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  چکیده
- تغییر کاربري اکوسیستم.رودخاك، ابزاري مناسب در مدیریت نوع کاربري اراضی به شمار میمطالعه شاخص هاي کیفیت     

هاي طبیعی به اکوسیستم مدیریت شده، اثرات زیان باري بر خصوصیات خاك داشته و به عنوان عامل تخریب خصوصیات 
بري اراضی جنگلی در ایران و به ویژه استان بنابراین با توجه به گستردگی تغییر کار. رودشیمیایی خاك  به شمار می- فیزیکی

بدین منظور لرخی . گیالن، در این پژوهش به مطالعه اثرات تغییر کاربري بر خصوصیات خاك در حوضه توتکابن پرداخته شد
ج نتای. ها مورد پژوهش قرار گرفتو زراعت اندازه گیري و نفاوت بین میانگین آنهاي جنگل خصوصیات فیزیکی خاك کاربري

یابند و در نتیجه خاك زراعی در مقایسه با ها کاهش میاین پژوهش نشان داد که در اثر تغییر کاربري، متوسط  قطر خاکدانه
 .گرددهاي جنگلی داراي جرم مخصوص بیشتري میخاك

  
 جنگلتراشی، استان گیالن, کیفیت خاك، تغییر کاربري اراضی :کلید واژه 

  
  مقدمه

زیست به عنوان یک جزء زنده است خاك، ظرفیت یک خاك براي عمل و انجام وظیفه در محیطبراساس تعریف، کیفیت     
رفت خاك در اثر فرسایش، تلفات مواد آلی خاك تواند پاسخگوي بسیاري از مسائل از جمله هدرارزیابی کیفیت خاك می).  4(

گیري خاك هستند که ظرفیت واص قابل اندازههاي کیفیت خاك آن دسته از خمعرف). 9(اي باشد و تولید گازهاي گلخانه
هاي کیفیت خاك معرف) 1996(وزارت کشاورزي آمریکا  .)1(دهندخاك جهت حمایت از تولید محصول را تحت تاثیر قرار می

 هايهایی از معرفباتالقی شدن و ایجاد رواناب مثال. کندرا به چهار گروه بصري، فیزیکی، شیمیایی و بیولوژي تقسیم می
شوند هاي فیزیکی کیفیت خاك محسوب میها از معرفوزن مخصوص ظاهري و پایداري خاکدانه. بصري کیفیت خاك هستند

هاي قابل توجه در سطح دنیا در زمینه تخریب به یکی از نگرانی ها و مراتع به اراضی کشاورزي امروزهتغییر جنگل). 10 (
اند که قطع درختان جنگلی و نشان داده) 2000(اسالم و همکاران). 12(ست زیست و تغییر اقلیم جهانی تبدیل شده امحیط

کاهش شدید . هاي طبیعی بوده و موجب کاهش کیفیت خاك خواهد شدتبدیل آن به اراضی زراعی عامل تخریب اکوسیستم
شود که تشدید مینامطلوب شدن کیفیت خاك زمانی . تواند منجر به نابودي دائم باروري زمین شودکیفیت خاك نیز می

ها دارد قطع درختان جنگلی در سراشیبیاظهار می) 1996(عملیات زراعی روي اراضی شیبدار انجام شود، بطوریکه رفاهی 
ها ترین خاكدر این بین اراضی شیبدار لسی را شاید بتوان از حساس. منجر به نابودي خاك در زمان خیلی کوتاهی خواهد شد

تغییر  .هاي طبیعی به سرعت از کیفیتشان کاسته خواهد شداراضی دانست که در اثر تخریب پوششدر برابر تغییر کاربري 
پذیر در استان گیالن از معضالتی است که با هاي شیبدار و فرسایشکاربري اراضی از جنگل به زراعی به خصوص در زمین
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ناپذیري عداد بالقوه خاك در باروري، صدمات جبرانهاي کیفیت خاك عالوه بر خسارت و کاهش استتاثیر مستقیم روي پارامتر
هاي مختلف کیفیت این تحقیق با هدف بررسی تغییرات پارامتر. پذیري خاك وارد نموده استرا از طریق افزایش فرسایش

 .خاك بر اثر تغییر کاربري طبیعی اراضی صورت پذیرفت
  

  ها  مواد و روش
. باشدتان گیالن،  مواد مادري منطقه مورد نظر از جنس سنگ آهک میاي در منطقه توتکابن اسطی مطالعه گسترده    

تراشی سال است که جنگل 50باشد که حدود پوشش گیاهی منطقه جنگل طبیعی و زمین کشاورزي تحت کشت گندم می
 4هر کاربري بدین منظور در . برداري در موقعیت شانه شیب انجام گرفتنمونه. شده و تحت کشت این گیاه قرار گرفته است

ها برداري خاكپس از نمونه. برداري انجام گردیدسانتی متري نمونه15-0متري انتخاب و از  عمق  30نقطه به فاصله حداکثر 
خصوصیات فیزیکی مورد مطالعه شامل . هاي فیزیکی مورد مطالعه قرار گرفتندبه آزمایشگاه منتقل و از نظر برخی از ویژگی

 .باشدها به روش الک تر میش کلوخه و میانگین وزنی قطر خاکدانهجرم مخصوص ظاهري به رو
  

  نتایج و بحث
متري خاك منطقه نشان داد جنگلتراشی و عملیات سانتی 15- 0در الیه ) MWD(هاتعیین میانگین وزنی قطر خاکدانه    

ها در اراضی تحت خاکدانهو در نتیجه کاهش پایداري ) P>0.05(کشت و زرع در منطقه موجب کاهش چشمگیر این پارامتر 
میلیمتر در کاربري  0.900میلیمتر در کاربري جنگل به  1.523متري از سانتی 15-0در الیه  MWDمیزان . کشت شده است

، کاراوکا و همکاران )2004(این نتیجه با یافته محققینی مانند ایورندیک و همکاران ). 1شکل (زراعی کاهش یافته است 
هاي درشت را شکسته و ماده آلی خاك را نیز به این طریق در عملیات زراعی خاکدانه. مطابقت دارد) 2005(و سیلک ) 2004(

 .دهدمعرض تلفات قرار می
 

                   
  سانتیمتري    15-0ها در الیه اثر کاربري اراضی بر میانگین وزنی قطر خاکدانه -1شکل                            

 
 

  مخصوص ظاهريوزن 
هاي مورد نظر نشان داد وزن مخصوص ظاهري اختالف معنی داري بین دو کاربري نشان مطالعه خاك منطقه در عمق     

میزان . افزایش یافته است )  P>0.05(دهد، بطوریکه وزن مخصوص ظاهري پس از تغییر کاربري به میزان قابل توجهیمی
گرم بر سانتیمتر مکعب  1.598گرم بر سانتیمتر مکعب به  1.368ري از  سانتیمت 15-0وزن مخصوص ظاهري خاك در الیه 

) 2005(و سیلک ) 2002(نتیجه حاصله با یافته پژوهشگرانی مانند مک دو نالد و همکاران ). 2شکل (افزایش یافته است 
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اده آلی خاك و تراکم افزایش وزن مخصوص ظاهري را در اراضی زراعی به تلفات م) 2005(لمنی و همکاران . مطابقت دارد
  .دانندناشی از شخم مربوط می

  

                    
                       

 
  سانتیمتري 15-0اثر کاربري اراضی بر جرم مخصوص ظاهري در الیه  -2شکل

  
  نتیجه گیري کلی

تغییر در کاربري اراضی  و . کاربري رخ داده استنتایج این پژوهش نشان داد کاهش کیفیت فیزیکی خاك در اثر تغییر     
تبدیل جنگل به زمین کشاورزي سبب تغییر در برخی از خصوصیات فیزیکی از جمله میانگین وزنی قطر خاکدانه ها و بافت 

از طرف دیگر نوع گیاهی که در . این تغییرات سبب تخریب خاك ها شده و آن ها را مستعد فرسایش می کند. خاك گردید
 .تواند بر شدت این تغییرات موثر باشدشود میمین کشت میز
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