدسولفوریک غلیظ صورت گرفته و سپس توسط آمونیم فروسولفات نیم نرمال در مجاورت معرف 

 با استفاده از  خاكازت کل .)1934ک، یبل ووالکلی ( گیري شد ارتوفنانترولین با روش تیتراسیون اندازه
، )1954( همکاران روش اولسن و قابل استفاده نیز با استفاده از فسفر و )1950کریک، ( کجلدال روش
   .قرار گرفتگیري  اندازه

. استفاده گردید SPSSنرم افزار  تحلیل نتایج ازتجزیه و جهت  :ها تحلیل داده روش آماري تجزیه و
  پس از. پرت کنترل شدند انتهایی و هایی مانند مقادیر نظر عدم وجود ناهنجاري از ها هابتدا داد در

جهت آزمودن فرضیه صفر برابر بودن میانگین هاي پارامترهاي مورد مطالعه  ،سآزمون یکنواختی واریان
 از ها نمیانگیمقایسه منظور   به آنگاه وشدانجام ) ANOVA( طرفه نالیز واریانس یکآدر سه کاربري، 

 پارامترهاي جهت بررسی وجود رابطه آماري بین .دشاستفاده   درصد5 دار سطح معنی  درآزمون توکی
  .مورد مطالعه، ضریب همبستگی آنها محاسبه گردید

  
   بحث  ونتایج

، خاك کاربري )1جدول( هاي خاك به روش یونیفاید بندي نمونه نتیجه طبقه در: شاخص خمیري خاك
 یرده خاك رس هاي مرتعی و زراعی در  رسی با خاصیت خمیري باال اما خاك کاربريجنگلی در رده خاك

علت این امر کاهش نمایه خمیري و حدود خمیري و . )1 جدول( با خاصیت خمیري پایین قرار گرفتند
اثرکاهش میزان رس درخاك کاربري هاي مرتعی و زراعی نسبت به خاك کاربري جنگلی  روانی خاك در

  .   منجر به تغییر رده خاك و مستعدتر شدن آن به فرسایش شده استباشد که می
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  .هاي مورد مطالعه بر طبق روش یونیفاید  رده بندي خاك-1جدول 
  نمایه خمیري  کاربري  حدود آتربرگ

  حد روانی  حد خمیري
  رده بندي خاك

  رس با خاصیت خمیري باال  15/52  58/32  57/19  یجنگل
  رس با خاصیت خمیري پایین  99/41  87/24  12/17  مرتع

  رس با خاصیت خمیري پایین  37/33  76/19  62/13  زراعی
  

 ها خاکدانه میانگین وزنی قطر، )3 جدول( نتایج حاصله بنابر ):MWD( ها خاکدانه پایداري
)MWD ( در متر  میلی54/0خاك مرتعی و به  متر در میلی 18/1متر درخاك جنگلی به   میلی64/1از 

 کاربري هاي مختلف از نظرآماري با یکدیگر  پایداري خاکدانه ها درکاهش یافته است وخاك زراعی 
پایداري دهد که  نشان می) p– value( Pر  بررسی مقادی)P>05/0( داري دارند تفاوت معنی

 زراعت، از نظر ها درخاك کاربري هاي مرتع و خاك کاربري جنگل با پایداري خاکدانه ها در خاکدانه
ها درخاك کاربري مرتع نیز با پایداري  پایداري خاکدانه. )P>05/0( داري دارد اوت معنیآماري تف
ضرایب مطالعه . )P>05/0( داري دارد آماري تفاوت معنی خاك کاربري زراعی از نظر ها در خاکدانه

اري  خاك نشانگر آن است که پاید شیمیایی-پارامترهاي فیزیکی ها و همبستگی مابین پایداري خاکدانه
  کربن آلی، )=988/0r وn =9 ؛P>01/0 (ها بیشترین همبستگی را با میزان تخلل خاکدانه

)01/0< P 9؛ = n975/0و r=( و رس خاك) 01/0<P9 ؛ = n912/0وr= (همکاران  کریمی و .دارد
 )2002 ( کارتر. ندا هها دانست  خاکدانهداريیپا عدمدالیل  از راآلی  ماده از خاك بودن ری فق،)1386(

 عملیات زراعی، .است اراضی ناپایدار کاربري بیانگر ها خاکدانه پایداري کاهش که کند می بیان
 ).2007عجمی، ( دهد  قرار میاتالفمعرض  در ماده آلی خاك را شکسته و هاي درشت را خاکدانه

 و ريینفوذپذ کاهش موجب امر نیا و گشته خاك سطح در سله جاد ایبه منجر ها نهخاکدا پراکندگی
 شیفرسا لیپتانس رفتن باال موجب تینها در که )2008، انهمکار و کریمی( گردد می ابروان شیافزا

، )2جدول ( قطر وزنی میانگین اساس بر خاك پایداري بحرانی سطوحبنابر جدول . شود می خاك
سطح متوسط می باشد با این تفاوت که  مرتع در هاي جنگل و  پایداري خاك کاربري بحرانیسطح

سطح بحرانی پایداري خاك زراعی نیز در . باشد سطح پایداري خاك مرتع نزدیک به سطح شدید می
  .باشد شدید می آستانه سقوط به سطح بسیار سطح شدید بوده در
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  .)1999( اقتباس از حاج عباسی  با؛2008 همکاران، کریمی و( خاك پایداري بحرانی سطوح -2 جدول
  هیچ  کم  متوسط  شدید  بسیارشدید  محدودیت

) mm( MWD  > 5/0  1 -5/0  2 -1  5/2-2  < 5/2  
  

داري در میانگین  نتیجه تغییر کاربري جنگلی به کاربري مرتعی و زراعی، تغییرات معنی در :بافت خاك
تفاوت  رس و  و میانگین میزان شن، سیلت)3 جدول( دهنده بافت خاك روي داده است اجزاي تشکیل

آن است که میانگین درصد رس،  نتایج آزمون توکی نشانگر. )P>05/0( اند داري با هم پیدا نموده معنی
 شن موجود در بافت خاك کاربري جنگل با میانگین درصد رس، سیلت، و شن موجود در سیلت، و

بافت  دراین ذرات اما میزان میانگین  داري دارد زراعت تفاوت معنی هاي مرتع و بافت خاك کاربري
اثر تغییر   در).3 جدول( داري ندارد  تفاوت معنییخاك کاربري زراعخاك کاربري مرتع با بافت 

اراضی مرتعی و   لومی در- اراضی جنگلی به شنی لومی در -  رسی - شنیکاربري اراضی، بافت خاك از 
مبنی بر تغییر ) 2009( شمسی این نتایج موید نتایج اخذ شده توسط خرمالی و. زراعی تغییر یافته است

 عوض، افزایش مقدار کاهش قابل توجه رس خاك و در ثر تغییر کاربري اراضی وا بافت خاك در
 سیلتی در کاربري - رسی - ینیز تغییر بافت خاك از لوم) 2007( عجمی. باشد بافت خاك می سیلت در

قیاس با کاربري جنگل گزارش نموده است  سیلتی را درکاربري زراعی در - تر لوم جنگل به بافت سبک
کاربري زراعی  هاي عمقی در هاي سطحی و رخنمون شدن الیه بین رفتن الیه فرسایش، از  رادلیل آن و

  .است دانسته 
نشانگرآن است که میزان رطوبت اشباع خاك در ) 3 جدول( نتایج: درصد رطوبت اشباع خاك

ا رطوبت اشباع خاك کاربري جنگل ب). P>05/0( داري با هم دارند کاربري هاي مختلف تفاوت معنی
رطوبت اشباع خاك ). 3 جدول( داري دارد خاك کاربري مرتع و خاك کاربري زراعی تفاوت معنی

درصد ). 3جدول( داري دارد کاربري مرتع نیز با رطوبت اشباع خاك کاربري زراعی تفاوت معنی
 هاي مورد مطالعه بیشترین همبستگی را با درصد کربن آلی کاربري رطوبت اشباع خاك در

)01/0<;P9=n 988/0 وr=( و درصدرس )01/0<;P9= n924/0وr=( عجمی. دهد نشان می 
، کاهش قابل توجه درصد رس و ماده آلی خاك را دلیل اصلی کاهش میزان رطوبت اشباع )2007(

 .باشد  این امر میبیانگر نیز پژوهش و نتایج این استخاك در اثر تغییرکاربري اراضی دانسته 
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 .مطالعه هاي مورد پارامترهاي فیزیکی خاك در کاربري دیر مقایسه میانگین مقا-3جدول 

  زراعت  مرتع  جنگل  واحد  متغیر
  a89/28  b06/27  c04/25  درصد  رطوبت اشباع

  gcm-3(  a52/1  b58/1  c61/1(  جرم مخصوص ظاهري
  a91/43  b75/42  c37/40  درصد  کل تخلخل

MWD  متر میلی  a64/1  b18/1  c54/0  
 a3/63 b55 b7/57  درصد شن

 a3/15 b7/26 b7/25  درصد سیلت

 a3/21 b3/18 b7/16  درصد رس

 شنی لومی شنی لومی شنی رسی لومی  -  بافت خاك
a،b، cي دار اعداد با عالیم مختلف داراي اختالف معنی( باشند درصد می 5سطح  ها در دار میانگین دهنده تغییرات معنی نشان

  )باشند می
  

 جرمدار  نتایج تجزیه واریانس نشانگر تفاوت معنی: کل  ظاهري و درصد تخلخل   مخصوصجرم
تخلخل  درصدمیانگین . )3 جدول( باشد هاي مختلف می  مابین کاربري)P>05/0( ظاهري مخصوص

میانگین که،  بطوري ).P>05/0( داري با هم دارند خاك کاربري هاي مختلف نیز تفاوت معنی کل در
 هاي مرتع و خاك کاربري تخلخل کل در درصدین میانگتخلخل کل درخاك کاربري جنگل با  درصد

 با تخلخل کل درخاك کاربري مرتع نیز درصدمیانگین ). 3 جدول( داري دارد  تفاوت معنیتزراع
 جرم. )3 جدول( داري دارد  تفاوت معنیتخاك کاربري زراع تخلخل کل در  درصدمیانگین

 گیاهی و ماده آلی، ساختمان و اثر عملیات مدیریت اراضی که بر نوع پوشش مخصوص ظاهري در
تغییر کاربري اراضی جنگلی، ماده آلی خاك را تخریب نموده . نماید می گذارد، تغییر تخلل خاك اثر می

 کند به خسارات ناشی از آب و باد تضعیف می طریق مستعد نمودن آنها از ها را و ثبات طبیعی خاکدانه
فرج خاك را پر می کنند، تخلل کاهش  ته، خلل وزمانی که ذرات خاك فرسایش یاف). 2005 ،لیکچ(

، تبدیل اراضی جنگلی به مرتع پژوهشنتایج این  بنابر. یابد  مخصوص ظاهري افزایش میجرمیافته و 
.  منتهی گردیده است آن مخصوص ظاهريجرمهمراه با افزایش   هاي خاك و زراعت، به فشردگی الیه

مزارع نیز باعث  آالت کشاورزي در مراتع و ابزار لی درهاي اه اعمال شده بر زمین توسط دام فشار
  جرمافزایش. دهد هاي مرطوب کاهش می در خاك فشردگی خاك شده و تخلل خاك را خصوصاً

هایی در رشد ریشه گیاهان و  تواند باعث محدودیت نتیجه تغییر کاربري اراضی می  در خاكمخصوص
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به عمق کم ریشه گیاهان و رشد ضعیف  نجرخاك شود و ممکن است م آب در حرکت ضعیف هوا و
گذاشته و پوشش گیاهی موجود جهت محافظت خاك  آنها گردیده و بر روي راندمان محصوالت تاثیر

به افزایش  تواند منجر می طریق کاهش نفوذ آب به خاك فشردگی خاك از. کاهش دهد از فرسایش را
جِی . تر گردد اراضی کم شیب آب در اع ازهاي اشب دار و یا خاك فرسایش از اراضی شیب رواناب و

 مخصوص ظاهري خاك را نشانگر اتالف فزاینده جرمها و افزایش  فروپاشی خاکدانه) 2003(ایوبا 
ریشه گیاهان دانسته  هاي خاکی و مواد چسباننده خاك، کاهش فعالیت بیولوژیک خاك، بخصوص کرم

  .است
 قابلیت استفاده ماننددیته خاك بر عواملی اسی :خاك )EC (الکتریکی  هدایت و)pH(اسیدیتۀ 

 موثرهاي خاك  عناصرغذایی مورد نیاز گیاهان، تحرك عناصر سنگین و فعالیت میکروارگانیسم
، NRCS( هاي مختلف اراضی ممکن است تغییر نماید مدیریت اثر چه اسیدیته خاك در اگر. باشد می

. داري ندارد  تفاوت معنیهاي مختلف کاربري در میانگین این پارامتر ،4  با توجه به جدول اما)1998
خاك  ECباشد، اما مابین  هاي دیگر می داري بیشتر از کاربري خاك زراعی بطور معنی ECمیانگین 

الکتریکی خاك نماینده میزان  هدایت). 4 جدول( داري وجود ندارد جنگلی و خاك مرتعی تفاوت معنی
  .توان دلیل این امر دانست  کاربرد کودهاي شیمیایی را میاحتماالً. باشد امالح هادي محلول خاك می

 داري معنی طور همطالعه، ب هاي مورد خاك کاربري CEC نگینیام: )CEC (ظرفیت تبادل کاتیونی
)05/0<P (باشد متفاوت می ) 4جدول.( CEC داري بیشتر از  طور معنی هخاك جنگلی بCEC 

خاك  CEC از داري بیشتر معنی طور هب  مرتعی نیزخاكCEC   وشدبا میزراعی  هاي مرتعی و خاك
). 2003 ،ایوبا جِی( نماید ماده آلی خاك تبعیت می مقادیر ازCEC  مقادیر ).4 جدول( باشد یزراعی م
دار  خاك را دلیل کاهش معنی کاهش ذرات رس در کاهش مواد آلی خاك و نیز ،)2007( عجمی

خاك داراي CEC   مقادیر نیز،پژوهشاین  در. اند تهکاربري زراعی دانس ظرفیت تبادل کاتیونی در
   خاكدرصد رس و )=950/0rوP9= n ;>01/0 (داري با میزان ماده آلی همبستگی معنی

)01/0<; P9 = n862/0 و r=( باشد یم .  
کاربري جنگل به   درصد در35/0 و4/4ترتیب از  ازت کل به میزان ماده آلی و :ازت کل  وکربن آلی

به  کاربري زراعی کاهش یافته است و درصد در 08/0  و75/0 کاربري مرتع و درصد در 21/0  و27/2
خاك   در5/9به درخاك مرتعی و  9/10خاك جنگلی به   در7/12 از خاك نیزN/ C آن نسبت دنبال

  وازت آلیهاي ماده آلی بین میانگینآن است که  نتایج نشانگر ).4 جدول( زراعی کاهش یافته است
ماده آلی و ازت کل . )4 جدول (دارد وجود) P>05/0( داري تفاوت معنیهاي مختلف  کاربريخاك 
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ازت کل خاك مرتعی نیز  ماده آلی و .داري دارد ها تفاوت معنی خاك جنگلی با خاك سایر کاربري
 مواد کاهش )1988( همکاران و آگوالر). 4 جدول( باشد از خاك زراعی می داري بیشتر طور معنی به

 مواد بیولوژیک تجزیه تسریع در نتیجه و سطحی خاك خوردن هم به ناشی از را کار و ثر کشتا در آلی
کاهش  .اند دانسته با رواناب همراه آلی مواد هدررفت آن دنبال به و خاك یافتن فرسایش شدت آلی،

ز، جون( شدبا میزان ماده آلی، نشانگر کاهش بیوماس میکربی و لذا بازچرخش ماده آلی خاك نیز می
برداشت گیاهان   ازتواند ناشی خاك مرتعی می آلی در مواد  کاهش مقدار)1977الل  ؛ جو و1971

دلیل تسریع  هاراضی زراعی ب در نتیجه کاهش میزان الشبرگ اضافه شونده به خاك و در ها و توسط دام
 ).2003ران، همکا احمدي و ( تجزیه مواد آلی متعاقب انجام عملیات شخم و نیز تشدید فرسایش باشد

هاي درشت  اثر خردشدن خاکدانه کاهش حفاظت فیزیکی مواد آلی خاك در) 1996( همکاران ناردي و
دلیل کاهش پوشش گیاهی  افزایش دماي خاك به) 1998( همکاران و کارتر طی عملیات شخم و

  خاك پس ازکاهش مقدار ازت. دانند تجزیه مواد آلی در خاك اراضی زراعی موثر می انداز را در سایه
اثر شخم  افزایش تهویه خاك در دلیل کاهش بقایاي گیاهی جهت تبدیل به هوموس و کاربري، به تغییر

  ).1995ساالردینی، ( باشد خوردن تعادل ازت خاك می بینی و بهم بنابراین زیاد شدن موجودات ذره و
  

  .هاي مختلف ربريمطالعه درکا  مقایسه میانگین مقادیر پارامترهاي شیمیایی مورد-4 جدول
  زراعت  مرتع  جنگل  واحد  متغیر

  log [H+]  a5/7  a4/7  a5/7-  اسیدیته
  dSm-1   bc 6/0  bc5/0  a 8/0  الکتریکی هدایت

  Cmolkg-1  a26  b6/20 c 4/11  ظرفیت تبادل کاتیونی
  a4/4  b27/2  c75/0   درصد  کربن آلی
35/0  درصد  ازت کل a b21/0  C08/0  

C/N  -  7/12  9/10  5/9  
 ppm 33a c20  25b  قابل جذبفسفر

a،b، cدار  داراي اختالف معنی اعداد با عالیم مختلف( باشند درصد می 5سطح  ها در دار میانگین دهنده تغییرات معنی نشان
  )باشند می
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 جذبکمترین فسفر قابل بیشترین و داراي ترتیب  بهخاك مرتعی و خاك جنگلی : جذب  قابل فسفر
قابل جذب  میانگین فسفر ).P>05/0( دارد هاي آنها وجود داري بین میانگین  اختالف معنیباشند و می

 باشد هاي دیگر می خاك کاربريجذب  قابلمیانگین فسفر  از داري بیشتر معنی خاك جنگلی بطور
قابل داري بیشتر از میانگین فسفر  خاك زراعی نیز بطور معنیقابل جذب میانگین فسفر ). 4 جدول(

از آنجا که مقدار فسفر در ذرات ریز خاك بیشتر از ذرات ). 4 جدول( باشد خاك مرتعی میجذب 
 شود چقدر میزان این ذرات کاهش پیدا کند، تلفات فسفر نیز زیادتر می باشد، هر درشت می

 از قابل جذبدر کاربري زراعی میزان فسفر قابل دلیل کودپاشی ساالنه،  هب احتماالً). 1995ساالردینی، (
 که با بوده اما درعین حال از میزان فسفر قابل استفاده کاربري جنگل کمتر بوده بیشتر کاربري مرتع

 را خاك زراعی کاهش ذرات رس دردست آمده درخصوص اجزاي بافت خاك،  هتوجه به نتایج ب
این امر نشانگر آن است که اثرات منفی فرسایش بر روي مواد مغذي خاك را . توان دلیل آن دانست می

  .ن از طریق کودهاي شیمیایی جبران نمودتوا نمی
  

 گیري نتیجه
محافظت از ساختمان آن، از طریق تاثیر  روي خاك و پوشش گیاهی نقش مهمی در ایجاد سایه بر

 اثرات سیستم ریشه پوشش اغلب، جنگل زدایی). 1952ریچارد، ( نماید سیستم ریشه خود، ایفا می
نماید و اثرخشک کنندگی دماي هوا و   خنثی میساختمان خاك را گیاهی طبیعی در محافظت از

باتوجه ).  1995 ایوبا، جِی( نماید سرعت ساختمان خاك را تخریب می بارندگی، به شویی ناشی از آب
 کشت، کشت اراضی طبیعی، گام نخست در ورزي و عملیات خاك اثر در خوردگی خاك هم هبه ب

دور  نظر را نیز نباید از ی جنگلی به اراضی مرتعیفروپاشی خاك می باشد اما تبعات منفی تبدیل اراض
معرض اصابت مستقیم قطرات باران یا   قرار گرفتن درماننداین فروپاشی ناشی از عواملی  .داشت

هم گسیختن بسیاري از خصوصیات  بوده وعلت از هدررفت عوامل چسبندگی خاك نورخورشید و
 فرج خاك توزیع اندازه خلل و تخلخل و ،ها دانهخصوص توزیع اندازه خاک به. باشد ساختاري خاك می

 نوع پوشش گیاهی و چقدر میزان اثرات ناشی از تغییر بدیهی است که هر. می شوند متاثر این امر از
خوردگی ناشی  بهم و زراعی، بیشتر نتیجه تبدیل اراضی جنگلی به اراضی مرتعی و سیستم ریشه آن در

هم گسیختگی  باشد، پتانسیل از تر اراضی زراعی بزرگ  دربذرکاري  سازي بستر بذر و از آماده
تغییر در نتیجه این، تغییر نوع پوشش گیاهی   عالوه بر.شود می خصوصیات ساختاري خاك زیادتر
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. شود فرج خاك نیز می مورفولوژي خلل و در  تغییرسببطریق تغییر در عمق ریشه دوانی  کاربري، از
آن است که تبدیل اراضی باعث فشردگی خاك شده  نشانگرافزایش چگالی سطحی و کاهش تخلل 

در منطقه مورد با توجه به اینکه  .باشد در ظرفیت نفوذپذیري خاك می است که پیامد آن، کاهش زیاد
راه حل طوالنی مدت جهت بهبود مشکالت پیش  بنابراینباشد  احیا کاربري جنگل میسر نمیمطالعه 

ورزي و افزودن ماده آلی  اراضی زراعی، کاهش عملیات خاك آمده در خصوصیات فیزیکی خاك، در
ورزي  هاي چندساله و خاك سیستمی که از پوشش محصوالت، بقایاي گیاهی، چمن. باشد به خاك می

 مخصوص  جرمکاهش خاك و برد، به ماده آلی افزایش یافته، آشفتگی کمتر کاهش یافته سود می
هاي چندکشتی مشتمل بر گیاهان داراي  سیستم استفاده ازاین،   برعالوه. گردد می ظاهري خاك منجر

اراضی  در. هاي فشرده شده خاك کمک نماید تواند به شکستن الیه  متفاوت، میهاي هایی به عمق ریشه
ظرفیت مرتع از آن و ممانعت از ورود دام به مرتع قبل از آمادگی  هاي مازاد بر مرتعی نیز، خروج دام

    .گردددر درازمدت باعث بهبود خصوصیات فیزیکی خاك تواند  مرتع جهت چرا می
 و برهم زده، تعادل شکننده موجود مابین انباشت و آزاد شدن کربن خاك را اراضی کاربريتبدیل 

رفت خالص کربن  هدر   به و در نهایتشدهقیاس با میزان تثبیت کربن   تشدید تنفس خاك درسبب
 و فرسایش، هردو باعث تقلیل ذخیره ماده آلی اربري اراضیک تغییر. شود میمنجر خاك  ذخیره شده در

یندهاي تشکیل آموازنه مابین فر هم گسستن از طریق ازشوند که آن هم به نوبت خود   میخاك
ظرفیت  میزان  آن بر منفی اثرات،شده  دسترس فسفر در باعث تقلیل ازت وهوموس و مینیرالیزاسیون، 

 درصد کمتر از 30 تا15 هاي کشاورزي حدود میزان ماده آلی خاك .باشد می  خاك مشهودتبادل کاتیونی
 نیز میزان ماده پژوهشاین  در. )1988 همکاران، مک گیل و( باشد هاي داراي پوشش طبیعی می خاك

درصد ماده آلی خاك کاربري  33 درصد ماده آلی خاك کاربري جنگلی و 17آلی خاك کاربري زراعی 
هدرفت ماده آلی خاك و مواد مغذي متصل به آن،   کربن آلی وی شدنمعدنتشدید . باشد مرتعی می

 ذخیره ماده آلی خاكتخریب قرار دادن  دسترس تجزیه و ها و در طریق فروپاشی خاکدانه تواند از می
کاربري اراضی باعث تغییر پوشش  تغییر .نجام شودهاي کوچک هستند، ا که تحت حفاظت خاکدانه

هاي گیاهی، ضامن  تنوع حداکثري گونه.  موثر استیت ماده آلی خاك تاثیر برکمیت و کیفشده،گیاهی 
هاي  جایگزینی پوشش گیاهی جنگلی با پوشش. باشد خود پایداري چرخه عناصر و آنتروپی پایین می

خاك توسط  مواد مغذي جذب شده از. سازد زراعی، این آنتروپی پایین را نابود می مرتعی و
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 شوند هاي غذایی خارج از منطقه کشت آن محصوالت می ، وارد زنجیرهکشاورزي محصوالت مرتعی و
  ). 1994آمانور، ( دگرد  این امر به کاهش حاصلخیزي خاك منجر میکه
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Abstract 

Land use change of natural ecosystems in to managed ecosystems has had 
negative effects on soil properties and known as a destructive factor of soil 
physical and chemical properties. Because of extensive land use changes in Iran 
and especially in the Golestan province, the effect of land use changes on soil 
properties, in the Kechik catchment was studied.  In this study, some physical and 
chemical properties of soil in different land uses (forest: 612 ha, rangeland 1130 
ha, and agriculture1806 ha) were determined and the difference between their 
means were studied.  The results indicated that because of land use changes, soil 
texture has changed from sandy-clay-loam to sandy-loam and soil classes changed 
from clay with high plasticity class to clay with low plasticity class. The soil mean 
weight diameter has also decreased and agricultural soil has lower porosity and 
higher bulk density than other soils. The level of soil organic matter, organic 
nitrogen, and cation exchange capacity were meaningfully lower in agricultural soil 
as compared with other soils. 
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