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ABSTRACT
This research was conducted to evaluate the effect of land use changes on the land quality under deforestation
in semi-arid regions. Soil quality of the top layer (0-15 cm) was compared for two land uses. The results show
that the organic matter (OM), aggregate stability (AS) and dispersible clay (DC) were changed from 1.19, 2.22,
and 2.4% in oak forest to 0.67, 2.08, and 22.8% in deforestation area, due to land use change. These results
showed a severe decrease in soil quality due to deforestation. Aggregate stability was decreased and dispersible
clay was increased due to deforestration. In addition, the canopy cover and soil organic matter were reduced.
With increasing the DC, it was increased the soil surface crust and accelerate the splash erosion. Bulk density
increased, since the OM decreased. Also, the percentages of gravel, sand, coarse and fine silt changed from 6.3,
56, 12.6, and 5.4% to 35.6, 64.3, 14.6, and 2.5%, respectively, due to deforestration. Direct sunlight and higher
soil heat, especially in hot seasons, accelerated the volatilization of soil nitrogen and despite the addition of
nitrogen fertilizers to the farmland, the amount of nitrogen in the farmland decreased. Data analysis by PCA
method showed that the different factors affect the varimax due to land use changes. Deforestation was the
main factor changing the soil characteristics and seriously reducing the land quality. Land use change not only
does not benefit the production of more food, but also destroys the quality of the land, causing floods and
increasing sediment from these areas.
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اثرات جنگل تراشی بر برخی ويژگیهای فيزيکی و شيميايی خاک در زاگرس جنوبی
*2

زهره خدادادی خمسلويی 1و سيروس جعفری

 .1گروه علوم خاک ،دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي خوزستان ،مالثاني ،اهواز ،ایران.
(تاریخ دریافت -1399/1/25 :تاریخ بازنگري -1399/2/23 :تاریخ تصویب)1399/6/24 :

چکيده
این پژوهش براي بررسي اثر تغيير کاربري جنگل بلوط به زراعت بر ویژگيهاي خاک منطقه نيمهخشک صورت گرفت.
ویژگيهاي کيفي خاک دو کاربري در  15سانتيمتري سطحي مقایسه شد .نتایج نشان داد در اثر تغيير کاربري از جنگل
به زراعت ،ماده آلي خاک بترتيب از  1/19به 0/67درصد ،پایداري خاکدانهها از  2/22به  2/08درصد و رس قابل انتشار
خاک از  2/4به  22/87درصد تغيير یافت .این نتایج نشان از کاهش شدید کيفيت خاک در اثر جنگلتراشي داشت .با حذف
جنگل از یک سو چتر حفاظتي مقابل نيروي قطرات باران حذف و از سوي دیگر ورود ماده آلي به سطح خاک کاهش و
سبب کاهش پایداري خاکدانه و افزایش رس قابل انتشار شد .رس قابل انتشار ،سبب ایجاد سله سطحي و تسریع فرسایش
خاک گردید .در اثر کاهش ماده آلي ،جرم مخصوص ظاهري نيز افزایش یافت .همچنين مقدار سنگریزه ،شن ،سيلت
درشت و ریز در جنگل به ترتيب از  12/6 ،56، 6/3و  5/4درصد به  35/6و  64/3و  14/6و  2/5درصد در اراضي زراعي
تغيير یافت .برخورد مستقيم نور خورشيد و گرماي بيشتر خاک بهویژه در فصول گرم ،سبب تسریع در تصعيد نيتروژن
خاک شده و علي رغم افزودن کودهاي نيتروژنه به اراضي زراعي ،مقدار نيتروژن در خاکهاي زراعي کاهش یافت .تحليل
دادهها به مؤلفههاي اصلي نشان داد که عاملهاي مختلفي در اثر تغيير کاربري در چرخش واریمکسها اثرگذارند .حذف
جنگل عامل اصلي تغيير ویژگيهاي خاک و کاهش شدید کيفيت اراضي بود .تغيير کاربري نه تنها سودي براي توليد بيشتر
مواد غذایي ن دارد بلکه با تخریب کيفيت اراضي ،سبب ایجاد سيل و افزایش رسوب از این مناطق ميشود.
واژههای کليدی :انتشار ،پایداري خاکدانه ،تصعيد ،رس.

مقدمه
امروزه تغيير کاربري اراضي بيشتر به علت رشد روزافزون جمعيت،
افزایش شهر نشيني ،صنعتي شدن ،تغيير سبک زندگي و بهتبع
آن مصرفگرایي بشر و تغييرات سياسي و اقتصادي جوامع صورت
ميگيرد ( .)Barbier, 2000تغيير نادرست کاربري اراضي با

تأثيرگذاري بر محيط زیست ،کيفيت خاک (،)Frac et al., 2017
امنيت غذایي ،تنوع زیستي و کيفيت آب ( Celik, 2005; Islam
 )and Weil, 2000باعث تخریب خاک ميشود .حدود 77/3
درصد از اراضي جنگلي و مرتعي دنيا به علت کشت و زراعت تغيير
کاربري داده ميشوند ( .)Lal, 1997از جمله مهمترین تغيير
کاربري ،حذف جنگل و تبدیل کاربري آن به زراعت است .در
خوزستان زیستبومهاي طبيعي زیادي تغيير کاربري داده شدهاند
که از آن جمله ميتوان به تبدیل اراضي جنگلي یا مرتعي به زراعي
را اشاره نمود .بسته به نوع کاربري جدید ،تغيير کاربري سبب
تغييرات قابل توجهي در ویژگيهاي اراضي ميشود
( .)Onweremadu et al., 2010از جمله حساسترین این
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ویژگيها در تغيير کاربري اراضي ،تغيير در مراتع بعنوان ذخيرگاه-
هاي کربن و ویژگيهاي وابسته به آن است .کربن آلي خاک،
سومين منبع جهاني ذخيره کربن بوده و مقدار آن به ترتيب 3/3
برابر اتمسفر و  4/5برابر کربن موجود در گياهان و موجودات زنده
زمين است ( .)Lal, 2004عوامل محيطي مانند رژیمهاي رطوبتي
و حرارتي نقش بسياري در پویایي و ذخيره مادهي آلي خاک دارد.
در سيستمهاي طبيعي و زراعي بدون شخم ،به علت زیر و رو
نشدن خاک ،چرخش و بازگشت ماده آلي به خاک بيشتر
است( .)Moscatelli et al., 2007عمليات شخم ،ساختمان خاک را
به هم مي ریزد و اکسيداسيون کربن آلي خاک را با افزایش هوادهي
تشدید ميکند ) .)Rezaei et al. 2012به این دليل مقدار کربن آلي
در خاکهاي بکر و یا بدون عمليات خاکورزي بيشتر از خاکهاي با
خاکورزي رایج ميباشد (.)Moscatelli et al., 2007
تغيير کاربري سبب تغيير بسياري از ویژگي هاي خاک در
راستاي تخریب این منابع مي گردد .نتایج تحقيق Templer et
) al (2005نشان داد که مقدار کاتيونهاي بازي (کلسيم ،منيزیم و
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پتاسيم) در جنگلهاي احيا شده بيشتر از مناطق تحت کشت
بوده است .جنگلزدایي و تغيير کاربري اراضي تأثير معنيدار بر
افزایش جرم مخصوص ظاهري ،مقاومت فروروي و کاهش تخلخل
تهویهاي خاک دارد .ت بدیل اراضي جنگلي به کشاورزي باعث
کاهش ميانگين وزني قطر خاکدانهها ،تخلخل خاک و هدایت
هيدروليکي خاک مي شود (.)Zolfaghari and Hajabassi, 2009
)Khazaei ،Carpenter and Chong (2010) ،Fattet et al. (2011
) et al. (2008و ) Tajik (2004نشان دادند که افزایش پوشش
گياهي و کربن آلي خاک یکي از مهمترین عاملهاي تعيين کننده
پایداري خاکدانه در خاک ميباشد که با تغيير کاربري صدمه مي
بيند .پایداري خاکدانهها در اکوسيستمهاي کشاورزي به ویژه در
مناطق خشک و نيمه خشک یکي از شاخصهاي مهم کيفي خاک
بوده که ميتواند منجر به بهبود بسياري از خصوصيات زراعي از
جمله نفوذپذیري سطحي ،کاهش سله سطحي ،کاهش فرسایش
آبي به ویژه فرسایش پاشماني ،کاهش فرسایش بادي ،افزایش
نگهداشت آب و غيره شود .مطالعه خاکهاي خوزستان نشان داده
است که بين ویژگيهاي مؤثر بر پایداري خاکدانهها ،بيشترین
نقش مربوط به ماده آلي است  al., 2016. (Ghorbani etبه این
ترتيب این مطالعه به هدف بررسي اثرات تغيير کاربري اراضي از
جنگل برگ ریز بلوط به اراضي زراعي در جنوب زاگرس بر ویژگي-
هاي کيفي خاک در یک رژیم رطوبتي نيمه خشک صورت گرفت.

ماه حدود  6درجه سانتيگراد) تعيين شد .متوسط دریافتي بارش-
هاي ساالنه منطقه مطالعاتي به صورت باران و تگرگ در حدود
 400ميليمتر تعيين شده است ) .(Anonymous, 2017نوع بارش
در ارتفاعات مجاور به منطقه به صورت برف است .ساختار زمين
شناسي منطقه از سازندهاي کربناته تشکيل شده است که در
توالي بين آنها تناوبهایي از تشکيالت مارني مربوط به
سازندهاي پابده و گورپي رخنمون دارد ).(Anonymous, 2008
در هر کاربري از عمق  0-15سانتيمتري سطحي خاک
دست خورده و نخورده نمونهبرداري شد .براي هر کاربري از شش
موقعيت مجاور هم با درجه همگوني تقریبا یکسان ،در هر موقعيت
نيز از سه نقطه نمونه برداري شد .سه نمونه هر نقطه مخلوط شده
و از هر کاربري جمعا  6نمونه برداشته شد .سعي شد که تکرار در
هر کاربري به لحاظ ویژگيهاي خاک و ژئومورفولوژي بيشترین
تشابه ممکن را دارا باشند به طوريکه تنها تفاوت آنها ناشي از
نوع کاربري باشد .براي دستيابي به این هدف از نقاط با شيب
یکسان و موقعيت یکسان عنصر و جهت شيب براي تشابه
ژئومورفولوژي بهره گرفته شد .همچنين از حفر خاک در صحرا و
بررسي آن براي تشابه ویژگي هاي خاک در هر موقعيت استفاده
شد .مختصات دقيق هر نقطه توسط دستگاه موقعيتیاب جهاني
( ،)GPSثبت و در نرم افزار گوگل ارت جانمایي شد (شکل .)1
افزونبر نمونههاي دست خورده ،نمونههاي دستنخورده نيز با
استفاده از رینگ هاي فوالدي و کلوخه براي برخي آزمایشها از
همين عمق برداشته شد .پس از نمونهبرداري ،نمونهها براي تعيين
ویژگيهاي مورد نظر به آزمایشگاه منتقل و هوا خشک شدند.

به منظور انجام این تحقيق ،نمونههاي خاک از اراضي زراعي
(جنگلتراشي شده بلوط) و جنگلهاي بلوط در منطقه شيمبار
استفاده شد .این اراضي  30سال قبل جنگل تراشي شده و در آن
زراعت ميشده است و در حال حاضر تحت زراعت گندم ،جو و
حبوبات ميباشد .منطقه شيمبار شامل محدودهاي در دامنه
شمالي دریاچه سد شهيد عباسپور در منطقه زاگرس جنوبي (از
ناحيه جنگلي ایراني-توراني) و در  45کيلومتري شمال شرقي
شهر مسجدسليمان و در محدوده بخش اندیکا است .مختصات
جغرافيایي منطقه  32درجه و  8دقيقه تا  32درجه و  29دقيقه
عرض شمالي و  49درجه و  29دقيقه تا  48درجه و  46دقيقه
طول شرقي قرار دارد .مساحت منطقه حدود  53هزار هکتار است.
تغييرات ارتفاعي منطقه بين  400تا  3400متر از سطح دریا
است .بر اساس پردازش آمار  8ساله ایستگاه هواشناسي مسجد
سليمان ،حداکثر ميانگين دماي ماهيانه هوا در تير ماه (حدود 34
درجه سانتيگراد) و حداقل ميانگين دماي ماهيانه هوا (در دي

تجزيههای آزمايشگاهی

مواد و روشها
موقعيت و ويژگیهای بيوفيزيکی منطقه مورد مطالعه

هدایت الکتریکي عصاره اشباع خاک به وسيله دستگاه هدایتسنج
الکتریکي ( ،)Rhoades, 1982واکنش گل اشباع خاک به روش
پتانسيومتري توسط دستگاه پهاشمتر (،)Rhoades, 1982
کربنات کلسيم معادل خاک به روش تيتراسيون برگشتي با اسيد
کلریدریک ( ،)Nelson, 1982ظرفيت تبادل کاتيوني خاک با
جایگزیني یون سدیم به جاي کاتيونهاي تبادلي ( Page et al.,
 ،)1987مقدار کربن آلي خاک با اکسایش تر ( Walkley and
 ،)Black, 1934نيتروژن کل با استفاده از روش کجلدال و هضم
نمونه خاک در اسيد ( ،)Gallaher et al., 1976بافت خاک به
روش هيدرومتري ( ،)Gee and Bauder, 1986جرم مخصوص
ظاهري با استفاده از روش کلوخه خاک و پارافين به روش غوطه-
وري در سيلندر ( ،)Black and Hartge, 1986پایداري خاکدانه-
ها با روش الک تر ) (Marques et al., 2004اندازهگيري شد .براي
اندازهگيري این پارامتر از روش الک تر استفاده گردید و نتایج به
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دست آمده به صورت ميانگين قطر خاکدانه ها بيان شد .در ابتدا
مقدار  50گرم خاک هوا خشک روي یک سري الک با اندازههاي
 ،0/25 ،0/50 ،0/1 ،0/2 ،0/4ميليمتر ریخته و نمونهها با آب
معمولي اسپري شدند .زمان الک تر براي هر نمونه  15دقيقه بود.
پس از آن خاک باقي مانده روي هر الک در ظروف جداگانه جمع
آوري و به آون  50درجه سلسيوس منتقل و براي  2ساعت خشک
شدند .پس از گذشت  24ساعت ،نمونهها به دقت توزین و وزن

خاکدانههاي باقي مانده روي هر الک تعيين شد .در نهایت پایداري
خاکدانهها بر حسب ميانگين وزني قطر ذرات ( )MWDبه صورت

زیر محاسبه شد (.)Marques et al., 2004
MWD= ∑ Xi wi
قطر ذرات بر حسب ميلي مترXi: ،

 MWD:ميانگين وزني
ميانگين قطر خاکدانههاي باقي مانده بر روي هر الک بر حسب
ميلي متر و  wi:وزن خشک خاکدانهها در هر الک به وزن کل
خاک.

شکل  -1نمايی از موقعيت نقاط نمونهبرداری در منطقه شيمبار در شمال استان خوزستان

براي تعيين رس قابل انتشار نيز از روش راسموسن و کولينز
استفاده شد ) .(Rasmussen and Collins, 1991براي این منظور،
ابتدا به نمونههاي خاک به نسبت ( 1/10خاک به آب) آب افزوده
شد .سپس نمونهها بهم زده شدند و پس از یک ساعت ،ميزان
رس قابل انتشار به وسيله هيدرومتر تعيين و به صورت نسبتي از
کل رس خاک بيان شد.
افزون بر این براي تعيين ویژگيهاي کيفي مواد آلي خاک
و تعيين گروههاي عامل آنها در هر یک از انواع کاربريهاي مورد
بررسي ،از روش طيفسنجي با اشعه مادون قرمز استفاده شد.
براي این منظور ماده آلي خاک با پيروفسفات سدیم عصاره گيري
شده و عصاره مورد نظر با استفاده از دستگاه مادون قرمز طيف
سنجي شد .سپس نتایج حاصله با استفاده از دادههاي طيف مرجع
تحليل و براي دو کاربري نيز با یکدیگر مقایسه گردید.
براي تجزیه و تحليل آماري دادهها از نرمافزار  SPSSنسخه
 21و براي محاسبه ميانگين و انحراف معيار پارامترها و رسم
نمودارها نيز از نرم افزار  Excelاستفاده شد .براي بررسي نرمال
بودن توزیع دادهها از آزمون کولموگرو-اسميرنوف استفاده شد.

براي بررسي وجود اختالف بين پارامترهاي مورد مطالعه در
کاربريهاي مختلف در دادههاي داراي توزیع نرمال از روش هاي
پارامتریک شامل آزمون نمونههاي  tمستقل و آناليز واریانس یک-
طرفه و براي دادههاي فاقد توزیع نرمال از روشهاي غيرپارامتریک
شامل آزمونهاي نمونههاي مستقل من-ویتني و کروسکال-
واليس استفاده شد ) .(p≤0.05آزمون توکي نيز در صورت وجود
اختالف معنيدار استفاده گردید.

نتايج و بحث
بر اساس ) Behboodian (2016چنانچه حتي جامعه داراي توزیع
نرمال نباشد ،توزیع نمونه گيري ميانگين نرمال خواهد بود .ایشان
حجم این نمونه بزرگ را معادل  25نمونه مي داند .با توجه به
اینکه تعداد نمونه هاي این تحقيق  36نمونه مي باشد ،محدودیتي
براي نرمال یا غيرنرمال بودن داده ها وجود نداشت.
ویژگيهاي آماري برخي از خصوصيات فيزیکي مورد
مطالعه در اراضي مورد بررسي در جدول ( )1ارائه شده است.
بر اساس نتایج این جدول در اثر تغيير کاربري ،ميانگين

خدادادی خمسلويی و جعفری :اثرات جنگل تراشی بر برخی ويژگیهای 2869 ...

مقدار ذرات درشت از  6درصد در جنگل به  35/6درصد پس از
جنگلتراشي افزایش یافته است .به همين ترتيب ميانگين مقدار
رس در خاک اراضي جنگلي حدود  26و در کاربري اراضي زراعي
حدود 18/5تعيين شد .حداکثر مقدار رس قابل انتشار در اراضي
جنگلي حدود  1درصد و در اراضي تغيير کاربري یافته به کاربري

زراعي حدود  39/2درصد اندازهگيري شد .همچنين ميانگين
وزني قطر خاکدانهها در اراضي تغيير کاربري یافته حدود 2/2
ميليمتر و در اراضي جنگلي حدود  3/4ميليمتر اندازهگيري شد.
تحليل آماري ویژگيهاي فيزیکي مورد مطالعه متأثر از تغيير
کاربري براي منطقه شيمبار در جدول ( )2ارائه شده است.

جدول  -1توصيف آماری برخی از ويژگیهای فيزيکی دو کاربری مورد مطالعه در عمق  0-15سانتی متری
جنگلتراشي

جنگل بلوط
متغير

واحد

حداقل

حداکثر

حداقل

حداکثر

سنگریزه
شن
رس
سيلت
سيلت ریز
سيلت درشت

%
%
%
%
%
%

0/015
49/5
23/0
10/0
2/5
7/0

28/8
60/5
29/5
26/5
9/5
19/0

19/0
59/0
10/0
13/0
0/5
10/0

55/01
74/0
24/0
5/25
5/0
22/5

رس قابل انتشار

%

11/0

0/9

10/3

39/2

ميانگين وزني قطر ) (MWDخاکدانه
چگالي ظاهري ) (BDخاک

mm

1/12
1/2

2/22
1/18

0/94
0/78

3/43
1/57

Mg/m3

جدول  -2تحليل آماری ويژگیهای فيزيکی مورد بررسی در کاربریهای جنگل و زراعی منطقه شيمبار
ميانگين
منابع تغيير

سيلت
درشت

سيلت
ریز

رس

شن

سيلت

رس قابل
انتشار

MWD

BD

سنگریزه

تغيير کاربري
انحراف معيار

13/62 ns
3/30

**3/92
2/53

**22/3
4/87

**60/17
5/65

17/54 ns
3/91

**12/6
12/3

2/15 ns
0/78

*1/27
0/21

**20/9
18/44

*  ** ،و  nsبهترتيب معنيداري در سطح  0/05و  0/01درصد و عدم معنيداري

با توجه به جدول ( )2مالحظه ميگردد که مقدار رس قابل
انتشار در اثر تغيير نوع کاربري اختالف معنيداري در سطح 1
درصد دارد .بر اساس جدول ( ،)1حداکثر مقدار رس قابل انتشار
در کاربري جنگل حدود  1درصد و در کاربري اراضي کشاورزي
در حدود  39درصد بود که به نوعي نشاندهنده تخریب خاک در
اراضي تغيير کاربري یافته است .این امر نشانگر نقش مخرب
مدیریتهاي نامناسب در کشاورزي و تخریب ساختمان خاک در
اینگونه اراضي است .به نظر ميرسد تخریب جنگل احتماال به سه
روش موجبات تخریب ساختمان خاک را در محدوده مطالعاتي
فراهم آورده است -1 .در اثر حذف جنگل ،سپر حفاظتي برگهاي
جنگل از بين رفته و باران مستقيم به سطح خاک برخورد نموده
و در اثر نيروي مکانيکي زیاد ،سبب تخریب خاکدانهها ميگردد.
 -2در جنگلهاي برگ ریز بلوط ،ریزش برگها در طول فصل
پایيز سبب ایجاد حفاظ سطحي براي ممانعت از برخود قطرات
باران به سطح خاک شده و سبب حفاظت از خاک و خاکدانهها
در برابر فرسایش پاشماني که شروع فرسایش خاک است ،ميشود
و  -3کاهش ورود مواد آلي به خاک سبب ميشود که پایداري
خاکدانهها کاهش یابد .به این ترتيب در اثر ناپایداري خاکدانه

و آزادسازي رسها از ساختار آنها ،رسهاي آزاد شده سبب ایجاد
سله در سطح خاک شده و مانع از نفوذ آب به درون خاک مي-
گردند .این فرآیند سبب ایجاد رواناب سطحي و فرسایش شده که
عامل اصلي تشدید فرآیند تغيير توزیع اندازه ذرات در بخش نرم
خاک ميباشد .یافتههاي محققان دیگر نشان داده است که در
تبدیل زیستبومهاي طبيعي به زیستبومهاي زراعي ،اغلب
کاهش کربن آلي خاک رخ ميدهد و با کاهش ماده آلي خاک،
کاهش حفاظت فيزیکي کربن آلي خاک بر اثر عمليات شخمزني،
تغيير رژیم رطوبتي و حرارتي خاک و افزایش سرعت جزئي
فرسایش خاک اتفاق ميافتد Tigo et al. (2011) .نتيجه گرفتهاند
که الشبرگهاي روي زمين و پوشش گياهي ،دماي ثابتتر و
ميکرو اقليمي را در خاک به وجود ميآورد که باعث فعاليت بيشتر
موجودات ریز ميکروبي خاک شده و سبب افزایش پایداري خاک
دانه ميگردد.
بر اساس نتایج جدول ( )2اختالف معنيداري در سطح 5
درصد بين نتایج مقدار سيلت کل و سيلت درشت در اثر تغيير
کاربري مالحظه نميشود ولي مقدار سيلت ریز اختالف معنيداري
در سطح یک درصد دارد .با توجه به نتایج ارائه شده در جدول
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( )1و شکل ( )2در اراضي زراعي ،مقدار سليت ریز در خاک کاهش
یافته است .سيلت ریز نه چسبندگي رس را دارد که با اتصال ذرات
به یکدیگر مانع از خارج شدن ذرات گردد و نه اندازه آن بهحدي
درشت است که در اثر وزن زیاد در اثر نيروي مکانيکي انتقال
نيابد .ذرات سيلت حساسترین بخش اجزاء اندازهاي ذرات خاک
است که در اثر فرسایش بخصوص در مناطق شيبدار کوهستاني
از ذرات دیگر جدا شده و فرسایش ميیابد (.)Jafari et al., 2016
در اکثر خاکهاي کشاورزي ایران ،بهدليل کمبود مواد آلي و عدم
وجود پوشش گياهي مناسب ،ساختمان خاک از پایداري کافي
برخوردار نيست .در مواقع آبياري و بارندگي بهدليل خيس شدن
سریع ،خاکدانهها متالشي شده و ذرات حاصل از خاکدانههاي
متالشي شده باعث مسدود شدن خلل و فرج خاک شده و موجب
کاهش نفوذپذیري ،ایجاد رواناب سطحي و فرسایش ميشوند.
چنين خاکي پس از خشک شدن افزونبر سله بستن ،بسيار سخت
و محکم بوده و مانع نفوذ ریشه ميگردد (،Golchin et al., 1995
.(Spaccini et al., 2004

بر اساس تحليل آماري جدول ( ،)2مقدار رس در اثر تغيير
کاربري کاهش یافته است .ذرات رس عموما بهدليل کاتيونهاي
دو یا چند ظرفيتي هماور بوده و در واکنش با ماده آلي به صورت
خاکدانه درآمده و در خاک ماندگاري دارند .به این ترتيب کاهش
مقدار ماده آلي و افزایش مقدار رس قابل انتشار ،سبب ميشود
که پتانسيل انتقال و جابهجایي رس خاک افزایش یابد .با توجه به
شکل ( )2مالحظه ميگردد که مقدار رس در اراضي زراعي به
مراتب کمتر از اراضي جنگلي است .بهدليل تشابه در مقدار آهک
و واکنش خاک در دو منطقه ،کاتيونهاي دو ظرفيتي در خاک-
هاي آهکي مورد مطالعه تفاوت چنداني ندارند (جدول  .)3در
صورت زیاد بودن مقدار سدیم ،پهاش خاک افزایش ميیافت که
نيافته است (جدول  3و شکل  .)3به این ترتيب مهمترین عامل
اثرگذار ،همان کاهش مقدار ترکيبات آلي و کيفيت مناسب آنها
بر افزایش رسهاي قابل انبساط خاک است .رس قابل انبساط
عموما رسهاي ریز با تراکم زیاد بار الکتریکي هستند که بهشدت
توسط بنيانهاي آزاد مواد آلي واکنش نشان داده و منجر به ایجاد
خاکدانه مي شوند .کاهش ورود مواد آلي به خاک از یک سو و
افزایش شدت تجزیه این مواد ،سبب آزادي این رسها و در نتيجه
افزایش رس قابل انبساط در این مناطق شده استLado et al., .
) (2004نتيجه گرفتهاند که در خاکدانههاي با اندازه کوچکتر از
 2ميليتر و  2تا  4ميليمتر در غياب اثر ضربه قطره باران ،هدایت
هيدروليکي اشباع خاکهاي با مقدار ماده آلي زیاد ( 3/5درصد)
نسبت به خاکهاي با مقدار ماده آلي کم ( 2/3درصد) بيشتر مي-
باشد .این اختالف در مقدار هدایت هيدروليکي در دو خاک ،از

تخریب ساختماني ناشي از تغيير ميزان ماده آلي ناشي ميگردد.
همچنانکه در جدول ( )2نشان داده شده است ،مقدار شن
در اراضي زراعي اختالف معنيداري در سطح یک درصد با اراضي
بکر جنگلي دارد .بر اساس شکل ( ،)2مقدار شن در مناطق زراعي
بيشتر است .ذرات شن بهدليل اندازه درشت مقاومت بيشتري
نسبت به فرسایش داشته و در اثر آبدوي کمتر جابهجا و منتقل
ميشوند ( .)Varasteh khanlari et al., 2019بر اساس تجزیه
مکانيکي اجزاء نهایي سازنده خاک ،نوع بافت خاک در اراضي
جنگلي ،لوم رسي شني و در اراضي تغيير کاربري یافته لومي شني
تعيين شد Khormali et al. (2009) .بيان کردهاند که در اثر تغيير
کاربري جنگل به زراعت در یک دامنهي شيبدار پس از  50سال
کشت و کار ،کالس بافت خاک از لوم رس سيلتي در کاربري
جنگل به لوم سيلتي در کاربري زراعي (بافت درشتتر) تغيير
یافته است .آنان دليل این تغيير بافت خاک را به شيب زیاد زمين
و ناپایداري ساختمان خاک و اثر فرسایش آبي نسبت دادهاند .در
این زمينه نتایج مشابهي نيز گزارش شده است ( Martinez et al.,
.)2008
مقدار سنگریزه تفاوت معنيداري در سطح  1درصد بين
دو کاربري داشت (جدول  .)2بر اساس نتایج ارائه شده در شکل
( ،)2تغيير کاربري منجر به افزایش مقدار سنگریزه شده است .با
حذف ذرات در اندازه کوچکتر از  2ميليمتر (بخش نرم خاک)،
نسبت ذرات درشت خاک افزایش ميیابد .به این ترتيب مقدار
سنگریزه در اثر فرسایش ذرات نرم خاک ،افزایش یافته است.
ميانگين وزني قطر خاکدانهها در اثر تغيير کاربري از
جنگل به اراضي زراعي روند کاهشي دارد بهطوريکه از 2/45
ميليمتر در جنگل به  2/03ميليمتر در اراضي زراعي کاهش
یافت ولي از لحاظ آماري در سطح  5درصد معنيدار نيست .خاک
دانهسازي نتيجه تاثير متقابل جامعه ميکروبي ،مواد آلي و معدني
خاک است و منعکس کننده نوع کاربري و مدیریت زراعي است
( .)Gricheru et al., 2004تغيير کاربري اراضي کوهستاني
مدیترانه به اراضي زراعي ،منجر به کاهش معنيدار پایداري خاک
دانهها ،هدایت هيدروليکي و مواد آلي خاک تا  49درصد در مدت
 12سال شده بهطوريکه حساسيت به فرسایش در اراضي زراعي
به ترتيب  4/2و  2برابر بيشتر از اراضي جنگلي و مرتعي شده بود
(.)Chelik, 2005
جرم مخصوص ظاهري در اثر تغيير کاربري در سطح 5
درصد از لحاظ آماري اختالف داشت .این عامل بهدليل انحراف
معيار کم ،داراي اختالف آماري معنيداري شد .در اثر تغيير
کاربري ،جرم مخصوص ظاهري از  1/27به  1/32گرم بر سانتي-
مترمکعب افزایش یافته بود (شکل.)2
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سانتيمتر فوقاني خاک ميشود.

این امر ميتواند به اثرات ناشي از کاهش ورود ماده آلي به
خاک از یک سو و همچنين تردد ماشينآالت از سوي دیگر مربوط
شود Krzic et al. (2004) .نشان دادهاند که جرم مخصوص
ظاهري به شدت تحت تاثير مقدار مواد آلي موجود در خاک است
ولي تاثير مواد آلي بر کاهش تراکم پذیري فقط محدود به چند

مقايسه تغييرات ويژگیهای شيميايی متأثر از تغيير کاربری در
منطقه شيمبار

توصيف آماري برخي از ویژگيهاي شيميایي براي دو کاربري مورد
مطالعه در جدول ( )3ارائه شده است.
a

جنگل تراشي

b

جنگل

a
a
a
b
b
a

b

b

b

a

شکل  -2ميانگين تغيير مقادير عاملهای مختلف فيزيکی در کاربریهای مختلف منطقه شيمبار با اختالف معنیدار کمتر از  5درصد ()p≤0.05
جدول  -3توصيف آماری برخی از ويژگیهای شيميايی دو کاربری مورد مطالعه
نوع کاربري

واحد

متغير
pHe

-

هدایت الکتریکي عصاره اشباع
کربن آلي
نيتروژن خاک

)(dS m-1
)(g kg-1

C/N

)(%

ظرفيت تبادل کاتيوني
کربنات کلسيم معادل

)(%

-1

) (mol kg

()%

تحليل آماري ویژگيهاي شيميایي مورد مطالعه در جدول
( )4ارائه شده است .بر اساس نتایج این جدول ویژگيهایي چون
شوري ،پهاش ،ظرفيت تبادل کاتيوني و مقدار کربناتها در دو
کاربري تفاوت معنيداري ندارد ولي مقدار کربن ،نيتروژن و نسبت
آنها از لحاظ آماري تفاوت آماري معنيداري دارد .شرایط مناسب
زهکشي در هر دو کاربري سبب شده است که اختالفي بين شوري
پدید نياید .همچنين وجود مقادیر متنابهي از کربناتها در این
خاکها سبب بافر شدن خاک و عدم تغيير پهاش خاک ميگردد.
مقادیر مقدار آهک در خاکهاي زراعي روند افزایشي دارد که

جنگلتراشي

جنگل بلوط

حداقل

حداکثر

حداقل

حداکثر

7/35
0/74
0/07
0/039
0/50
45
24/62

7/96
2/06
0/74
0/13
17/12
60
37/77

7/18
0/78
0/53
0/10
1/94
45/04
36/43

7/66
2/40
0/89
0/29
6/86
60/68
32/28

ميتواند به اثر فرسایش در حذف الیه سطحي خاک مربوط گردد.
حذف الیه سطحي ،سبب رخنمون الیههاي زیرین در سطح
ميگردد که مقدار بيشتري آهک دارند .اثر آهک بر تشکيل
خاکدانهها بسيار قابل توجه استMahmmodabadi and .
) Ahmadbeigi (2011نشان دادهاند که کربنات کلسيم موجود در
خاک سبب رهاسازي کلسيم به صورت محلول شده و مانع
پراکنش ذرات رس ميگردد .افزونبر این یون کلسيم با ترکيب با
مواد آلي ،در تشکيل خاکدانههاي کوچک نقش دارد ( Rousta
.)et al., 2002
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جدول  -4تحليل آماری اثر نوع کاربری بر شاخصهای شيميايی مورد مطالعه در اراضی منطقه شيمبار
ميانگين
منابع تغيير
تغيير کاربري
انحراف معيار

ECe
ns

1/15
0/49

pHe
ns

7/56
0/18

CEC
ns

50/16
3/72

CCE
ns

32/70
4/07

OC
**

0/53
0/26

N

C/N

**0/1

*5/79

0/06

4/02

*  ** ،و  nsبهترتيب معنيداري در سطح  0/05و  0/01درصد و عدم معنيداري

اثر تغيير کاربري بر مقدار کربن آلي خاک در سطح یک
درصد از لحاظ آماري معنيدار ميباشد (جدول  .)4مقدار کربن
آلي خاک از  0/65درصد در کاربري جنگل بلوط به  0/46درصد
در اراضي زراعي کاهش یافته است (شکل  .)3کاهش در اثر دو
عامل رخ داده است :یکي کاهش مقدار ورود ماده آلي از طریق
حذف جنگل برگریز با مقدار زیاد برگ و عامل دوم شخم در
اراضي زراعي است که سبب تهویه بيشتر و تجزیه مواد آلي مي-
گردد .حساسيت بيشتر اراضي زراعي در برابر فرسایش سطحي
خاک ،عامل دیگري براي کاهش مقدار کربن و ماده آلي خاک
بهشمار ميآید بهطوريکه بخش عمدهاي از مقدار کربن آلي خاک
از طریق فرآیند فرسایش و به همراه ذرات کلوئيدي همراه با
رواناب از دسترس خاک خارج ميگردد .کاهش کربن آلي در اثر
تغيير کاربري توسط سایر پژوهشگران چون Niknahad
) Gharmakher and Maramaei (2011نيز گزارش شده است.
در مطالعه دیگري ) Assad et al. (2013مشاهده نمودند که در
الیه  0-10سانتيمتري اراضي با پوشش طبيعي و بومي ،مقدار
ذخيره کربني  29مگا گرم بر هکتار ولي براي اراضي زراعي و
مرتعي 7/5 ،مگا گرم بر هکتار کمتر از اراضي با پوشش گياهي
بومي بود Pabst et al. (2015( .گزارش نمودند که کربن زیست
توده ميکروبي در زیستبومهاي طبيعي تانزانيا بيشترین مقدار
است و کاهش آن تحت تأثير تغيير کاربري جنگلهاي ساوانا به
اراضي با کشت ذرت و یا قهوه به ترتيب  60و  76درصد بود.
اثرات تغيير کاربري بر مقدار نيتروژن خاک نيز در سطح
یک درصد معنيدار بود (جدول  .)4مقدار نيتروژن از  0/13درصد
در کاربري جنگل به  0/056درصد در کاربري زراعي کاهش یافته
است .اگرچه در کاربريهاي زراعي ،کود شيميایي نيتروژندار
مصرف ميشود و به این ترتيب سبب افزایش نيتروژن خاک مي-
گردد ،با این وجود آبياري و فرسایش زیادتر از یک سو و مصرف
بيشتر آن توسط گياهان زراعي سبب کاهش نيتروژن بيشتر از
خاک زراعي شده است .نيتروژن خاکهاي زراعي عمدتا به صورت
معدني است که پتانسيل آبشویي بيشتري دارد و سریعتر از خاک
خارج ميگردد در حالي که در خاکهاي جنگلي در ترکيب با
مواد آلي است و پتانسيل آبشویي آن کمتر است .همچنين در

حاليکه در کاربري جنگل ،مواد آلي بيشتري در خاک وجود دارد،
با کاهش مواد آلي در خاکهاي زراعي ميزان فعاليت موجودات
زنده تثبيت کنندهاي که ميتوانند از مواد آلي به عنوان مواد
غذایي براي تامين نياز کربني و انرژي خود براي تثبيت ازت
استفاده کنند ،کمتر ميگردد .این ریز جانداران با تثبيت نيتروژن،
نقش موثري در تامين نيتروژن این خاکها و تجزیه مواد آلي
دارند .چنين نتایجي توسط ( Pabst et al., (2015نيز در مطالعه
ذخيرگاههاي کربن و ارتباط آن با تغيير کاربري اعالم گردیده بود.
در اراضي تغيير کاربري یافته ،مصرف نامتعادل کودهاي شيميایي
به ویژه کودهاي ازته که به طور معمول بدون استفاده از کودهاي
آلي به خاک افزوده ميشوند ،باعث برهم زدن تعادل خاک و
نسبت کربن به نيتروژن ميشود که دالیل تجزیه بيشتر ماده آلي
توسط موجودات ميکروبي را فراهم ميآورد ( Manna et al.,
.)2007
اثرات تغيير کاربري تفاوت آماري معنيداري در سطح یک
درصد بر ویژگي  C/Nخاک دارد که به اثرات تغيير بر مقدار کربن
و نيتروژن مربوط ميشود که در بخش قبلي به آن پرداخته شد.
 C/Nعاملي است که در مواد آلي خام مقدار عددي آن در خاک
خيلي زیاد بوده و در اثر تجزیه مواد آلي ،مقدار آن کاهش یافته و
به حدود  15-20درصد ميرسد .این نسبت بهدليل نزدیکي به
نسبت آن در بدن ریزجانداران خاک ،پایدار ميباشد .نسبت کربن
به نيتروژن خاکهاي بکر در مقایسه با خاکهاي کشت شده با
تناوب زراعي گندم -آیش تقریباً  3برابر بيشتر ميباشد ( Golchin
 .)et al., 1995در سه کاربري جنگل (مخروط داران و پهن برگ)،
مرتع (مرتع قرق شده با پوشش یونجه و علفزار تحت چرا) و زراعي
(زراعي با مدیریت روشهاي سنتي و ارگانيک) کمترین مقدار
 C/Nمربوط به خاک زراعي با مدیریت کشاورزي ارگانيک ()4/2
و بيشترین مقدار آن مربوط به جنگل مخروطداران ( )12/5بود
).(Moscatelli et al., 2007

نتایج مربوط به تجزیه به مولفههاي اصلي ()PCA
ویژگيهاي فيزیکي و شيميایي مورد مطالعه در خاک منطقهي
شيمبار در جدول ( )5ارائه شده است.
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b
جنگل تراشي

جنگل

a

b

a

b

a

شکل  -3تغييرات ميانگين ويژگیهای شيميايی مختلف خاک در کاربریهای مختلف منطقه شيمبار ))p. ≤ 0.05
جدول  - 5نتايج تجزيه عاملی ويژگیهای فيزيکی ،شيميايی و بيولوژيکی مورد مطالعه در منطقه ی شيمبار
ویژگي

عامل 1

عامل 2

عامل 3

عامل 4

درصد واریانس
درصد واریانس تجمعي

36/149
36/149

20/332
56/48

15/859
72/339

10/027
82/366

ECe

ظرفيت تبادل کاتيوني
کربنات کلسيم معادل
جرم مخصوص ظاهري

0/451
0/6980/278
0/5650/178

0/0760/176
0/374
0/4260/079

0/666
0/4180/0910/1480/593

0/4220/304
0/7090/0580/217-

0/79
0/737
0/739
0/566
0/811

ميانگين وزني قطر خاکدانه

0/237

0/139

0/537-

0/473

0/93

کربن آلي
نيتروژن

0/841
0/797
0/079
0/7620/2180/979
0/5160/5
0/7270/532-

0/285
0/1590/471
0/592
0/9040/050
0/7340/7790/141
0/574

0/245
0/4490/663
0/1250/298
0/0910/304
0/13
0/556
0/338

0/336
0/2520/521
0/1050/104
0/033
0/087
0/084
0/14
0/187-

0/957
0/754
0/893
0/916
0/923
0/896
0/73
0/788
0/818
0/718

pHe

C/N

شن
سيلت
رس
سيلت درشت
سيلت ریز
رس قابل انتشار
سنگریزه

نتایج تجزیه به عاملها روي ویژگيهاي اندازهگيري شده
نشان ميدهد که از بين همهي ویژگيها ،چهار عامل مهم از
عوامل مورد استفاده بيشترین مقدار واریانس را توجيه نموده و
مقادیر ویژه بيشتر از یک داشتند .براي ویژگيهاي خاک این
منطقه عاملهاي اول ،دوم ،سوم و چهارم مهمترین عوامل در
تبيين واریانس در مقایسه با عوامل باقيمانده بود .عامل اول ،36/2
عامل دوم  ،20/3عامل سوم  15/9و عامل چهارم  10/0درصد و
در مجموع  82/3درصد کل واریانس را توجيه نمودند .عامل اول
با بيشترین مقادیر مثبت ( )<0/5براي ویژگيهاي نيتروژن ،کربن
آلي و رس و مقادیر منفي براي پهاش ،آهک ،شن ،سيلت ،سيلت
درشت ،سنگریزه و رس قابل انتشار بود .عامل دوم با بيشترین

اشتراک

مقادیر مثبت ( )<0/47براي شن و سنگریزه و مقادیر منفي براي
شوري ،نيتروژن ،سيلت ،سيلت درشت ،سيلت ریز و آهک بود.
عامل سوم با بيشترین مقدار مثبت ( )<0/56براي جرم مخصوص
ظاهري ،نسبت کربن به نيتروژن و شوري و مقادیر منفي براي
ظرفيت تبادل کاتيوني ،پهاش ،نيتروژن ،آهک ،ميانگين وزني
قطر خاکدانهها ،شن و رس بود .عامل چهارم با بيشترین مقدار
مثبت براي نسبت کربن به نيتروژن ( )0/52و بيشترین مقدار
منفي براي ظرفيت تبادل کاتيوني ( )-0/71بود.
در شکل ( )4پراکنش فاکتورها پس از چرخش واریمکس
براي فاکتورهاي فيزیکي ،شيميایي خاک حاصل از آناليز تجزیه
مولفه اصلي ) (PCAدر منطقهي شيمبار نشان داده شده است.
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چهار عامل بيش از  90درصد واریانس را در مقادیر ميانگين
وزني قطر خاکدانهها ،شن ،سيلت و کربن آلي ،بيش از  80درصد
واریانس را در مقادیر نسبت کربن به نيتروژن ،جرم مخصوص
ظاهري ،رس و رس قابل انتشار ،بيش از  70درصد واریانس را در
مقادیر شوري ،پهاش ،ظرفيت تبادل کاتيوني ،نيتروژن ،سيلت
درشت و سنگریزه و کمترین مقدار واریانس را در مقدار آهک
( 56/6درصد) توجيه کرد .نمودار پراکنش این فاکتورها در شکل
( )4نشان داده شده است.
نتایج حاصل از طيفسنجي مادون قرمز براي دو کاربري
مورد مطالعه در شکل ( )5ارائه شده است.
شکل  -4نمودار پراکنش فاکتورها پس از چرخش واريمکس برای فاکتورهای
فيزيکی ،شيميايی خاک حاصل از آناليز تجزيه مولفه اصلی ) (PCAدر
منطقهی شيمبار

شکل  -5طيفسنجی مادون قرمز برای کاربری جنگلی (الف) و جنگلتراشی شده (ب) در منطقه شيمبار

بر اساس نتایج طيف سنجي مادون قرمز بنيانهاي آلي
هيدروکسيل  OHدر پيک با طول موج  3600-3540نانومتر
مشخص است .این بنيانها به دليل تعداد زیاد ،از شدت پيک
بيشتري برخوردار هستند .همچنين در همين محدوده طول موج
( 3526نانومتر) نيز بنيان آميدي  -N-Hقابل مالحظه است .پيک
 1700نانومتر که با شدت کمي نمایان شده است مربوط به بنيان
کربوکسيل یا  COOHميباشد .شدت این پيک به مراتب ضعيفتر
از سایر پيکهاست که نشان از ميزان کمتر آن در نمونهها مي-
باشد .پيک  1030نانومتر مربوط به بنيان  S=Oميباشد که نسبتا
قوي است .همچنين پيک  1400نانومتر ميتواند مربوط به بنيان
 C=Oباشد که در مواد آلي بسيار متداول است .در مقایسه بخش-
هاي الف و ب شکل ( ،)4تفاوت قابلتوجهي بين پيک نتایج
حاصله در اندازهگيريهاي مربوط به دو کاربري مورد مطالعه
مالحظه نميشود .این به آن معني است که مواد آلي موجود در
این مناطق تفاوت قابل مالحظهاي از لحاظ نوع و بنيانهاي آلي

مورد بررسي ندارد .علت این امر ميتواند به منشاء یکسان ماده
آلي به جاي مانده از جنگل بلوط براي دو منطقه مربوط باشد .به
عبارتي منشاء مواد آلي در اراضي زراعي ،همان مواد آلي بجاي
مانده از جنگلهاي بلوط است.

نتيجهگيری
نتایج این تحقيق نشان داد که حذف جنگل منجر به کاهش شدید
کيفيت اراضي به خصوص ویژگيهاي خاک ميگردد .در اثر حذف
جنگلهاي برگریز بلوط ،مقدار ماده آلي الیه سطحي بهشدت
کاهش یافته و سبب کاهش پایداري خاکدانه و افزایش رس قابل
انتشار شده است .افزایش رس قابل انتشار ،سبب ایجاد سله
سطحي و افزایش مقدار فرسایش بهخصوص فرسایش پاشماني و
در نتيجه کاهش مقدار سيلت در این اراضي شده است .این عامل
خود سبب تشدید در کاهش کيفيت اراضي گردیده است.
همچنين همراستا با کاهش مقدار ماده آلي ،مقدار جرم مخصوص
ظاهري خاک در اثر تغيير کاربري ،افزایش یافته است .تصعيد
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نتایج حاصل از این تحقيق نشان داد که استفاده از اراضي و منابع
طبيعي دیر تجدید شونده باید متناسب با موقعيت فيزیکي و
 به این صورت که استفاده از این اراضي،استعداد هر منطقه باشد
و منابع باید با کليه پدیدهها و قوانين طبيعت همخواني داشته
 در غير این صورت تغيير کاربري اراضي سبب ميشود که.باشد
این اراضي پس از مدتي در اثر فرسایش و حذف ماده آلي باردهي
خود از دست داده و قابليت توليد محصوالت زراعي را نداشته
 به این ترتيب تغيير کاربري نه تنها سودي براي توليد.باشند
بيشتر مواد غذایي ندارد بلکه با تخریب کيفيت اراضي و افزایش
ميزان رسوب سبب کاهش عمر مفيد سدها شده و همچنين با
ایجاد سيل سبب نتایج زیانباري براي انسان بویژه در پایين دست
.این مناطق ميشود
""هيچگونه تعارض منافع بين نويسندگان وجود ندارد

بيشتر نيتروژن در اثر برخورد تشعشع خورشيد و گرماي بيشتر
 سبب تصاعد بيشتر نيتروژن از،خاک به خصوص در فصول گرم
 مقدار نيتروژن در خاکهاي زراعي با وجود،خاک شده و در اثر آن
.افزودن کودهاي نيتروژنه به این اراضي کاهش یافته است
 کيفيت مواد آلي تفاوتي در دو،همچنين بهدليل منشاء یکسان
 نتایج تجزیه به عاملها نشان داد که چهار.کاربري نشان نداد
 بيشترین مقدار واریانس را،عامل مهم از عوامل مورد استفاده
 براي ویژگيهاي.توجيه نموده و مقادیر ویژه بيشتر از یک داشتند
 سوم و چهارم مهمترین، دوم، عاملهاي اول،خاک این منطقه
 نتایج.عوامل در تبيين واریانس در مقایسه با عوامل باقيمانده بود
تخمين اشتراکي ویژگيهاي اندازهگيري شده نشان داد که مقادیر
- مناسب، ميانگين وزني قطر خاکدانهها و کربن آلي، سيلت،شن
 بهطورکلي.ترین شاخصهاي ارزیابي در منطقه مورد نظر بودند
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