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  چکیده

پژوهش،  نی. در اشودیم فیتعر ،يبشر ستگاهیاز ز یاساس یعنوان بخشآن، به فیخاك در انجام وظا کی ییصورت تواناخاك، به تیفیک

مورد مطالعه قرار  غربالنیخاك، در منطقه گ یکیزیف تیفیک ) بريکشاورز هاينیبه زم یجنگل یاراض لی(تبد یاراض يکاربر رییاثرات تغ

ـ و از دو موقع يدو نوع کـاربر  االرضیو تحت یسطح هايهیخاك از ال هاينمونه ق،یتحق نیانجام ا يگرفت. برا ـ قلـه و شـانه    تی  بیش

ـ ه تیاندازه ذرات، هدا عیبافت خاك و توز لیخاك، از قب یکیزیف هايیژگیبرداشت شد. و ژنانیو و انداریم هايحوضه اشـباع   یکیدرولی

 جیشدند. نتـا  يرگیخاك اندازه یرطوبت و درصد کربن آل ينگهدار تظرفی ها،قطر خاکدانه یوزن نیانگیم ،يخاك، جرم مخصوص ظاهر

 شی) و افـزا درصـد  52 زانیم(به خاك یدرصد ماده آل دیموجب کاهش شد ،يکشاورز یبه اراض یمناطق جنگل يکاربر ریینشان داد که تغ

 به 39/0 از( هاقطر خاکدانه یوزن نیانگیکاهش م وجبم تراشیجنگل نیهمچن ،شودیخاك م يشن و جرم مخصوص ظاهر ،لتیدرصد س

ـ دنبال آن کـاهش ظرف کاهش تخلخل و به رس، زانی)، کاهش مانداریم حوضهمتر در یلمی 14/0  تیرطوبـت و کـاهش هـدا    ينگهـدار  تی

 یجنگل یاراض يکاربر رییتغ هکند کیثابت م جینتا ،طورکلیبه. است متر در ساعت) شدهیسانت 86/1 به 34/10(از  اشباع خاك یکیدرولیه

  .شودیآن م دیتول تیخاك و قابل یکیزیف تیفیک دیسبب کاهش شد ،يبه کشاورز

  

  

 خاك یکیزیف تیفیک ،یتراشجنگل ،یاراض يکاربر هاي کلیدي:واژه
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  مقدمه

و از جملـه آب و خـاك، جهـت حفـظ      یعیحفاظت از منابع طب

ـ . در ردیگهمواره مورد توجه قرار  دیبا ستم،یتعادل در اکوس  کی

 شیو پـاال  ییکننـده عناصـر غـذا    نیخاك تأم ،یعیطب ستمیاکوس

 فیمنبع و انجام وظا نیاست. جهت حفظ ا ستیز طیکننده مح

ـ  يهافراینـد و  طیآن، الزم است تمام شـرا  ماننـد   خـاك،  یدرون

 خاك شناخته شود. بر طبق گـزارش کـارلن و همکـاران    تیفیک

 گونـه نیـ خـاك را ا  تیفیک کا،یامع علوم خاك آمرج تهی)، کم9(

آن، از  فیخاك جهـت انجـام وظـا    تیقابل": است کرده فیتعر

آب و  تیـ فیک شیافـزا  ایـ حفـظ   ،یاهیگ داتیتول تیجمله قابل

   ".دکن نیتضم ار يبشر ستگاهیز یکه سالمت ينحوهوا، به

و  ییایمیکوشــیزیف يهــاشــاخص نیــیخــاك، بــا تع تیــفیک

خاك  یکیزیف يهایژگیو از جمله و هشد یبررس آن یکیولوژیب

همچـون،   ییهایژگیبه و توانیآن اثرگذار است، م تیفیکه بر ک

جـرم مخصـوص    هـا، خاکدانـه  يداریـ خاك، پا یآل کربن زانیم

 انـدازه  عیـ آب در خاك، توز ينگهدار تیتخلخل، ظرف ،يظاهر

   .اشاره کرد یکیدرولیه تیذرات و هدا

بــر  ،يکشــاورزيهــانیبــه زمــ یعــیطب يهــاعرصــه لیتبــد

باعث کـاهش   یعبارت به و گذاشتهخاك اثر  یکیزیف يهایژگیو

ـ . اشودیمخاك  یکیزیف تیفیک بـر کـاهش   موضـوع، عـالوه   نی

 طیبـر محـ   یمنف يامدهایمحصول، پ دیتول یبخشسود و ییکارا

 و هـا کـش و ورود آفـت  خـاك  شیو موجب فرسـا  رددا ستیز

ـ یرزمیو ز یسـطح  يهابه آب ییغذا عناصر ). 23( شـود یمـ  ین

 یتراشـ جنگـل  هی)، در دو ناح21( و بهرا یمطالعات ساهان جهینت

ـ   نشـان  زین یعیشده و جنگل طب ـ فیک داریدهنـده تفـاوت معن  تی

 یتراشـ عنـوان مثـال، در منطقـه جنگـل    دو منطقه است. به خاك

جــرم  و داشـته وجـود   لتیاز شــن وسـ  يشـتر یشـده، درصـد ب  

 تیـ تخلخل و ظرف ،یبود. از طرفخاك باالتر  يمخصوص ظاهر

کـل خـاك    تروژنیکربن و ن زانیم زیرطوبت خاك و ن ينگهدار

 دهیـ شده بـود. بـه عق   یتراشاز منطقه جنگل شیب ،یمنطقه جنگل

ــاران  ــد و همک ــک دونال ــا جنگــل18( م ــ)، ب ــ یتراش  یو در ط

ـ پا يهـا قطر و درصد خاکدانـه  نیانگیم کار،وکشت دار در آب ی

از  ،یزراعـ  اتیـ که با گذشت زمـان از عمل يطوربه افتهی کاهش

 درصـد  بـر  و شـده  کـم  تـر بـا قطـر بـزرگ    يهـا خاکدانه زانیم

در مطالعـه اثـرات    ن،ی. همچنـ شـود یافزوده مـ  زیر يهاخاکدانه

 هـاي یژگـ یو یروي برخـ بـر  نیو پوشـش زمـ   یکاربري اراضـ 

کـه نـوع    شـد مشخص  خاك، یمیآنز تیو فعال ییایمیکوشیزیف

ـ  ،یمتوال ورزيخاك اتیکاربري و عمل دار یمنجر به کاهش معن

 و خـاك  هـاي خاکدانـه  داريیپا و کلازت کل،تخلخل ،یآلماده

ـ  ،اسـت  جرم مخصوص ظـاهري شـده   شیافزا ـ تغ ن،یهمچن  ریی

ــاده ــدار م ــمق ــتغ ،یآل ــدر فعال ریی ــايتی ــیآنز ه ــل  یم در داخ

توان گفت یم ن،یبنابرا .)13را به دنبال داشته است( خاكلیپروف

هـا  خـاك  هـاي یژگـ یبـر و  ريیچشـمگ  ریتأث ،یاراض اربريکه ک

و  بومستیز داريیبراي حفظ پا هایژگیو نیاز ا یداشته و آگاه

اسـتنباط   نیچنـ  نیهمچن. است ضروري خاك وريهبهر شیافزا

خـاك،   یفـ یک هـاي یژگـ ینـوع کـاربري بـر و    ریکه تـأث  شودمی

 ايهــتیــو فعال یآلــورودي مــواد زانیــم واســطهبــه توانــدیمــ

  ).2( دشو دیتشد کاروکشت

ـ با توجه به مطالب مذکور، ا  یبـا هـدف بررسـ    ،قیـ تحق نی

ـ فیبر ک يکشاورز يهانیبلوط به زم يهاجنگل لیاثرات تبد  تی

واقـع در   غـرب، النیمنطقه گ زیآبخ حوضهخاك، در دو  یکیزیف

   .است غرب استان کرمانشاه، انجام شده

  

  هاو روش مواد

  طالعهمنطقه مورد م مشخصات

 ژنــانیو و انــداریم يهــاحوضــهمنــاطق مــورد مطالعــه، شــامل، 

. اسـت واقـع در غـرب اسـتان کرمانشـاه      غرب،النیشهرستان گ

درجـه   34 یدر عرض شمال اندار،یم حوضه ییایجغراف تیموقع

ـ ثان 58و  قـه یدق 6درجه و  34 تا هیثان 9و  قهیدق 6و  و طـول   هی

 قـه یدق 56درجه و  45ه تا یثان 47و  قهیدق 55درجه و  45 یشرق

و  قـه یدق 15درجه و  34در عرض  ژنان،یو حوضهو  هیثان 10و 

ـ ثان 3و  قهیدق 16درجه و  34تا   هیثان 22  45و طـول   یشـمال  هی

ـ ثان 8و  قـه یدق 54درجه و  45تا  هیثان 32و  قهیدق 53درجه و   هی

گرم و  نسبتاً يآب و هوا يدارا ها،حوضه نیواقع است. ا یشرق
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و  گـراد یدرجـه سـانت   9/15 انهیسال يدما نیانگیبا مخشک، مهین

ـ ا یهستند. پوشـش جنگلـ   متریلیم 570بارش زانیم منـاطق،   نی

شـده، در   یتراشـ طور عمده درختان بلوط است. مناطق جنگلبه

ـ  يقرار داشته، اما برا یجنگل یمجاورت اراض  25از  شیمدت ب

ـ   ژهیوکشت محصوالت مختلف و به ریسال، ز ـ ودهغـالت ب . دان

درجـه) و جهـت    25تـا   5( بیدرجه ش یعنی اتیخصوص ریسا

و مـواد   یشناسـ نینـوع سـازند زمـ    طورنی) و همی(شمال بیش

  .است کسانیخاك،  يمادر

  

  خاكهیو تجز يبردارنمونه اتیعمل

ـ فیبر ک نیزم ياثر نوع کاربر یجهت بررس  خـاك،  یکـ یزیف تی

ـ از دو موقع خاك يبردارنمونه  یضـ ارا بیقلـه و شـانه شـ    تی

 يهـا آن، صورت گرفت. نمونه مجاور یو مناطق جنگل یزراع

 15- 30 و 0- 15 هیــال دو از نخــورده،دســت و خــوردهدســت

از  استفاده با نخورده،دست يهابرداشت شد. نمونه يرمتیسانت

 هفتو ارتفاع  متریسانت 5/3به شعاع  يبردارنمونه يهااستوانه

 تیو هـدا  يظـاهر  جـرم مخصـوص   نیـی جهت تع متر،یسانت

ــه ــ  خــاك یکیدرولی ــت. بخش ــرار گرف ــتفاده ق ــورد اس از  یم

ـ پا نیـی تع يبرا زین خوردهدست يهانمونه  هـا خاکدانـه  يداری

 شـات یزماآ ریسـا  انجـام  جهـت  گـر، ید بخـش  و شد، استفاده

 متـر یلـ یم دوو از الـک   هشـد هوا خشک  ،ییایمیو ش یکیزیف

روش  انـدازه ذرات بـه   عیـ عبور داده شدند. بافت خاك و توز

ـ   14( درومتریه و بـالك   یروش واکلـ  بـه  ی)، مقـدار کـربن آل

متـر و بـا   یسـانت  330در مکـش   یزراع تی)، رطوبت ظرف22(

 بـه  هاکدانهخا يداری)، پا14( ياستفاده از دستگاه صفحه فشار

 بـا روش بـار   خـاك  یکیدرولیه تیهدا و) 10( تر روش الک

ـ ن خاك کلشد. تخلخل نیی) تع14ثابت ( یآب ـ  زی  ا توجـه بـه  ب

خـاك، از رابطـه    یقـ یبـه حق  ينسبت جرم مخصـوص ظـاهر  

 یدر قالب طرح کامل تصادف ش،یآزما نی. اشدمربوطه محاسبه 

از  شـات، یاز آزما صلحا يهاسپس داده ،شدبا سه تکرار اجرا 

دانکـن، مـورد    ياو آزمـون چنـد دامنـه    SAS افـزاز نـرم  قیطر

   .قرار گرفت يآمار یبررس

  جینتا

 يهاحوضهخاك، در  یکیزیف اتیخصوص انسیوار هیتجزنتایج 

جـدول،   نیبا توجه به ا آمده است. )1(مورد مطالعه، در جدول 

 لتیجـز درصـد سـ   (به صفات یتمام يبرا ياثر ساده نوع کاربر

ـ  نیانگیـ و درصد شن و م انداریمنطقه م قطـر خاکدانـه در    یوزن

ـ ن بیشده است. اثـر سـاده شـ    داری)، معنژنانیمنطقه و ـ  زی  يراب

 اندار،یمنطقه م لتیدرصد س ژنان،یو و انداریدرصد رس مناطق م

ـ  نیانگیـ درصد تخلخل، درصد شن و م قطـر خاکدانـه در    یوزن

ـ البته اثر ساده عمق خـاك ن  ،شد داریمعن ژنانیمنطقه و  يبـرا  زی

و درصـد   لتیدرصـد سـ   ژنـان، یو و انـدار یدرصد رس مناطق م

اشـباع   یکیولدریـ ه تیو هـدا  انـدار یم یزراعـ  تیرطوبت ظرف

  .شده است داریمعن ژنانیو

درصـد رس و   يبرا زیبا عمق خاك ن ياثر متقابل نوع کاربر

 جـرم مخصـوص   زیـ و ن ژنانیاشباع منطقه و یکیدرولیه تیهدا

ـ  نیانگیدرصد تخلخل و م ،يظاهر قطـر خاکدانـه منطقـه     یوزن

ـ ن نیزمـ  بیبا شـ  يشد. اثر متقابل نوع کاربر داریمعن انداریم  زی

ژنان، جرم مخصوص یو و انداریم لتیدرصد شن و س يراتنها ب

ـ م زیـ درصد تخلخـل و ن  و يظاهر ـ  نیانگی قطـر خاکدانـه    یوزن

   د.ش داریمعن ژنانیو

ـ با عمـق ن  نیزم بیاثر متقابل ش درصـد رس،   يتنهـا بـرا   زی

 داریمعن انداریمنطقه م اشباع یکیدرولیه تیو هدا لتیدرصد س

عمق خـاك   × نیزم بیش × يرگانه نوع کاربشد. اثر متقابل سه

و  ژنـان یو و انـدار یقطر خاکدانه مناطق م یوزن نیانگیم يبرا زین

اثر  ن،یا برشد. عالوه دارینمع ،انداریاشباع م یکیدرولیه تیهدا

تنهـا   زیـ عمق خاك ن × نیزم بیش × يگانه نوع کاربرمتقابل سه

  .شد داریمعن ژنانیاشباع منطقه و یکیدرولیه تیهدا يبرا

  

  توزیع اندازه ذرات خاك جیتان

 یسـطح  هیـ ر میزان رس و شـن ال ب ن،یاثر نوع کاربري زم جینتا

  .آمده است )2(مورد مطالعه، در جدول  يهاحوضهخاك 

بودن تفاوت درصـد ذرات رس   داریمعن انگری، ب)2(جدول  یبررس

ــوع کــاربر  ــر دو  يو شــن در دو ن ــآبخ حوضــهو در ه ـات زی   ،یمطالعـ
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  هاي مورد مطالعهحوضهسطحی خاك  میانگین درصد رس، سیلت و شن الیه برنوع کاربري  اثر .2جدول 

  شن  سیلت  رس  نوع کاربري  حوضه

 
  میاندار

 21/8a 6/52  25/3b  جنگلی

 19/7b 2/53  27/1a  زراعی

 
  ویژنان

 22/2a 1/32  46/4b  جنگلی

 20/1b 5/32  49/5a  زراعی

a ،b وc  است). دارمعنی اختالف داراي مختلف عالئم با است (اعداد هامیانگین دارمعنی تغییرات دهندهنشان  

  

کـه   دهـد ینشان م جینتا یبررس ن،یهمچن ،است ياز لحاظ آمار

 ینسـبت بـه اراضـ    ،يکشـاورز  يدر کـاربر  لتیدرصد ذرات س

 4/46از  ژنـان، یو حوضـه در  ال،عنوان مثبوده و به شتریب یجنگل

 یزراعـ  يهـا نیدرصد در زمـ  5/49به  ،یرصد در منطقه جنگلد

ـ  ،ياز نظـر آمـار   راتییتغ نیالبته ا ،است دهیرس  نبـوده  داریمعن

ـ بـودن م  داریبخش، معنـ  نیا جینتا گرید از. است ذرات  نیانگی

کـه در هـر   بود، چنان ياثر متقابل عمق و کاربر ریثأرس، تحت ت

-30جنگل و عمـق   يرمقدار رس در کارب نیشتریب ،حوضهدو 

 0-15و عمــق  یزراعــ نیآن در زمــ نیو کمتــر متــریســانت 15

  .مشاهده شده است متریسانت

  

  یدرصد کربن آل جینتا

ـ ر میـزان کـربن  باثر نوع کاربري  جینتا خـاك   یسـطح  هیـ ال یآل

 یبررسـ  .آمـده اسـت   )3(مورد مطالعـه، در جـدول    يهاحوضه

خاك  یدرصد کربن آلبودن تفاوت  داریمعن انگریبجدول نتایج 

 حوضـه و در هـر دو   یزراعـ  نیجنگل و زم يدر دو نوع کاربر

  .است ياز لحاظ آمار یمطالعات زیآبخ

  

  خاك کل و تخلخل يظاهر مخصوص جرم جینتا

و  انـدار یم يهـا حوضـه  خـاك  يظـاهر  مخصوص جرم نیانگیم

 لـوگرم یک 1400و  1300 بیترتبه يکشاورز يدر کاربر ژنان،یو

بر متر مکعب  لوگرمیک 1100جنگل  يدر کاربر بر متر مکعب و

ـ  ،ياز لحاظ آمار ر،یمقاد نیا. است بوده را در  يداریتفاوت معن

ـ  ،)4(جـدول   دهندیمدرصد نشان  کیسطح   یبررسـ  نیهمچن

ـ   انگریب ها،داده ـ م داریتفـاوت معن ـ  خـاك،  تخلخـل  زانی دو  نیب

 کیـ در سـطح   حوضـه در هر دو  ،يو کشاورز یجنگل يکاربر

ـ  درصـد   ـ م کــهيطـور هاسـت، ب ـ ا نیانگی شـاخص در ســطح   نی

(بـا   يکشاورز یاز اراض شیو ب 56/0 حوضههر دو  يهاجنگل

) ژنـان یو حوضـه در  44/0و  انـدار یم حوضـه در  49/0 نیانگیم

  .است

  

  یزراع تیرطوبت ظرف جینتا

جنگـل هـر دو    يهايدر کاربر ،یزراع تیرطوبت ظرف نیانگیم

و در  24/0 و 34/0 بیـــترتبـــه ژنـــان،یو و انـــداریم حوضـــه

 از کـه  است بوده 23/0و  30/0 بیترتبه ،يکشاورز يهايکاربر

  .با هم دارند داریدرصد تفاوت معن کیدر سطح  ،يآمار نظر

  

   هاقطر خاکدانه یوزن نیانگیم جینتا

 انـدار یم حوضهجنگل  يکاربر در ها،قطر خاکدانه یوزن نیانگیم

 يکشـاورز  ياز کـاربر  شیبدرصد  35 زانیمو به متریلیم 39/0

شاخص، در  نیا نیهمچن ،) بوده استمتریلیم 14/0 نیانگی(با م

ــناح ــ هی ــانیو یجنگل ــا م ژن ــ(ب ــ28/0 نیانگی ــه  شی) ب از منطق

  .) است12/0شده مجاور آن (با مقدار یتراشجنگل

  

  خاك اشباع یکیدرولیه تیهدا جینتا

 یجنگلـ  يخـاك، در کـاربر   اشـباع  یکیدرولیه تیهدا نیانگیم

در  متریسانت 3/5و  3/10 بیترتبه ژنان،یو و انداریم يهاحوضه

 یشاخص در اراضـ  نیاز مقدار ا شیمراتب بکه به تساعت اس

در سـاعت) اسـت.    متـر یسانت 3/1و  8/1( حوضههر دو  یزراع

  است. يداریمعن درصد کیدر سطح  يتفاوت، از نظر آمار نیا
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  هاي مورد مطالعه حوضهسطحی خاك  آلی الیه یزان کربن. اثر نوع کاربري بر میانگین م3جدول 

  درصد کربن آلی  نوع کاربري  حوضه

  میاندار
 2/2a  جنگلی

 1/1b  زراعی

  ویژنان
 2/1a  جنگلی

 1/5b  زراعی

a ،b وc  است). دارمعنی اختالف داراي مختلف عالئم با است (اعداد هامیانگین دارمعنی تغییرات دهندهنشان  

  

  هاي مورد مطالعه حوضه. اثر نوع کاربري بر میانگین جرم مخصوص ظاهري خاك در 4جدول 

  )kg.m-3جرم مخصوص ظاهري (  نوع کاربري  حوضه

  میاندار
 1100b  جنگلی

 1300a  زراعی

  ویژنان
 1100b  جنگلی

 1400a  زراعی

a ،b وc  است). دارمعنی اختالف داراي لفمخت عالئم با است (اعداد هامیانگین دارمعنی تغییرات دهندهنشان  

  

ـ  يداریتفاوت معنـ  ،يدر مناطق کشاورز ن،یهمچن عمـق و   نیب

  ).α=%5( شد دهید بیمختلف ش يهاتیموقع

  

  بحث

 زیو ن یشگاهیآزما يهاهیحاصل از انجام تجز جینتا ،یطور کلهب

و  ،يدو کـاربر  يهاداده داریتفاوت معن انگریب ،يآمار يزهایآنال

 تیـ فیو ک اتیبـر خصوصـ   نیزمـ  يکـاربر  رییه اثر تغدهندنشان

   .خاك در مناطق مورد مطالعه است یکیزیف

  

  توزیع اندازه ذرات خاك

ذرات  یو درصـد نسـب   ياثـر متقابـل نـوع کـاربر     جینتا یبررس

کـه   دهـد ینشـان مـ   ،یمطالعـات  حوضهخاك، در هر دو  یمعدن

درصـد ذرات   ،يکشـاورز  یبه اراضـ  یشدن مناطق جنگل لیتبد

 در. اسـت  رس را کـاهش داده  یو درصـد نسـب   ش،ین را افزاش

درصد) و مقدار  8/21( یرس منطقه جنگل زانیم اندار،یم حوضه

 يداریدرصد) بوده و تفاوت معنـ  7/19( يکشاورز نیدر زم نآ

ـ ن ژنـان یو حوضـه . در دهـد یدرصد نشان م کیرا در سطح   ز،ی

ـ ا وشـده   داریمعنـ  يکـاربر  نـوع  دو رسدرصد  نیتفاوت ب  نی

درصـد در منطقـه    20جنگل، به  يدرصد در کاربر 22مقدار از 

 یخرمال يهاافتهیمنطبق بر  ج،ینتا نیاست. ا افتهیکاهش  یزراع

 خاك رس درصد اندگزارش کرده زی. آنها ناست )12( یو شمس

 از و یافتـه  کـاهش  تـوجهی  قابـل  میـزان بـه  زراعـی،  کاربري در

 کاربري در درصد 26 به جنگل، درکاربري درصد 2/33 میانگین

مقــدار رس خــاك منــاطق  ،یطــورکلهبــ. اســت رســیده زراعــی

ـ دلبه ،یجنگل ـ  لی را در مقابـل   كکـه خـا   یاهیـ پوشـش گ  ریثأت

مقـدار   گـر، یبوده و به عبارت د شتریب کند،یحفاظت م شیفرسا

. بـه  اسـت  یانتخـاب  شیعلت فرسـا به ،یزراع یرس کمتر اراض

ـ  مـاده  هی)، تجز12( یو شمس یخرمال دهیعق دنبـال آن  و بـه  یآل

 يهانیدر زم زتریر ذرات هدررفت موجب ها،خاکدانه یفروپاش

  .شودیتحت کشت م

(مقـدار   لتیشن و سـ  شتریدرصد ب زی) ن21و بهرا ( یساهان

 شیاز اثر فرسـا  یناش شده را یتراشکمتر رس) در منطقه جنگل

 که ند، و اعالم کردبیان کردند یاهیعلت نبود پوشش گخاك، به

ـ و ا افتـه ی شیافـزا  خاك شیفرسا ،یتراشجنگل دنبالبه امـر،   نی

 خـاك  تیـ فیو کـاهش ک  بخـش رس  یمنجر به هدررفت انتخاب

 می) کلـ 20( پارساد و همکـاران  توسط ج،ینتا نی. مشابه اشودیم
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ــا و همکــاران-نزیو مــارت )8( و محســن ظفــر یعباســ ) 16( من

   .گزارش شده است

) متـر یسـانت  15-30(عمـق   یسطحریز هیالخاك  ،یاز طرف

رس نسـبت بـه    يمقـدار بـاالتر   ژنـان، یو و انـدار یم يهاحوضه

رس در اعمـاق خـاك را    زانیداشته که باالتر بودن م یسطحهیال

 يهـا هیـ و خـروج رس از ال  شیبـه انجـام عمـل فرسـا     توانیم

در مطالعه خـاك   ،)25( نسبت داد. البته زمان و همکاران یسطح

 زتـر یشده در بـنگالدش، بافـت ر   یراشتو جنگل یجنگل مناطق

 از یناشـ  را به مهاجرت رس از سطح یرسطحیز يهاهیالخاك 

 هیـ ال نیدر ا یداخل یو امکان زهکش یسطحهیال تربافت درشت

  .دانندیم

)، متــریســانت 15-30(و عمــق  بیدر قلــه شــ طــور،نیهمــ

(و  بیذرات در شانه ش نیا نیانگیاز م شیذرات رس ب نیانگیم

 2/20درصـد در مقابـل    2/41) بود (متریسانت 0-15 یطحسهیال

تفـاوت   ب،یدرصد ذرات رس شانه ش گر،ید درصد). به عبارت

 یداد. ملک شانو عمق ن بیش يهاتیموقع ریرا با سا يداریمعن

ـ ) ن1( و همکاران در  خـاك  یفـ یک يهـا شـاخص  یدر بررسـ  زی

ـ  توشن، واقع در استان گلستان، بـه کمتـر   داربیش یاراض ودن ب

درصـد   د،یـ آیاند. به نظر ماشاره کرده بیمقدار رس در شانه ش

ـ دل ها،تیموقع نیدر ا شتریب شیباال و شدت فرسا بیش ـ ا لی  نی

  .است رییتغ

  

  آلی درصد کربن

ـ تغ نیزمـ  ينـوع کـاربر   ریثأخاك، تحت ت یآل مقدار کربن  ریی

درصـد در دو نـوع    کیرا در سطح  يداریکرده و تفاوت معن

ـ م اندار،یم حوضهدهد. در یم نشان يکاربر ـ  کـربن  نیانگی  یآل

 یتراشـ جنگـل  هیـ درصد)، نسبت به ناح 1/2(با  یمنطقه جنگل

 درصـد  52 زانیـ مدرصـد)، بـه   1/1) (بـا  یزراع ي(کاربر شده

وجـود   ژنانیو حوضهدر  جه،ینت نیهم مشابه. است بوده شتریب

ـ ، اعداد کمحوضه نیدارد. در ا ـ ترتمـذکور بـه   تی و  03/2 بی

و  یعباســ میکلــ. اســت بــوده يرصــد در دو نــوع کــاربرد4/1

ـ ) ن8( محسن ظفر بـر   نیاثـر نـوع پوشـش زمـ     یبـا بررسـ   ز،ی

 که اندگزارش کرده ر،یکشم یکوهستان هیخاك ناح اتیخصوص

ـ  یجنگلـ  يهاخاك یآل مقدار کربن گـرم بـر    4/14- 6/24 نیب

 لـوگرم یگرم بر ک 4/8- 3/9 نیب یزراع يهاو در خاك لوگرمیک

   .تاس بوده

 يهـا نیبـه زمـ   یجنگلـ  یاراضـ  لیدر اثـر تبـد   ،یکلـ طورهب

 موجـب افـزایش هـواي    ن،یزمـ  شـخم  و کاروکشت ،يکشاورز

 کنـد مـی  شـتر یب را آلی سرعت تجزیه ماده ،امر نیا و شده خاك

 و هـا خاکدانـه  شدن موجب خرد ،شخم اتیعمل چنینهم ،)24(

بـر  وه). عـال 12( شودمی یآل قرار گرفتن مواد هیتجز معرض در

 وسـیله زمین زراعـی، بـه   کی در شده تولید آلی اغلب ماده ن،یا

ـ ). بـه عق 4( دشـو زمـین خـارج مـی    از محصـول،  دروکردن  دهی

 مواد هیسرعت تجز شیبر افزا)، عالوه17( و همکاران یولیمارزا

تحـت کشـت    يهـا در خاك یآل در اثر شخم، کاهش کربن یآل

ـ  از کاهش ورود مواد یناش تواندیم  جـه، یو در نت كبـه خـا   یآل

باشـد. بـه    ش،یدر مقابـل فرسـا   خـاك  یکـ یزیکاهش حفاظت ف

ـ  با توجـه بـه نقـش مـواد     ،یعبارت  يداریـ در اسـتحکام و پا  یآل

و  يریپذشیفرسا شیکمبود آن در خاك موجب افزا ها،خاکدانه

البتـه ذرات رس،   ،)21( شـود یذرات رس مـ  یهدررفت انتخـاب 

 کننـد، یمـ  فـا یرا در خـاك ا  یآل ادنقش جاذب مو نکهیعلت ابه

   .را کاهش دهد یآل مقدار مواد تواندیم زیکاهش آن در خاك ن

  

  خاك کل ظاهري و تخلخل مخصوص جرم

و مقدار رس، موجب بهبود سـاختمان خـاك و    یآل ماده شیافزا

 مخصـوص  جـرم  کاهش و خاك کل تخلخل شیبه تبع آن، افزا

جنگـل،   يرکـارب  در شـد،  گفتـه  کـه طور. همـان شودمی يظاهر

 شـتر یب یزراعـ  یو رس خاك نسـبت بـه اراضـ    یآل درصد ماده

 مقدار جرم نیترکم ،یمطالعات حوضهدر هر دو  نی، و بنابرااست

) متـر یسـانت  0-15(عمـق   یسـطح  هیـ در ال يظـاهر  مخصوص

 مقدار جرم نیشتریب گر،یمشاهده شد. به عبارت د یجنگل مناطق

 منــاطق یاالرضــ تحــت هیــمربــوط بــه ال ،يظــاهر مخصــوص

 یعمقـ  هیـ شاخص در ال نیبودن مقدار ا شتریاست. ب يکشاورز

 يهـا هیـ ال اکمتـر  شیعلـت افـزا  به تواندیم ،يکشاورز يمنطقه
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 اتیـ عمل و وکـار باشـد. کشـت   یزراعـ  اتیـ در اثر عمل ن،یریز

و در  خـاك  يهوا يو کاهش فضا یموجب فشردگ ،يورزخاك

 یمـ یرکری. مشـود یمـ  خـاك  تخلخـل  کـل  کاهش حجـم  جه،ینت

 كخـا  يظـاهر  مخصـوص  جرم يریگبا اندازه زی) ن5( یوخرمال

 صمخصـو  جـرم  کـه  اندکرده انیمختلف، ب يهايکاربر یسطح

 يهـا ينسـبت بـه کـاربر    یو مرتعـ  یجنگل مناطق خاك يظاهر

   .و باغ کمتراست یزراع

ـ  ییباال ی)، همبستگ15( لعل دهیعق به  مخصـوص  جـرم  نیب

در  رییو هرگونه تغ اشتخاك وجود د یآل و مقدار ماده يظاهر

همراه اسـت.   يظاهر مخصوص در جرم رییبا تغ ،یآل ماده زانیم

ـ  ههدررفت ماد شیآالت، ضمن افزانیاستفاده مداوم از ماش  ،یآل

 جرم شیشده که خود موجب افزا يسازموجب کاهش خاکدانه

   .دشویم خاك و کاهش تخلخل يظاهر مخصوص

  

   رطوبت ظرفیت زراعی خاك

ـ م ،یمطالعـات  وضهحهر دو  در  یزراعـ  تیـ رطوبـت ظرف  نیانگی

ـ  ،یجنگل یخاك اراض  يکشـاورز  یاز مقـدار آن در اراضـ   شیب

 تـوان یرا م یجنگل يهارطوبت در عرصه زانیاست. باال بودن م

ـ مناطق مرتبط دانست. ا نیا شتریب یرس و ماده آل زانیمبه دو  نی

کـه بـا    کنـد و مـی  شـتر یجذب آب در خـاك را ب  تیعامل، قابل

 تخلخـل  سـبب  خـاك،  و بهبود سـاختمان  يسازخاکدانه تیتقو

د. شـو یرطوبـت خـاك مـ    ينگهـدار  تیـ ظرف شیو افـزا  شتریب

 جــرم کــاهش کــه انــدگــزارش داده زیــ) ن21( و بهــرا یســاهان

 اتیــاز عمل یو تخلخــل خــاك، ناشــ   يظــاهر مخصــوص

آب در خـاك   ينگهـدار  تیـ ظرف کـاهش  بـه  منجر کار،وکشت

 نیـ در ا یمشـابه  جیبه نتا زین )5( کارانو هم یمیرکری. مشودیم

  .اندافتهیدست  نهیزم

  

 هامیانگین وزنی قطر خاکدانه

 یجنگلــ منــاطق در هــاخاکدانــه يداریــدرصــد پا ،یطــورکلبــه

 نیو در ا بود يکشاورز یاز اراض شیمورد مطالعه، ب يهاحوضه

بودن  شتریباالتر است. ب زین هاقطر خاکدانه یوزن نیانگیحالت، م

به وجـود   توانیرا م یجنگل مناطق در هاخاکدانه يداریدار پامق

ــاده ــ م ــتریو رس ب یآل ــدر ا ش ــن ناحی ــه،یو در نت هی ــادیا ج  ج

 مـرتبط  خـاك  تربهتر و ساختمان مطلوب تیفیبا ک يهاخاکدانه

ـ پا يهـا قطر خاکدانـه  یوزن نیانگیم ،یعبارت به. دانست در  داری

). 19( ابدییکاهش مکشت وکار،  یو در ط یتراشآب، با جنگل

 اتیتحت کشت، با گذشت زمان از عمل يهانیدر زم نطور،یهم

و  افتـه یتـر کـاهش   با قطر بزرگ يهاخاکدانه زانیم وکار،کشت

). بنـابر گـزارش   17( ابندییم شیافزا زتریر يهادرصد خاکدانه

شخم، منجر به کـاهش قابـل    اتی)، عمل11( و همکاران یخرمال

(اسـتان   شمال کشور یاراض در هاخاکدانه يداریپا تیتوجه قابل

 یدر مناطق جنگل ،هاقطر خاکدانه یوزن نیانگیو م ،شدگلستان) 

 يبوده است. هـدررو  متریلیم 31/0 یزراع يهانیو در زم 6/1

در اثـر   لتیدرصـد سـ   شیشخم، افـزا  اتیعمل یدر ط یآل ماده

ـ فعال زیـ و ن شیشدت فرسا شیافزا در  نیسـنگ  آالتنیماشـ  تی

 يداریــعوامــل کــاهش پا نیتــروکــار، از مهــمکشــت اتیــلعم

 طـور، نیشوند. همـ یمحسوب م يکشاورز یاراض در هاخاکدانه

 شیکه در اثر افـزا  هشدکمتر هاخاکدانه يداریعمق، پا شیبا افزا

   .است هاخاکدانه بیو تخر نیریز يهاهیتراکم در ال

  

  خاك اشباع یکیدرولهی تیهدا

 یدر اراضـ  خـاك،  اشـباع  یکیدرولیه تیاهد نیانگیم ،یطورکلهب

ـ از مقـدار ا  شیب ،یمطالعات حوضههر دو  یجنگل شـاخص در   نی

ـ  بود یزراع مناطق ـ را در سـطح   يداریو تفاوت معن درصـد   کی

 ریثأتـ  یبـا بررسـ   ز،ی) ن4( یعباسحاج و ي. ذوالفقاردهندینشان م

و  کنـار دونیـ رمنطقـه ف  يهـا خاك اتیبر خصوص یاراض يکاربر

 یاراضـ  يرکـاربر ییتغ بـا  کـه  اندلردگان، گزارش کرده ياهجنگل

 خـاك  اشـباع  یکیدرولیـ ه تیهدا ،يکشاورز يهانیبه زم یجنگل

ـ . آنهـا، علـل ا  اسـت  افتهی درصد کاهش 40حدود  کـاهش را،   نی

خاك،  یآل مواد درصد کاهش ها،خاکدانه قطر یوزن نیانگیم رییتغ

 خـاك  فـرج وخلل شیخوردن آرا برهمو  ،ياهرظ یچگال شیافزا

 اتیـ عمل. انـد و شـخم دانسـته   يکشـاورز  يهانیماش عبور اثر در

ـ  ضمن کاهش درصد مـاده  ،یزراع نیزم کی در وکارکشت و  یآل



  غربالنيخاک در منطقه گ يکيزيف تيفيبر ک نيزم يکاربر ريياثر تغ

  

۴۹  

 نیو همچنـ  يظـاهر  یتراکم و چگـال  شیرس خاك، موجب افزا

 نیـ شـود. ا یمـ  زتـر یتر بـه ذرات ر بزرگ يهاشدن خاکدانه خرد

را  خـاك  یکیدرولیـ ه تیو هـدا  يریپـذ نفـوذ  تواننـد یعوامل، مـ 

علـت وجـود   بـه  ،یدر مناطق جنگل گر،یکاهش دهند. به عبارت د

 درصـد  تـر، ساختمان مطلـوب  زیو ن شتریب یآل درصد رس و مواد

  .است شتریب خاك یکیدرولیه تیهدا و درشت حفرات

  

  گیرينتیجه

 نیزم يکاربر رییتغ که دهدیپژوهش نشان م نیا ،یطورکلبه

تحـت   يهـا نیبلـوط منطقـه بـه زمـ     یجنگل یاراض لیدبو ت

 خـاك  یکـ یزیف تیـ فیک يهـا شـاخص  رییـ کشت، موجـب تغ 

 زانیـ موجب کـاهش م  ،یجنگل یاراض يکاربر ریی. تغشودیم

 ينگهـدار  تیظرف کل، تخلخل ها،خاکدانه يداریپا ،یآل ماده

و بـه   شده یاراض نیدر ا خاك یکیدرولیه تیرطوبت و هدا

 در را خــاك کمو تــرا يظــاهر مخصــوص جــرم آن، تناســب

 يهـا يدر کـاربر  ن،یهمچن. است داده شیافزا یزراع ینواح

ذرات شن و  یذرات رس کاهش و درصد نسب زانیم ،یزراع

ـ . اانـد افتـه ی شیافزا لتیس ـ تغ نی  بیـ همـراه تخر بـه  رات،یی

در اثـر   خاك یکیزیف تیفیبه کاهش ک رمنج خاك، ساختمان

ه اسـت. شـد  یجنگلـ  ینـواح  در وکـار و کشت یتراشجنگل
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Abstract 

The soil quality is defined as the ability of soil to function as an essential part of the human habitat. In this study, the 
effects of land use change (conversion of forest lands into agricultural lands) on the soil physical quality were studied in 
the Gilan-e-Gharb region. For this study, soil samples were collected from surface and subsurface layers of both land 
uses, and the peak and shoulder slope positions, in Miandar and Vidjanan catchments. Soil physical properties such as 
soil texture and particle size distribution, soil hydraulic conductivity, bulk density, mean weight diameter of aggregates, 
water holding capacity, and the soil organic carbon content were measured. The results showed that land use change of 
the forest to agricultural lands resulted in a sharp decline in the soil organic matter (52%) and an increase in silt and 
sand percentage and soil bulk density. Also, deforestation decreased the mean weight diameter of aggregates (from 0.39 
to 0.14 mm in Miandar) and clay percent.  It caused a reduction in the total porosity followed by a decrease of soil water 
holding capacity, and a decrease in the saturated hydraulic conductivity (from 10.34 to 1.86 cm/h), as well. In general, 
the results proved that the land use change from forest to agriculture severely decreased soil physical quality and its 
productivity. 
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