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  چکیده
 مطالعـه نیـا دارد. خـاك یفـیک يهاشاخص بر یمخرب اثرات معمول طوربه کشت زیر یاراض به جنگل رییتغ لیقب از یاراض کاربري رییتغ
 پـنج گرفـت. صورت اسوجی شهر مختار منطقه در خاك يزیحاصلخ و ییایمیش ،یستیز يهایژگیو بر کاربري رییتغ اثرات یبررس منظوربه

 طـرح قالـب در بـاال يهایژگیو و برداشت مید زراعت و شدهبیتخر جنگل متراکم، گلجن يکاربر سه از متر)،یسانت 0-30( خاك نمونه
 مـاده درصد)، 56( یکیالکتر تیهدا ریمقاد م،ید به یجنگل یاراض يکاربر رییتغ یپ در که داد نشان جینتا شدند. يریگاندازه یتصادف کامالً

 ختـهیبرانگ تـنفس درصد)، 42( هیپا تنفس درصد)، 48( دسترس قابل میتاسپ درصد)، 20( فسفر درصد)، 71( کل تروژنین درصد)، 67( یآل
 کـه یحـالدر .افتنـدی کـاهش درصد) 79( فسفاتاز نیآلکال و درصد) 59( فسفاتاز دیاس يهامیآنز درصد)، 23( قارچ تیجمع درصد)، 63(

 تفـاوت جـذب قابـل فسفر مقدار و افتی شیفزاا متراکم جنگل به سبتن یزراع يکاربر در درصد) 5( pH و درصد) 20( يباکتر تیجمع
 قـرار ریتـأث تحت يشتریب زانیمبه آن با مرتبط يهایژگیو و خاك یآل ماده يکاربر رییتغ یپ در که داد نشان جینتا نداد. نشان را يداریمعن

 يچـرا بدار،یشـ یاراضـ در درختـان قطـع از اجتنـاب جمله از مناسب یتیریمد اتیعمل خاك، تیفیک نگهداشت منظوربه نیبنابرا گرفتند.
    .شودیم هیتوص مید يکاربر در خاك به یآل مواد افزودن و مراتع در هیرویب
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  مقدمه
  جوامـع، از بسـیاري در محیطیزیسـت هـايتوجهیبی جمله از

  سـریع رشد دلیلبه است. خاك بر آن اثر و اراضی کاربري تغییر
  هـايزمین بـه و تخریـب هـاجنگل از وسـیعی مناطق جمعیت،
  از نشـده مـدیریت هـايبـرداريبهـره .است شده تبدیل زراعی
  درك بـه وادار را حاضـر قـرن انسـان ،طبیعـی هـايبـومزیست
  در هـابـومزیست ظرفیت هايشاخص و اجزا روابط از ترعمیق
  کـاربري تغییر ).5( است دهکر محیطیزیست اختالالت با مقابله
  بسـیاري نیز و هیدرولوژي گیاهی،پوشش در تغییر موجب زمین

  بسته که شودمی خاك زیستی و شیمیایی یزیکی،ف هايویژگی از
  منفـی یا و مثبت آثاري است ممکن اقلیمی، و محیطی شرایط به
  بـر عـالوه اراضی کاربري الگوهاي .باشد داشته خاك کیفیت بر

  تـودهسـتزی بـر خـاك، غـذایی عناصر کیفیت و مقدار بر تأثیر
  تعیین .)22( گذاردمی تأثیر نیز خاك میکروبی تنفس و (بیومس)

  هايشـاخص ارزیابی و مطالعه طریق از خاك، بر کاربري اثرات
  محـدوده توانـدمی اثـرات ایـن اسـت. پـذیرامکان خاك کیفیت
  فیزیکـی هـايویژگـی شـامل خاك هايویژگی تغییر از وسیعی
  و سـاختمان تخریـب هـا،خاك آبگـذري کاهش فشردگی، نظیر
  عناصـر برخـی انباشتگی نظیر شیمیایی هايویژگی خاك، بافت
  برخـی آبشـویی پتاسـیم، مانند دیگر برخی کاهش و فسفر نظیر

  و هــاخاك شــدن شــور و امــالح تجمــع نیتــرات، نظیــر دیگــر
  خـاك، میکروبـی جمعیت کاهش نظیر خاك زیستی هايویژگی
  و خــاك آلــی مــاده کــاهش خــاك، جانــداران فعالیــت کــاهش
   باشد. خاك مفید هايآنزیم

  تغییـر اثـر عنـوان با خود مطالعه در )6( همکاران و عمادي
  اظهـار ایـران شـمال ارتفاعـات در خاك هايویژگی بر کاربري
  کربن از داريمعنی میزان به کاربري تغییر و اورزيکش که کردند
  و فـو کاهد.می خاك در موجود فسفر و کل ازت آلی، ماده آلی،

  جنگلی هاياکوسیستم کاربري تغییر که کردند بیان )8( همکاران
  کـل، نیتـروژن آلـی، مـواد کـاهش سبب چین در ایدر منطقه در

  تغییـر کـه درحـالی اسـت، شـده دسـترس قابل پتاسیم و فسفر
  بـه منجـر سـال 20 حـدود طی در جنگل به زراعت از کاربري

  نیتروژن )،درصد 18( کل نیتروژن )،درصد 21( آلی مواد افزایش
  و )درصـد 17( دسـترس قابل فسفر )،درصد 65( دسترس قابل

  و اراضـی کـاربري تغییـر شد. )درصد 17( دسترس قابل پتاسیم
  بقایـاي ورود کـاهش باعـث بکر، اراضی در کشاورزي عملیات
  توجهی قابل مقادیر شامل بقایا این شود،می خاك به تازه گیاهی

   .شوندمی تجزیه راحتیبه که هستند ترکیباتی از
  ربـ کشـاورزي مـدیریت اثـرات روي مختلفی هايپژوهش

  تـأثیر مـورد در امـا اسـت، شـده انجـام خاك میکروبی فعالیت
  جنگلی هاياکوسیستم در کاربري تغییر همچون یمدیریت عوامل

  آنزیمـی هـايفعالیت .اسـت گرفته صورت کمتري هايپژوهش
  خـاك هـايویژگی بـا فعالیت این ارتباط و خاك ریزموجودات

  از یکـی انعنـوبـه آنزیمـی فعالیت .است ايویژه اهمیت داراي
  ،اسـت شـده گـزارش خاك کیفیت حساس و مهم هايشاخص

  را هـامیکـروب و گیاهان رشد براي غذایی مواد شدن آزاد زیرا
ــرل ــدمی کنت ــابراین .)27( کنن ــرینمهــم بن ــل ت   از اســتفاده دالی
  ارتبـاط خـاك، کیفیـت شـاخص عنـوانبـه آنزیمی هايفعالیت
  در خـاك یکیفـ هايشاخص با میکروبی شاخص این تنگاتنگ
  و فسـفاتاز اسید هايآنزیم .)23( است هاویژگی دیگر با مقایسه
  هايچرخـه در کاتـالیزور و شـاخص عنوانبـه فسفاتاز آلکالین

  توسـط ترتیـببـه و کـرده عمـل خاك در غذایی و بیوشیمیایی
  تـنفس .)7( شـوندمی تولید خاك ریزموجودات و گیاهان ریشه

  جمعیـت از مهمـی بسیار شاخص )سوبسترا از (ناشی برانگیخته
  کـربن میـزان کـه برانگیختـه تـنفس .است خاك میکروبی فعال

  کـردن اضـافه از پـس میکروبـی تـنفس از شده متصاعد معدنی
  توانــدمــی ،اســت گلــوکز ماننــد آســان تجزیــه بــا سوبســتراي

  فراهمی میزان گاهی و میکروبی فعال جمعیت میزان دهندهنشان
  همکـاران و بهشتی .)26( باشد هاهتروتروف براي کربن زیستی

  تغییــر اثــر بــر برانگیختــه تـنفس میزان که کردند اظهار )3(
  و است یافته کاهش درصد 37 تا 13 زراعی به مرتع از کـاربري

  داراي خـود، شـده کشـت زوج به نسبت مرتعی بکر هايخاك
  سـطحی الیـه در بیشـتري برانگیختـه تـنفس و میکروبی تنفس
   .بودند
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  دیم) زراعت قرمز: و شدهتخریب جنگل آبی: متراکم، جنگل (زرد: مختار منطقه در مطالعه مورد کاربري سه موقعیت .1 شکل

  
 به بکر نسبتاً منطقه یک از گذشته دهه چند طی در یاسوج منطقه
 اراضـی کمبود جمعیت، رشد .است شده تبدیل شهري ايمنطقه
 منطقه، بودن ماهوري تپه و کوهستانی دلیلبه مناسب کشت قابل
 از دوره ایـن طـی در هـايجنگل کـاربري تغییر و درختان قطع
 .است بوده منطقه این در خاك تخریب در مؤثر عوامل ترینمهم
 داشـته اثراتـی آن مختلـف هـايویژگی و خاك بر تغییرات این

 تغییـر تـأثیر بررسـی منظوربـه حاضـر پـژوهش بنـابراین .است
 از برخــی بــر آن تخریــب از شــینا اثــرات و جنگلــی کــاربري
 یاسوج مختار منطقه در زیستی و شیمیایی فیزیکی، هايشاخص
  .است گرفته انجام موردي مطالعه یک درقالب

  
  هاروش و مواد
 شـهر غـرب شـمال تـا غـرب کیلومتري هفت در مختار منطقه
 فاصـل حـد در و بویراحمـد و کهگیلویـه اسـتان مرکـز یاسوج

 شـمالی عرض 30°42'56" تا 30°40'09" جغرافیایی مختصات
 ارتفاع است. شده واقع شرقی طول 51°30'29"تا 51°27'14" و

 تقریبـی وسـعت .اسـت دریـا سطح از متر 1822 منطقه میانگین
 هکتـار 100 حـدود کـاربري سـه هر شامل مطالعه مورد منطقه
 ترتیببه دیم و شدهتخریب متراکم، جنگل هايکاربري که است

 دهنـد.می اختصـاص خـود بـه را درصـد 30 و 30 ،40 حـدود

 و متـرمیلـی 800 ترتیـببه منطقه سالیانه دماي و بارش میانگین
 منطقه خاك حرارتی و رطوبتی رژیم .است گرادسانتی درجه 14
 از وسـیعی نسـبتاً هـايبخـش هستند. ترمیک و زریک ترتیببه

 از درختـان قطـع با گذشته دهه چند طی مختار منطقه هايدامنه
 انـد.کـرده تغییـر دیـم) (عمدتاً زراعی کاربري به جنگل ربريکا

 سه تا دو میانگین شیب با هاییتپه دامنه عمدتاً منطقه توپوگرافی
 از تصـادفی صـورتبـه نمونـه پـنج کاربري هر از است. درصد
 هـر در هانمونـه شـدند. برداشـت متريسانتی 30 تا صفر عمق

 در تقریبـاً و )ماريآسـ آهک( یکسان مادري مواد روي کاربري
 و بلنـدي و پستی چون عواملی اثر تا برداشت ارتفاعی خط یک

 خـاك بنـديرده .)1 (شـکل برسد حداقل به مادري مواد جنس
 Typic Xerorthents هـاکاربري همـه در مطالعـه مـورد منطقـه
 الـک از عبـور و شدن خشک هوا از پس خاك هاينمونه است.

 بـا مـرتبط هـاينمونـه یافتند. تقالان آزمایشگاه به متريمیلی دو
 نگهـداري گرادسـانتی درجه چهار دماي در زیستی هايآزمایش
   شدند.

  
  زیستی و شیمیایی فیزیکی، هايتجزیه
 دسـتگاه توسـط اشـباع گل عصاره در خاك الکتریکیهدایت قابلیت

ــدایت ــنجه ــاشپالکتریکی، س ــط ه ــتگاه توس ــاشپ دس ــره  مت
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  کاربري سه در شده مطالعه خاك هايویژگی يآمار يهاشاخص از برخی .1 جدول

 واحد  شاخص
دیم زراعت  شدهتخریب جنگلمتراکمجنگل  

نهبیشیکمینه میانگیننهبیشیکمینه نهبیشی کمینه میانگین  نمیانگی   
68/541/690/511/388/3 (%)   آلیماده  57/3  28/1  89/1  57/1  
  15/8  26/8  92/7  98/7  14/8 76/7 63/7 87/7 49/7 - هاشپ
یالکتریکهدایت  (dS m-1) 752/0 862/0 835/0 437/0 521/0  473/0  323/0  402/0  363/0  
  7/19 8/29 4/22 8/17 1/21  5/19  6/16  8/18  9/17 (mg kg-1)  (اولسن)فسفر
  567 690 623 336 375  353 300  345  327 (mg kg-1)  (تبادلی)پتاسیم

  145/0  163/0  125/0  228/0  244/0 192/0 495/0 531/0 444/0 (%)  کلنیتروژن
  3/102 7/127 0/116 1/59 5/78  3/67  4/58  2/75  2/67 (mgCO2/kg/day)پایهتنفس 

  1/190 2/233 0/216 7/151 0/180  0/168  5/69  4/91 1/81 (mgCO2/kg/day)  برانگیختهتنفس
  23/4 12/5 75/4 96/3 68/4  32/4  37/5  02/6  72/5 (CFU/gr)يباکترجمعیت
  21/4 85/4 56/4 30/3 84/3  51/3  07/3  82/3  49/3 (CFU/gr)قارچجمعیت

  493 566 535 321 369  354 207  240  221 (μgPNP/g/h)  فسفاتازاسید
  621 730 690 352 428  393 136  171  142 (μgPNP/g/h)  فسفاتازآلکالین

  
 سوزاندن وشر به آلی کربن گیرياندازه اشباع، گل در ايشیشه

 در پتاسـیم کرومـاتبـی توسـط خـاك آلـی مـواد آن در که تر
 مانـدهبـاقی و شـده اکسـید غلـیظ سـولفوریک اسـید مجاورت

 قابـل پتاسیم شد. تیتر سولفات فروآمونیوم با پتاسیم کروماتبی
 در نرمـال یـک آمونیوم استات با گیريعصاره روش به دسترس

 روش به جذب قابل فرفس .)21( شد گیرياندازه هفت هاشپ
  ).19( شد گیرياندازه مولیبدات آبی سنجیرنگ

 بـه و سربسـته ظـروف از استفاده با نیز پایه میکروبی تنفس
 د.شـ گیريانـدازه مانـدهباقی سـود بـا برگشتی تیتراسیون روش
 گلـوگز از لیتـرمیلی دو مقدار برانگیخته تنفس گیرياندازه براي
 یـک ظـرف در خاك هاينمونه هب سوبسترا عنوانبه درصد یک

 درجـه 30±1 دمـاي در انکوبـاتور داخـل و شـد اضـافه لیتري
 روشـی طبق سپس و نگهداري ساعت شش مدت به گرادسانتی

 مقدار و انجام تیتراسیون عمل دش قید خاك پایه تنفس براي که
 بـاکتري جمعیـت شـمارش .)1( دشـ محاسـبه برانگیخته تنفس
 هـايرقت تهیـه و Nutrient Agar کشـت محیط کمکبه خاك

 پرگنـه شـمارنده دسـتگاه کمکبه شمارش و 10 پایه بر سریالی
 محیط کمکبه نیز خاك قارچ جمعیت شمارش .)28( شد انجام

 پایه بر پیدرپی هايرقت تهیه و Potato Dextrose Agar کشت
 صـورت )28( کولـونی شمارنده دستگاه کمکبه شمارش و 10

 اسـید و آلکـالین آنـزیم دو فعالیـت گیريازهاند براي گرفت.
 بـر کـه )23( طباطبـایی توسـط شـده ارائـه روش از فسفاتاز
 این شد. استفاده است، شده آزاد پارانیتروفنل سنجیرنگ اساس
 ارائـه خـاك در فسـفاتاز آنـزیم فعالیت گیرياندازه براي روش
 ســنجی)(رنــگ متریــککــالري تخمــین شــامل و اســت شــده

 انکوباسـیون فراینـد طی فسفاتاز وسیلهبه شده آزاد نلپارانیتروف
 بـراي = pH 11 و فسـفاتاز اسـید بـراي = pH 5/6( بافر محلول با

 اسـت. تولـوئن و فسـفات پارانیتروفنیـل سدیم فسفاتاز)، آلکالین
 بـراي و MSTATC افـزار نـرم از هـاداده آمـاري بررسـی براي

  .شد هاستفاد دانکن آزمون از هامیانگین مقایسه
  

    بحث و نتایج
  خاك شیمیایی و یفیزیک هايویژگی بر کاربري تغییر تأثیر

 فیزیکـی، هـايویژگی آمـاري هايشـاخص برخـی )1( جدول
 سـه هـايخاك در شـده مطالعه زیستی و حاصلخیزي شیمیایی،
  دهد.می نشان را کاربري
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  کاربري سه خاك فیزیکوشیمیایی هايویژگی برخی واریانس تجزیه نتایج .2 جدول
Sig f اتمربع میانگین تغییر منابع مربعات مجموع آزادي درجه    

0/000** 41/8  

7/66  
59/1  

 

2 
12 

14 

133 
1/19  

152 

 کاربري
 خطا
  کل

 آلی مواد

0/000** 6/20  
249/0  
012/0  
 

2 
12 

14 

498/0  
145/0  
642/0  

 کاربري
 خطا
 کل

خاك واکنش  

0/000** 5/45  

008/0  
000/0  

 

2 
12 

14 

015/0  
020/0  

018/0  

 کاربري
 خطا
 کل

 الکتریکی هدایت

  دارمعنی رابطه بدون  ns،درصد یک و پنج حوسط در دارمعنی ** و * 

 
  کاربري سه خاك شیمیایی فیزیکو هايویژگی برخی میانگین مقایسه نتایج .3 جدول

(%) آلی مواد    )m dS-1( الکتریکیهدایت خاك واکنش 

  a90/5  b63/7  a 835/0  متراکم جنگل
  b57/3  a98/7  b 473/0  شدهتخریب جنگل

  c91/1  a15/8  b 363/0  دیم زراعت
  نیستند دارمعنی درصد پنج سطح در آماري لحاظ از هستند مشترك حروف داراي که میانگین دو تفاوت ستون هر در

  
 در الکتریکـی هـدایت گیريانـدازه از آمـده دسـتبـه هايداده

 دیـم زراعـت و شده تخریب جنگل اکم،متر جنگل هايکاربري
 363/0 ،473/0 ،835/0 برابــر ترتیــببــه مختــار منطقــه در

 جنگلی، اراضی کاربري تغییر دنبالبه که بود متر بر زیمنسدسی
 یـک سـطح در داريمعنی کاهش خاك الکتریکی هدایت مقادیر
 مواد که رسدمی نظر به ).2 و 1 (جدول داد نشان خود از درصد
 کنـد،می مختلـف هـايیون تولیـد ،تجزیـه نتیجـه در اكخ آلی

 آلـی مـاده تجزیـه نتیجـه در شـده تولید آلی اسیدهاي همچنین
 و هایون رهاسازي موجب و واکنش خاك هايکانی با توانندمی

 حـالیدر .شوند خاك الکتریکی هدایت افزایش موجب درنتیجه
 سریع جزیهت و الشبرگ مقدار بودن پایین ،زراعی کاربري در که
 هـدایت کـاهش سـبب توانـدمی کشـاورزي عملیات دلیلبه آن

 دندکر مشاهده )9( همکاران و عباسی حاج ).8( ودش الکتریکی
 اسـتان لردگـان منطقـه در زراعی زمین به مرتع تبدیل اثر در که

 تغییـر خـاك الکتریکـی هـدایت میـزان بختیـاري، محـال چهار
 اثر مطالعه در )13( کارانهم و خالدیان است. نداشته داريمعنی
 هـايویژگی بـر زراعـی و مرتـع جنگـل، شهري، کاربري چهار
 کـاربري خـاك الکتریکـی هـدایت بـین گلستان استان در خاك
 امـا کردنـد گزارش داريمعنی اختالف هاکاربري سایر با شهري

 نشـد. گـزارش تفـاوتی زراعـی و مرتع جنگل، هايکاربري بین
 تغییـر زمـان مـدت چون مواردي در اختالف که رسدمی نظربه

 هــاياختالف اقلیمــی، هــاياختالف هــا،کاربري نــوع کــاربري،
 اخـتالف در مهـم عوامـل جملـه از مـادري مواد و ژئومورفیک
  باشد. الکتریکی هدایت میزان بر کاربري تغییر اثرگذاري
 متراکم، جنگل هايکاربري pH گیرياندازه از حاصل مقادیر

 ،63/7 برابـر مختـار منطقـه دیـم زراعـت و شدهتخریب جنگل
 درصـد یـک سـطح در داريمعنی افزایش که بود 15/8 و 98/7
 )3 و 2 (جـدول شـد مشاهده جنگلی اراضی کاربري تغییر دنبالبه
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 و اسـیدکربنیک تولیـد بـه منجر آهکی خاك در آلی مواد تجزیه
 شـودمی پروپونیـک و مالیک سیتریک، نظیر آلی اسیدهاي سایر
 در یابـد.می کـاهش حـدودي تـا خـاك واکنش آن درنتیجه که

 بیشـتر، تخلخـل و کمتر مخصوص وزن دلیلبه جنگلی کاربري
 شودمی سبب موضوع این است؛ بیشتر خاك به آب عمقی نفوذ
 سـطح واکـنش و بیشـتر خـاك اعمـاق به هاکربنات آبشویی که

 تغییـر طی خاك pH افزایش یابد. کاهش بیشتري مقدار به خاك
 )13( مطالعـات سـایر در کشـاورزي اراضـی بـه جنگل اربريک

 کاهش به وابسته تواندمی همچنین افزایش این است. شده تأیید
 در کـوددهی جملـه از مـدیریتی هايفعالیت و خاك آلی بقایاي
 تغییـر اثـر در کـه کردند بیان )29( تیسن و وو .باشد منطقه این

 یافت. افزایش  pHرمقدا زراعی اراضی به مرتعی اراضی کاربري
 میـزانبـه کـه ایـران جنوب هايخاك باالي نسبتاً بافري ظرفیت
 هـايرس و سنگین نسبتاً تا متوسط بافت کلسیم، کربنات باالي

 زیاد تغییرات از ممانعت عوامل از شودمی مربوط باال ظرفیت با
pH کـه همانگونـه و اسـت تغییرکاربري چون عواملی نتیجه در 

 آن دامنـه امـا بـوده دارمعنی گرچه تغییرات که شودمی مشاهده
  .است بوده واحد 5/0 از کمتر

 آلـی مـواد مقـدار کـاهش سبب نیز اراضی کاربري در تغییر
 هايخاك در خاك، آلی مواد میانگین د.ش مختار منطقه در خاك
 جنگـل هايخاك در و درصد 90/5 متراکم جنگل نخوردهدست

 درصد 91/1 دیم زراعت بريکار در و درصد 57/3 شدهتخریب
 درصـد یـک سـطح در داريمعنـی کـاهش که شد وردابر خاك
 و زراعی اراضی به جنگل تبدیل تأثیر ).3 و 2 (جدول داد نشان
 اسـت. متنـاقض گاهی حتی و متفاوت خاك آلی ماده به مرتعی

 دیگر برخی در و )2( آلی ماده افزایش هااکوسیستم از برخی در
   .)27( است شده شگزار آلی ماده کاهش
 خـاك آلـی مـاده میزان تغییر )25( همکاران و تیسن عقیده به
 تغییـر و دارد خاك نوع به بستگی قوي طوربه زداییجنگل از بعد

 یک در خاك حاصلخیزي و کربن مدیریت به نیاز اراضی کاربري
 خـاك خوردگی همبه ،جنگل کاربري در دارد. تروسیع چارچوب

 آالت، ماشـین محـدود تـردد و شـخم عملیات مانجا عدم دلیلبه

 و یافتـه کـاهش آلـی مواد اکسیداسیون درنتیجه  است،بوده کمتر
 بـرگ و شـاخ ریـزش عـالوهبـه افتـد.می اتفـاق آلی کربن تجمع

 ،شـود جنگـل در آلـی مـواد افزایش به منجر تواندمی نیز درختان
 مـواد اهشک آنها ند.کنمی عمل سبز کود عنوانبه مواد این که چرا
 و سـطحی خاك خوردن همبه دلیل دو به را وکارتکش اثر بر آلی
 و خـاك فرسایش تشدید آلی، مواد زیستی تجزیه تسریع نتیجه در
 .دنـدکر گـزارش روانـاب بـا همراه آلی مواد هدررفت آن دنبالبه

 دارمعنـی کـاهش سبب زراعت، به جنگل از اراضی کاربري تغییر
 کـاهش دلیـلبه تواندمی امر این شود،می آلی کربن و کل نیتروژن
 اثـر در خاك تهویه افزایش آلی، ماده به تبدیل براي گیاهی بقایاي

  .باشد ورزيخاك و کار و کشت عملیات
  
  خاك پرنیاز عناصر بر کاربري تغییر ثرا

 متـراکم، جنگـل هايکاربري در جذب قابل فسفر میانگین مقادیر
 و 5/19 ،4/22 برابـر ترتیـببه دیم زراعت و شده تخریب جنگل

 کاهشـی، رونـد وجود با که بود خاك کیلوگرم بر گرممیلی 9/17
 بـه توجـه بـا ).5 و 4 (جـدول ندادنـد نشان را داريمعنی تفاوت
 و دشـومی مینأت خاك معدنی منابع از فسفر از مهمی بخش اینکه
 است، بوده ثیرگذارأت خاك آلی بخش بر بیشتر کاربري تغییر اینکه

 قابـل فسـفر میـزان تغییر بر چندان کاربري تغییر که رودمی نتظارا
 مشـابه مطالعات در ارتباط این در باشد. نداشته ثیرأت خاك جذب
 عقیـده )30( لیانيبا و ژیانگون است. شده گزارش متفاوتی نتایج
 خـاك فسـفر پـراکنش روي زیسـتی و شیمیایی یندهايافر دارند
 اضـافه مـواد کیفیـت و مقـدار شه،ری گسترش سیستم ند.دار تأثیر
 آلـی هـايکـالت سلولی، برون آنزیمی هايفعالیت خاك، به شده

 جملـه از خـاك زنـده موجـودات فعالیـت و خـاك در تولیدشده
 و عباسـی حـاج .مؤثرنـد فسـفر پراکنش روي که هستند عواملی
 مرتعـی کـاربري چنـدین بررسی با پژوهشی در نیز )9( همکاران

 کشـت تحت مرتع و شدهتخریب مرتع ورده،نخدست مرتع شامل
 بـه نسبت نخوردهدست مرتع فسفر میزان دارمعنی تفاوت عدم به

    یافتند. دست کشت تحت مرتع
 متراکم، جنگل هايکاربري در کل نیتروژن میانگین مقادیر
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  کاربري سه خاك در پرمصرف عناصر واریانس تجزیه نتایج .4 جدول

Sig f مربعات میانگین یرتغی منابع مربعات مجموع جهدر    

0/673 

ns 409/0  

5/25  
4/62  

 

2 

12 

14 

08/2  
37/9  

4/11  

 کاربري
 خطا
 کل

 فسفر

0/024* 19/5  

134050 
25810 

 

2 

12 

14 

268100 
309728 

577829 

 کاربري
 خطا
 کل

ترسدس قابل پتاسیم  

0/000** 8/41  

167/0  
004/0  

 

2 

12 

14 

334/0  
048/0  

381/0  

 کاربري
طاخ  

کل
کل نیتروژن  

 دارمعنی رابطه بدون  ns،درصد یک و پنج حوسط در دارمعنی ** و *

  
   کاربري سه خاك در پرمصرف عناصر میانگین مقایسه نتایج .5 جدول

اولسن فسفر    

(mg kg-1) 
دسترس قابل سیمپتا  

(mg kg-1) 
 نیتروژن

(%) 
 a4/22 a623 a495/0  متراکم جنگل

 a5/91 b353 b228/0  شدهتخریب جنگل

 a9/17 b327 b145/0  دیم زراعت

  نیستند دارمعنی درصد پنج سطح در آماري لحاظ از هستند مشترك حروف داراي که میانگین دو تفاوت ستون هر در
  

 ،495/0 بـا برابـر ترتیـببـه دیـم زراعت و شدهتخریب جنگل
 سـطح در را داريمعنی تفاوت که است درصد 145/0 و 228/0
 اینکـه بـه توجـه بـا ).5 و 4 (جـدول دهندمی نشان ددرص یک
 هـر کـه اسـت طبیعی ،است آلی مواد خاك نیتروژن اصلی أمنش

 باشد داشته اثر خاك آلی مواد رفتن بین از و کاهش بر که عاملی
 مقدار بودن زیاد درنتیجه است. ثرؤم نیز خاك نیتروژن کاهش بر

 مقـدار که چرا ،ودنب انتظار از دور جنگلی هايخاك در نیتروژن
 و بـود زراعـی کـاربري از بیشـتر جنگلـی درکـاربري آلی مواد

 هـاخاك آلی کربن و نیتروژن مقدار بین زیادي بسیار همبستگی
 بیشـتر خروجـی و کربن کمتر ورودي .)30( است شده گزارش

 و آلـی کـربن میـزان کاهش دالیل از یکی زراعی اراضی در آن
   ).13( است هاخاك این در کل نیتروژن

 مقـدار کـاهش نیـز ویتنـام شـمال در )5( همکاران و دانگ

 گـزارش زراعـی عملیـات و تراشیجنگل طی را خاك نیتروژن
 در نیتـروژن) و کـربن (ماننـد آلـی مـواد کاهش سرعت .کردند
 در کشـاورزي به مرتع و جنگل از کاربري تغییر هايسال اولین

 اولـین آلـی وادمـ فعـال بخش زیرا دارد، قرار خود حد بیشترین
 گیـردمی قرار تأثیرتحت خاك کاريدست اثر در که است منبعی

 هايسـال در کـه اسـت بخش این خاك آلی نیتروژن و کربن و
 عملیــات عــالوهبــه رود.مــی هــدر کــاروکشــت و شــخم اولیــه
 میـزان (بـا خاك زیرین هايالیه شدن مخلوط سبب ورزيخاك
 )شـتربی آلـی کـربن مقدار (حاوي روییخاك با کمتر) آلی کربن
 در سـطحی خاك آلی کربن کاهش به منجر نتیجه در و شودمی

 افـزایش سـبب نهایـتدر و دشـومـی اولیـه حالـت بـا مقایسه
   .)30( دشومی خاك نیتروژن کاهش و نیتروژن شدنمعدنی

 خاك دسترس قابل پتاسیم گیرياندازه از آمده دستبه مقادیر
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 و شده تخریب جنگل متراکم، جنگل يهاکاربري در مختار منطقه
 بـر گـرممیلی 3/327 و 8/353 ،2/623 برابر ترتیببه دیم زراعت
 در درصـد یـک سطح در داريمعنی کاهش که بود خاك کیلوگرم
 جنگـل بـا مقایسـه در دیم زراعت و شده تخریب جنگل کاربري
 پـی در شده تولید آلی اسیدهاي ).5 و 4 (جدول داد نشان متراکم
 هـاکـانی از پتاسـیم آزادسـازي در تسریع موجب آلی مواد هتجزی
 عنصـر مقـادیري حاوي خاك آلی مواد خود اینکه ضمن شود.می

 )17( همکاران و لمنی پژوهش، این نتایج برخالف .هستند پتاسیم
 مقـدار در درصـدي 365 افـزایش اتیوپی، جنوب در ايمطالعه در

 و جنگلی درختان قطع از پس سال 10 طی در دسترس در پتاسیم
 کودهـاي کـاربرد از ناشـی احتماالً که کردند مشاهده کاري تغییر
    است. بوده زراعی کاربري در پتاسه
 هـايخاك کـاربري تغییر که ندداد نشان )8( همکاران و فو
 اسـت. شـده دسترس قابل پتاسیم و فسفر کاهش سبب جنگلی
 ایـن هبـ گلسـتان اسـتان در پژوهشی در )14( همکاران و کیانی
 انجـام و جنگلـی درختان قطع با پتاسیم مقدار که رسیدند نتیجه

 عنصـر این وشويشست افزایش درنتیجه، و کشاورزي عملیات
 بـر گرممیلی 214 به 4/255 از خاك، پایینی هايالیه به انتقال و

 معمـوالً اینکـه بـه توجـه بـا اسـت. یافته کاهش خاك کیلوگرم
 اثــر در آن هـدررفت ت،اسـ خــاك سـطح در پتاسـیم بیشـترین
 فقـدان .شـودمـی تأییـد کـامالً کاربري) تغییر علت(به فرسایش
 اراضـی در مالحظـه قابـل آبی فرسایش وقوع و گیاهی پوشش

 ایـن در پتاسـیم تلفـات عمـده دالیـل از تـوانمی را کشاورزي
 کـه جنگلـی کـاربري در ،برشمرد مرتع خاك به نسبت کاربري
 وجود .بود بیشتر نیز پتاسیم مقدار تداش بیشتري آلی مواد میزان
 وشـودمی عناصر این سطحی جذب باعث هاخاك این آلی مواد
  ).20( کندمی جلوگیري آنها فرسایش از

 خــاك مغــذي مــواد توزیــع ارزیــابی بــه )2( دیویــد و آوال
 به آنها .پرداختند جنگل و باغ کشاورزي، هايکاربري تأثیرتحت
 وابسـته کـاربري الگـوي بـه پتاسیم مقدار که رسیدند نتیجه این

 هـايخاك در عنصـر، ایـن مقـدار بیشـترین که طوريبه است،
 در )24( یریمـا و تلـن .است شده مشاهده جنگل کاربري تحت

 دسـترس قابـل پتاسـیم مقدار بیشینه کامرون کشور در پژوهشی
 کیلوگرم)، بر مولسانتی 4( شدهحفاظت جنگلی اراضی در ترتیببه

 و ســاوانا و کیلــوگرم) بــر مــولســانتی 94/2( یزراعــ اراضــی
 مقادیر آنها د.ش مشاهده کیلوگرم) بر مولسانتی 05/1( هاچراگاه
 توسـط پتاسـیم جـذب به را جنگل خاك سطح در پتاسیم باالي
 بقایـاي از اسـتفاده همچنـین دادنـد. نسبت خاك عمق از ریشه

 وکلـشکاه سوزاندن همچنین و چوب خاکستر جمله از خانگی
 تبـادلی پتاسـیم مقدار بودن بیشتر دلیل زراعی کاربري در مزارع
  دند.کر اعالم چراگاه و ساوانا به نسبت

  
  خاك زیستی هايویژگی بر کاربري تغییر اثر

 متراکم، جنگل هايکاربري در تنفس گیرياندازه از حاصل نتایج
 بـراي مطالعـه مورد منطقه در دیم زراعت و شدهتخریب جنگل
 برانگیختـه تـنفس براي و 2/67 و 3/67 ،116 مقادیر یهپا تنفس
ــر ــود  kg/day)2(mgCO/1/81 و 168 ،216 براب ــه ب ــاهش ک  ک
 ).7 و 6 (جدول دهدمی نشان درصد یک سطح در را داريمعنی
 خـاك نامناسب مدیریت و کاروکشت اثر در آلی مواد رفتهدر
 هـايخاك در خـاك تـنفس کـاهش اصلی عامل عنوانبه اغلب
 اسـت. شـده گـزارش جنگلـی بکـر هايخاك به نسبت زراعی
 تنفس شدن بیشتر و پایه تنفس به نسبت برانگیخته تنفس تفاوت

 میکروبـی جمعیـت کـه دهـدمی نشان خاك به سوبسترا افزودن با
 بـوده کننـدهمحـدود عامل هاخاك این در گلوکز تجزیه براي فعال
 افـزایش فعـال عیتجم هاخاك این در گلوکز افزودن با و است
  است. دهش تنفس شدن بیشتر باعث و یافته

 در کـه رسـیدند نتیجه این به )26( همکاران و اورال ولکان
 جنگلـی هـايخاك به نسبت میکروبی تنفس ،زراعی هايخاك
 خـاك تنفس که دادند نشان نیز )18( همکاران و لی .است کمتر
 هبود بکر هايجنگل از کمتر داريمعنی طوربه زراعی اراضی در

 هايشاخص از خاك تنفس که کرد گزارش )1( اندرسون .است
 و آیـدمی شـماربه اراضی کاربري تغییر به خاك کیفیت حساس
 تغییـر اسـت. خـاك از کربن خروج سرعت و میزان کنندهتعیین

 باعـث بکـر، اراضـی در کشـاورزي عملیـات و اراضی کاربري
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  مطالعه مورد کاربري سه خاك زیستی رهايپارامت واریانس تجزیه نتایج .6 جدول
sig f تغییر منابع  مربعات مجموع آزادي درجه مربعات میانگین   

0/000** 135 

3988 
5/29  

 

2 
12 

14 

7977 

354 

8331 

 کاربري
 خطا
 کل

  پایه تنفس
(mgCO2/kg/day) 

0/000** 1900 

23615 
4/12  

 

2 
12 

14 

47231 
149 

47380 

 کاربري
 خطا
 کل

  ختهبرانگی تنفس
(mgCO2/kg/day) 

0/000** 8/71  

55/2  
036/0  

 

2 
12 

14 

87/3  
64/1  

5/51  

 کاربري
 خطا
 کل

  باکتري
(CFU/gr) 

0/000** 3513 

874/1  
001/0  

 

2 
12 

14 

3/94  
210/0  

15/4  

 کاربري
 خطا
 کل

  قارچ
(CFU/gr) 

0/000** 03/34  

123561 
3630 

 

2 
12 

14 

247123 
43560 

290683 

 کاربري
 خطا
 کل

  تازفسفا اسید
(μg PNP /g/h) 

0/002** 47/10  

376201 
35919 

 

2 
12 

14 

753402 
431034 

1183437 

 کاربري
 خطا
 کل

  فسفاتاز آلکالین
(μg PNP /g/h) 

 دارمعنی رابطه بدون  ns،درصد یک و پنج حوسط در دارمعنی ** و *

شدهمطالعه کاربري سه در خاك زیستی پارامترهاي میانگین مقایسه .7 جدول

  
  پایه فستن

(mgCO2/kg/day) 
 برانگیخته تنفس

day) / kg / 2(mgCO 
 باکتري جمعیت

(CFU/gr)  
 قارچ جمعیت

(CFU/gr)  

  اسید آنزیم
 فسفاتاز

(μg PNP /g/h)  

 آلکالین آنزیم
  فسفاتاز

(μg PNP /g/h)  
 116/0a 216/0a4/75b4/56a 535/0a 690/0a  متراکمجنگل
 67/3b 168/0b 4/32b3/51b 354/0b 393/0b  شدهتخریبجنگل

 67/2b 81/1c5/72a3/49b 221/0c 142/0b  دیمزراعت
  .نیستند دارمعنی درصد پنج سطح در آماري لحاظ از هستند مشترك حروف داراي که میانگین دو تفاوت ستون هر در
  

 کـاهش نتیجـه در و خـاك بـه تـازه گیاهی بقایاي ورود کاهش
 تبـوال و کـارا مطالعات .دوشمی میکروبی هايفعالیت و تنفس

 کشـاورزي اراضـی در خـاك میکروبی تنفس که داد نشان )12(
 زیـاد دلیـل آنهـا است. جنگل کاربري از کمتر داريمعنی طوربه

 سـالیانه کـه زیادي آلی مواد به را جنگلی اراضی در تنفس بودن

 آلـی مواد رفتهدر و دادند نسبت شودمی اضافه خاك سطح به
 کشـت اراضـی در نامناسـب مدیریت و شخم یاتعمل هنتیج در

  .انددانسته اراضی این در خاك تنفس کاهش علت را شده
 مقایسه نتایج ،رفتمی انتظار که طورهمان نیز مطالعه این در
 مـورد منطقه از آمده دستبه هايداده واریانس تجزیه و میانگین
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 در داريیمعنـ کاهش ،کاربري تغییر دنبالبه که داد نشان مطالعه
 مشـاهده زراعـی کاربري در قارچ جمعیت در درصد یک سطح
 متـراکم، جنگـل هايکاربري در قارچ جمعیت که طوريبه شد.

 برابر ترتیببه مختار منطقه در دیم زراعت و شدهتخریب جنگل
ــود. )Colony Forming Unit( (CFU) 49/3 و 51/3 ،56/4  ب

 و قـارچ هـايهیف دنش پاره به منجر کاروکشت و ورزيخاك
 شـرایط آنکـه ضـمن شـود،می هاقارچ جمعیت کاهش درنتیجه
 بیشـتر گسـترش بـراي را شـرایط جنگلی خاك تراسیدي نسبتاً
 که دندکر بیان ،)1( کرنی و اندرسون .)3( کندمی فراهم هاقارچ

 جامعـه تنـوع و جمعیـت سـاختار بـر اراضـی کاربري تغییرات
  گیــاهی گونـه نـوع احتمـاالً گـذارد.مـی اثـر خـاك هـايقـارچ
 هـايگونه سایر و مرتع) پوشش (در علفی جنگلی)، پوشش (در

 و جنگلـی هـايپوشـش از مخلـوطی و کشـاورزي) (در گیاهی
 هـاقارچ تغییرات در را کلیدي نقش زراعی) -(جنگل کشاورزي

  کنند.می اعمال
 هـايکاربري در بـاکتري جمعیـت گیريانـدازه از حاصل نتایج
 منطقـه در دیـم زراعـت و شـدهتخریـب جنگل اکم،متر جنگل
ــار ــه مخت ــر ترتیــبب ــود (CFU) 72/5 و 32/4 ،75/4 براب  کــه ب
 کـاربري دو بـه نسـبت زراعی کاربري در را داريمعنی افزایش
 در ).7 و 6 (جـدول دهـدمـی نشـان درصد یک سطح در دیگر
 جمعیـت بـر کشـاورزي به جنگل از کاربري تغییر اثر با ارتباط
 ویل و اسالم است. شده گزارش متفاوتی نتایج منابع در ريباکت

 طبیعـی هـايجنگل کـاربري تغییـر کـه کردند گزارش نیز )10(
 در چشمگیر کاهش موجب کشاورزي هايزمین به حاره مناطق
 کـاهش که گرفتند نتیجه آنها شود.می میکروبی زنده توده کربن
 زنـده توده کاهش موجب اراضی، این تبدیل اثر بر خاك کیفیت

 طـی شـده آزاد کـربن اکسیددي بیشتر مقادیر د.شومی میکروبی
 ویـژهبـه هـامیکروب عمـومی فعالیت دهندهنشان تنفس، یندافر

 بخـش تعیین براي شاخصی و است  بوده هاهتروتروف فعالیت
 مـدیریت .شـودمی محسـوب خاك آلی کربن شدن معدنی قابل
   .دارد اكخ میکروبی توده بر زیادي تأثیر خاك
 مشـابهی قلیـایی فسفاتاز فعالیت نیز )4( همکاران و ولندیکل

 مشـاهده سـولاکسی هايخاك در مرتع و جنگل کاربري دو در
 .بـود مرتـع از بیشـتر جنگـل در میکروبی زنده توده ولی دندکر

 تـوده میـزان بر زیادي ثیرأت نیز خاك آلی نیتروژن و کربن میزان
 ايمطالعه در )11( همکاران و جاللی .دارد خاك میکروبی زنده

 جمعیـت ترکیـب بر جیرفت منطقه در کاربري تغییر اثر پیرامون
 گـزارش زراعـی و مرتع میوه، باغ هايکاربري در خاك باکتري

 ازت آلـی، کربن آهک، خاك، بافت چون هاییویژگی که دندکر
 ثرؤمـ خـاك بـاکتري جمعیت ترکیب بر الکتریکی هدایت و کل
 کاهش موجب تنها نه زراعی هايفعالیت که دندکر هاراظ و بوده
 و مرتـع بـا مقایسـه در بلکه است، نشده باکتري هايگونه غناي
 کـاربري خـاك pH بیشـتربودن دهـد.مـی نشان افزایش نیز باغ

 افـزایش بـراي را شـرایط هـاکـاربري سایر با مقایسه در زراعی
 اظهـار )3( نهمکارا و بهشتی .آوردمی فراهم هاباکتري جمعیت
 ت،مددراز ورزيكخا هیژوبه و ورزيکشاتعملیا کـــه کردنـــد
 و هشد نکسیژا به كخا ارانیزجاندر سترسید یشافزا سبب

 یشافزا كخا تنفس جمله از و بیومیکر يفعالیتها درنتیجــــه
 کیفیت کاهش و ادمو هخیرذ تجزیه به منجر درنهایت که مییابد

 شود.می كخا

 متـراکم، جنگـل هـايکاربري در زفسـفاتا اسید آنزیم میزان
 ترتیـببـه مختـار منطقـه در دیم زراعت و شده تخریب جنگل
 در داريمعنـی کاهش و بود μg PNP/g/h 535، 354، 221 برابر
 نیـز فسـفاتاز آلکـالین مقـادیر و دادنـد نشـان درصد یک سطح

 کـاهش و بـود 142 و μg PNP/g/h 690، 393 برابـر ترتیـببه
 کـه طـوريبـه دادنـد نشـان درصـد پنج سطح در را داريمعنی

 تخریـب جنگـل از بیشتر متراکم جنگل در آنزیم دو این فعالیت
 دشـ وردابـر دیم زراعت از بیشتر شدهتخریب جنگل در و شده

 فسـفردار آلـی ترکیبات هیدرولیز فسفاتاز آنزیم ).7 و 6 (جدول
 .دارد عهـدهبـه را گیـاه بـراي جـذب قابـل فسفات هايیون به
 شـماربـه خاك فسفر چرخه در مهم هايآنزیم از یکی براین،بنا
 تـرفعـال و فراوان باال، اسیدیته با هايخاك در معموالً و آیدمی

 بسـیار تحـرك قابلیـت داراي طبیعـی صـورتبه هاآنزیم است.
 بیشـترین هـاآنـزیم اینکـه براي بنابراین، هستند. خاك در پایینی
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 منشـأ نقطـه بـه نزدیـک بایـد هاسوبسـترا باشند، داشته را تأثیر
 بـراي آلـی حامل یک خاك آلی ماده میان این در باشند. هاآنزیم
 عموماً آنزیمی هايفعالیت .)15( رودمی شماربه خاك هايآنزیم

 ایـن قـوي همبستگی دارند. همبستگی خاك آلی کربن مقدار با
 زفسفاتا آنزیم که است آن دهندهنشان خاك آلی کربن با هاآنزیم
 خـاك آلـی بخـش بـا پیونـد برقـراري بـراي قوي تمایل داراي
  .هستند

 آلـی کـربن کلیـدي نقـش انکارناپـذیر همبسـتگی این دلیل
 افـزایش .اسـت شـده عنـوان آنزیم سنتز براي مادهپیش عنوانبه

 طریق از بلکه میکروبی فعالیت افزایش طریق از تنها نه آلی مواد
 ایـن فعالیـت افزایش اعثب خاك در فسفاتاز آنزیم پایدارسازي

 نکتـه ایـن بیانگر )18( همکاران و لی نتایج .)27( شودمی آنزیم
 نسـبت مرتعـی و جنگلی هايکاربري در آنزیمی فعالیت که بود
 دادنـد نشـان پژوهشگران این بود. بیشتر کشاورزي هايزمین به
  صـورتبـه مختلـف هـايکاربري در خاك آنزیمی شاخص که

 )22( همکـاران و کارديیس بود. شاورزيک > مرتعی > جنگلی
 کاشـت بـه شـده چـرا مرتـع تبـدیل از بعـد دندکر مشاهده نیز

ـــالیپتوس ـــت اک ـــزیم فعالی ـــفاتاز آن ـــایی فس ـــق در قلی    عم
 از بیشـتر چراشـده مرتع در داريمعنی طوربه متريسانتی 10-0

 افـت بر مبنی مشابهی هايگزارش .بود اکالیپتوس کاشت اراضی
 پایدار هايبومزیست کاربري تغییر دنبالبه خاك یآنزیم فعالیت
   .)15( است دهش ارائه کشاورزي به مرتعی و جنگلی
 فعالیـت کـاهش موجب خاك آلی کربن کاهش کلی طوربه
 در تغییر و میکروبی تودهزیست کاهش نتیجه که شودمی آنزیمی
 مطالعـه اسـت. خـاك میکروفلور و ریشه توسعه و رشد ترکیب
 فسـفاتاز آنـزیم فعالیت که داد نشان نیز )16( همکاران و کورتو
 افـزایش جنگلـی گونه چند الشبرگ حاوي هايخاك در قلیایی
 طریق از تنها نه آلی مواد افزایش بنابراین دهد.می نشان دارمعنی

 آنـزیم پایدارسـازي طریـق از بلکـه میکروبـی، فعالیـت افزایش
 شـود.می آنـزیم نایـ فعالیـت افـزایش باعـث خاك در فسفاتاز
 وابسـتگی خـاطربـه آلـی مواد افزایش با آنزیمی فعالیت افزایش

 کـربن سوبستراي عرضه به شده تولید آنزیم و میکروبی فعالیت
 از هـاآنزیم حفـظ در مهمـی نقـش همچنـین آلـی مـواد .است

 ایفا هوموسی ترکیبات یا رسی هايکانی توسط شدن غیرمتحرك
  .)18( کنندمی
  

  گیرينتیجه
 متراکم جنگل از هاکاربري تغییر که داد نشان پژوهش این نتایج

 هــک است هشد كاـخ یـلآ ادوـم انمیز کاهش باعث زراعت به
ــب ــلیدهـ  یشافزا و سویک از كخا به لیآ دهما کمتر گشتزبا لـ
 ایــن نتــایج ست.ا یگرد يسو از لیآ دهما هـــتجزی رعتـــس

 بـه دهـه چهار تا هس طی در کاربري تغییر که داد نشان پژوهش
 داده قـرار ثیرأتـ تحـت را خاك کیفی هايشاخص زیادي میزان
 تـرینمهـم و تـریناصلی عنوانبه آلی کربن میزان کاهش است.

 ثیرأتـتحـت آن پی در و درصد 67 میزانبه خاك کیفی شاخص
 از زیسـتی و ايتغذیـه شیمیایی، هايشاخص عمده گرفتن قرار

 عنوانبــه مطالعــاتی منطقــه در نشــده مــدیریت تغییــر مضــرات
 پـژوهش ایـن در .اسـت یاسـوج منطقـه هايجنگل از اينمونه

 جمعیت برانگیخته، تنفس پایه، تنفس چون زیستی هايشاخص
 ترتیـببـه فسـفاتاز آلکـالین و فسـفاتاز اسید هايآنزیم و قارچ

 تغییـر نتیجـه در را کاهش درصد 79 و 59 ،23 ،63 ،42 میزانبه
 میـزان کـاهش دادنـد. نشـان زراعی به متراکم گلجن از کاربري
 .71 و 48 میزانبه ترتیببه نیز کل نیتروژن و جذب قابل پتاسیم
 تغییـر ایـن ثیرأتـتحـت کـه است هاییشاخص دیگر از درصد،
 بـاالي میـانگین اراضی، بودن دارشیب است. گرفته قرار کاربري
 بــراي را شــرایط هــا،بــارش نامناســب توزیــع و ســاالنه بــارش

 خـوردن شـخم و هاجنگل تخریب پی در خاك سریع فرسایش
 مــهرــب اــب آورد.مـی فـراهم شیب) با جهتهم ویژه(به خاك

 دلتعا ،طبیعی کوسیستما کـی انوـعنهـب كاـخ دلاـتع ردنوـخ
 در و خـــورده هـــمبـــه لیآ ادمو تجزیه و ورود یا و تولید نمیا

 كخا کیفیت زیستی هايشاخص دیدـش اهشـک موجب نهایت
  شود.می كخا تخریب به منجر تـنهایدر و
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Abstract 
The conversion of forests to agricultural lands generally has damaging effects on soil qualitative indices. This study was 
conducted to investigate the effects of land use change on the physico- chemical and biological characteristics of the 
soils of Mokhtar Plain, Yasouj Region. Five soil samples (0- 30 cm) were taken from three land uses of dense forest, 
degraded forest, and dry farming. The physical, chemical and biological analyses were carried out in a completely 
randomized design. The results showed that by following the change in the forest land use to dry farming, the EC 
(56%), organic matter (67%), total nitrogen (71%), exchangeable potassium (48%), Basal respiration (42%), exhaled 
respiration (63%), fungi community (23%), acid phosphatase (59%), and alkaline phosphatase (79%) were decreased in 
the dry farming land use. However, the bacterial community (20%) and pH (5%) were increased in the dry farming land 
use and the amount of available phosphorus did not show any significant difference, as compared to the dense forest. In 
general, it can be concluded that by following forest degradation and change in land use, soil organic matter and its 
related indices, especially biological ones, are more affected. So, in order to maintain soil quality, appropriate 
management practices such as managed land use change, avoidance of tree cutting, especially on steep slopes, 
preventing of overgrazing, and addition of organic matter should be carried out in dry farming land use. 
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