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ارزيابی اثر تغيير کاربري اراضی از جنگل به کشاورزي بر برخی ويژگیهاي شيميايی
خاک ) مورد مطالعه :منطقة زرينآباد ساري)
مهری برومند ـ کارشناس ارشد گروه علوم خاک ،دانشگاه علوم کشاورزی و مناب طبیعی ساری
مهدی قاجار سپانلوـ دانشیار گروه علوم خاک ،دانشگاه علوم کشاورزی و مناب طبیعی ساری
محمدعلی بهمنیارـ استاد گروه علوم خاک ،دانشگاه علوم کشاورزی و مناب طبیعی ساری
سروش سالک گیالنیـ مربی گروه علوم خاک ،دانشگاه علوم کشاورزی و مناب طبیعی ساری

پذیرش مقاله 1393/07/12 :تأیید نهایی1394/02/16 :

چکيده
بهمنظور بررسی اثر تغيير کاربري اراضی از جنگل هيرکانی به اراضی کشاورزي ديم (کلزا) و آبی (شاليزار) بر برخی
ويژگیهاي شيميايی خاک در منطقة زرينآباد ساري ،از هر کاربري در چهار تکرار از دو عمق  20-0و50-20
سانتیمتر نمونهبرداري شد .براساس نتايج ،تغيير کاربري اراضی جنگل به شاليزار سبب افزايش مقدار واکنش
خاک از  6/43به  7/52شد؛ اما تبديل آن به کشت ديم (کلزا) اثر معناداري بر واکنش خاک نداشت .تغيير کاربري
اراضی جنگل به ديم به کاهش  46/5درصدي کربن آلی منجر شد که اين کاهش در تبديل جنگل به شاليزار38 ،
درصد بود .مقدار نيتروژن نيز طی تغيير اراضی جنگل به کشت ديم کاهش يافت؛ اما اين کاهش در تبديل آن به
شاليزار معنادار نبود .تغيير کاربري سبب افزايش چهاربرابري مقدار فسفر جذبشدنی در اراضی ديم و افزايش
دوبرابري در اراضی تبديلشده به شاليزار شد؛ اما بر مقدار پتاسيم جذبشدنی و ظرفيت تبادل کاتيونی خاک اثري
نداشت .کمترين مقدار قابليت هدايت الکتريکی ،در کشت ديم مشاهده شد .بنابراين ،پيشنهاد میشود که هرگونه
تغيير کاربري در منطقه با احتياط صورت گيرد و در اراضی تغييريافته ،با بهکارگيري شيوههاي کارامد مديريت
اراضی ،اثرهاي نامطلوب حاصل از تغيير کاربري تعديل شود.

کليدواژهها :تغيير کاربري اراضی ،جنگل ،شاليزار ،کربن آلی ،کشت ديم.

مقدمه
خاک ،مجموعهای پویا ،زنده و طبیعی از ترکیبات بیوژئوشیمیایی است که وظایف کلیدی متعددی در زیستبـوم برعهـده
دارد .الیة نازک خاک که پوشش سطح زمین محسو میشود ،نمایندة مرز بقـا و خاموشـی حیـات اسـت يداالل و مـایر،
 .)1986خاک بستر همة فعالیتهای تولیدی انسان بهشمار میرود و بنیان بسیاری از تمدنهای بزرگ و کهن جهـان بـر
باروری و حفاظت از خاک استوار بوده است .تمدنهای بزرگ بشری در مناطقی از جهان به رشد و شکوفایی رسیدهاند که
خاک آنها از کیفیت مناسبی برخوردار بوده است؛ می تـوان گفـت سـطح پیشـرفت تمـدن بشـری ،بـا خـاک و چگـونگی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نویسندۀ مسئول09112550020 :

 E- mail: mehri.boroumand@gmail.com
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بهرهبرداری از آن ارتبا تنگاتنگی دارد يحقنیا و کوچکی .)1375 ،کیفیت خاک بهمثابة ظرفیت خاک ،در داخل مرزهـای
زیستبوم ايرگذار بوده ،در ارتبا مثبت با زیستبومهای مجاور است ياسالم و همکاران .)1999 ،ازجمله مباحـث مهـم در
جوام در حال توسعه ،تغییر کاربری اراضی و اير آن بر خاک است .بهدلیل رشد سری جمعیت ،مناطق وسیعی از جنگلها
تخریب و به زمینهای زراعی تبدیل شده است يگریگوریچ و همکاران .)1994 ،عامل افزایش تقاضا برای سوخت يهیزم)،
الوار ،پناهگاه و محصوالت زراعی يغذا) موجب شده است تا انسان ،پوششهای طبیعی زمین ،بهویژه جنگلها را با سرعت
هشداردهندهای تخریب یا تبدیل به زمینهای کشاورزی کند يهال و همکاران)1993 ،؛ اما تغییر کـاربری اراضـی عمومـاً
ویژگیهای فیزیکی ،شیمیایی و زیستی خاک را تحت تأيیر قرار میدهد .سولومون و همکاران ي )2002با پژوهش دربـارة
خاکهای مناطق مرتف و نیمهمرطو اتیوپی بیان کردند جنگلتراشی و  25سال کشت و زرع پیوسته ،بهترتیب  55و 52
درصد از مادة آلی و نیتروژن کل خاک را از بین برده است .آنها دالیل این امر را کاهش ورود مواد گیاهی تازه و مواد آلی
به خاک و همچنین تأيیر عملیات خاک ورزی اعالم کردند .این پژوهشگران بیان کردند جنگل تراشی و عملیات کشاورزی
عالوه بر مقدار مادة آلی خاک ،بر ترکیب شیمیایی آن نیز در منطقه اير گذاشته است.
لمنی و همکاران ي )2005طی پژوهشی در ارتفاعهای جنو اتیوپی گزارش کردند که مقدار نیتروژن کـل خـاک در
منطقة جنگل تراشی شده در مقایسه با جنگل طبیعی ،پس از  53سال عملیات زراعی 59/2 ،درصد کاهش یافته است .آنها
همچنین گزارش دادند فسفر قابل استفاده در الیة سطحی خاک تا  12/8میلی گرم بر کیلوگرم يبـه مقـدار بیشـتر از 207
درصد) طی ده سال اول پس از قط درختان جنگلی افزایش یافتـه اسـت .کیـانی و همکـاران ي )1386در بررسـی تـأيیر
جنگلتراشی بر معرفهای کیفیت خاک در اراضی لسی استان گلستان مشاهده کردند که مقدار مواد آلی ،بهدلیـل نسـبت
زیاد افزایش مواد گیاهی تازه و تجزیة کم در اراضی جنگلی در الیة سطحی خاک ،به نزدیک چهار درصد رسـیده اسـت.
عملیات کشاورزی به دلیل بهبود وضعیت تهویه ،موجب افزایش شدت تجزیة مواد آلی می شود و در نتیجه ،مقدار مادة آلـی
به  1/3درصد کاهش می یابد .این پژوهشگران همچنین اعالم داشتند که تغییر کاربری اراضی بر ظرفیت تبادل کـاتیونی
اير چندانی نداشته ،از حدود  13/2در اراضی جنگلی تا  12/97سانتیمولبار بر کیلوگرم خاک در اراضی کشـاورزی متغیـر
است؛ در حالی که وگن و همکاران ي )2006در بررسی تأيیر جنگلتراشی و زراعت بر ویژگیهای خاکهای اکسیسول در
ماداگاسکار دریافتند که ظرفیت تبادل کاتیونی خاک از  13به  5میلیاکیواالن بر صد گرم کاهش یافته است.
تغییر کاربری اراضی جنگلی به کشاورزی از مسائل شای در ایران ،به ویژه در شمال کشور است .با وجود این ،کمبود
پژوهشهای کافی و مناسب برای کمیسازی ايرهای تغییر کاربری اراضی کامالً محسوس اسـت .بـههمـین دلیـل ،ایـن
پژوهش بهمنظور بررسی اير تغییر کاربری اراضی از جنگل به اراضی کشـاورزی دیـم يکلـزا) و آبـی يشـالیزار) بـر برخـی
ویژگیهای شیمیایی خاک از جمله  ،pHکربن آلی ،مقدار نیتروژن کـل ،فسـفر و پتاسـیم جـذ شـدنی ،قابلیـت هـدایت
الکتریکی و ظرفیت تبادل کاتیونی در منطقة زرینآباد ساری انجام گرفت.

مواد و روشها
منطقة بررسی شده در این پژوهش ،در طول  53درجه و  8دقیقة شرقی و عرض جغرافیایی  36درجه و  32دقیقة شـمالی
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يمنطقه ای در اطراف روستای زرین آباد ساری) با متوسط ارتفاع  145متر از سطح دریـا و میـانگین بارنـدگی سـاالنة 775
میلیمتر ،متوسط دمای ساالنة شانزده درجة سلسیوس و تبخیر هزار میلیمتـر ينشـریة سـازمان آ منطقـهای) بـا رژیـم
رطوبتی خاک زریک و رژیم حرارتی ترمیک و اقلیم معتدل و مرطو واق است که ردهبنـدی خـاک در کـاربری جنگـل
 Typic Argixerollsو در دیگر کاربریها  Haploxerepts Typicاست .اراضی بررسیشده حدود چهل سال پـیش ،از
جنگل به مزارع دیم يکلزا) و آبی يشالیزار) تغییر یافته است .برای بررسی اير تغییر کاربری بر برخی ویژگی های شـیمیایی
خاک ،پژوهش پیش رو بهصورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی طراحـی شـد ،سـپس از هـر
کاربری در چهار تکرار از دو عمق  20-0و 50-20سانتیمتر بهصورت مرکب نمونهبرداری شد .نمونهها پس از هوا خشک
شدن و کوبیدن ،از الک دو میلی متری گذرانده شد و سپس مقدار کربن آلی خاک به روش اکسیداسـیون تـر تعیـین شـد
يوالکی و بلیک .)1935 ،اندازهگیری نیتروژن کل خاک به روش کجلدال صورت گرفت يبرمنـر و مولـوانی .)1982 ،بـرای
محاسبة مقدار فسفر در دسترس خاک نیز ابتدا نمونهها به دو روش اولسن يبرای اندازهگیری فسفر در دسـترس در نمونـه
خاکهای با واکنش بیشتر از  )7ياولسن و سامرز )1990 ،و روش بری -کورتز يبرای اندازهگیری فسفر در دسترس نمونـه
خاکهای با واکنش کمتر از  )7يبری و کورتز )1945 ،عصارهگیری و سپس بهوسیلة دستگاه اسـپکتروفتومتر مـدل T90

مقدار فسفر موجود در عصارة به دست آمده از هر نمونه قرائت شد .مقدار پتاسیم در دسترس از راه عصاره گیری بـا اسـتات
آمونیوم  pH=7و قرائت بهوسیلة دستگاه فلیم فتومتر مدل  Sherwood 410بهدست آمد .ظرفیت تبادل کـاتیونی خـاک
نیز به روش باور اندازه گیری شد يوسترمن .)1990 ،برای تعیین واکنش و هدایت الکتریکی خاک ،پس از تهیة گل اشباع،
مقدار واکنش ي )pHآن با استفاده از دستگاه pHمتر و قابلیت هدایت الکتریکی عصاره های بـه دسـت آمـده از گـل اشـباع
خاک نیز با دستگاه ECمتر يشوریسنج) اندازهگیری شد يپیج و همکاران .)1982 ،تجزیة آمـاری دادههـا پـس از آزمـون
نرمال بودن آنها با آزمون کولموگروف -اسمیرنوف ،در محیط نرمافزاری  SPSSانجام گرفت .مقایسة میانگین دادهها نیـز
با استفاده از آزمون چنددامنهای دانکن در سطح پنج درصد صورت پذیرفت.

يافتههاي پژوهش
اثر تغيير کاربري بر واکنش خاک
براساس نتایج تجزیه و تحلیل دادهها ،بیشترین مقدار واکنش خاک در الیة سطحی ي 20-0سانتیمتر) مربو به کـاربری
شالیزار با مقدار  7/34بود .این نتیجه برای الیة زیرسطحی نیز تکرار شد و کاربری شالیزار بـا مقـدار  7/7واکـنش خـاک
بیشتری نسبت به کاربری جنگل و کشت دیم نشان داد يجدول .)1
بهطور کلی عمق  20-0سانتیمتری ،واکنش خاک کمتری نسبت به عمق  50-20سانتیمتـری داشـت و کـاربری
شالیزار با میانگین کلی  7/52بیشترین مقدار واکنش خاک را نشان داد يشکل  .)1بهنظر مـیرسـد دلیـل ایـن امـر تـأيیر
غرقا و شرایط احیایی شالیزار باشد که سبب میشود واکنش خاک بهسمت خنثی شدن پیش رود؛ زیرا با توجه به اینکـه
واکنش خاک در دیگر کاربریها کمتر از هفت است ،هنگامی که شرایط غرقا و احیایی شالیزار مهیا مـیشـود ،عناصـر
موجود در خاک احیا شده ،الکترون و یون هیدرونیوم را از محیط جذ میکند؛ در نتیجة این امر ،غلظت یون هیـدرونیوم
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در محلول خاک کاهش مییابد و درنهایت ،واکنش خاک افزایش مـییابـد .پژوهشـگران دیگـر نیـز اعـالم کردنـد کـه
کشتوکار در خاکهای شالیزار موجب تغییر  pHبهسمت خنثی شدن میشود؛ بهگونهای که  pHخاکهای اسیدی که در
شرایط غرقا قرار میگیرند ،افزایش مییابد يچنمین) و همکاران1994 ،؛ کیم و همکـاران1991 ،؛ پنامپرورنـا.)1978 ،
اگرچه نیکنهاد و مارامایی ي )1390تفاوت معناداری بین کاربریهای مختلف از نظر مقدار واکنش خاک مشاهده نکردنـد،
پژوهشگرانی چون کیانی و همکاران ي)1386؛ شعبانزاده و همکاران ي)1390؛ بوالن و همکـاران ي)1991؛ اسـالم و ویـل
ي)2000؛ بکت و استروسنیجدر ي )2003و تجادا و گنزالز ي )2008اعالم داشتند که واکنش خاک طی تغییر کاربری جنگل
به اراضی کشاورزی تفاوت معناداری نشان داده است .عاکف و همکاران ي )1382نیز در بررسیهای خود دربارة ايـر تغییـر
کاربری در شمال کشور اعالم کردند که کاربری شالیزار pH ،بیشتری نسبت به کاربری جنگل داشته است.

شکل  .1مقدار واکنش خاک در جنگل ،کشت ديم و شاليزار (دادهها مربوط به ميانگين دو عمق است).

اثر تغيير کاربري بر مقدار کربن آلی خاک
بیشترین مقدار کربن آلی در الیة سطحی خاک جنگل مشاهده شد .در الیة زیرسطحی نیز کـاربری جنگـل ،کـربن آلـی
بیشتری را نسبت به دیگر کاربریها نشان داد .بهطور کلی ،مقدار کربن آلی الیة سطحی در مقایسه با الیـة زیرسـطحی،
به دلیل ورود بیشتر بقایا و مواد گیاهی تازه و آلی ،مقادیر بیشتری از کربن آلی را دارا بود يجدول  .)1با توجه بـه شـکل 2
میتوان دریافت که تغییر کاربری اراضی از جنگل به کشاورزی سبب کاهش کربن آلی خاک شـده اسـت؛ بـهطـوریکـه
کاربری جنگل با مقدار  1/37درصد کربن آلی ،بیشترین مقدار آن را نشان داد .این امر ممکن است به این دلیل باشد کـه
مواد آلی در خاکهای زراعی بهلحاظ فیزیکی ،کمتر از خاک جنگل حفي میشود؛ زیرا عملیـات زراعـی موجـب شکسـته
شدن خاکدانههایی میشود که مواد آلی را در خود محافظت کرده است .همچنین ،کمتر بودن مقدار کربن آلـی در خـاک
زراعی نسبت به جنگلی ،ممکن است ناشی از ورود کمتر کربن به خاک و همچنین ،هدررفت بیشتر کربن در این اراضـی
باشد که خود ناشی از دالیلی مانند تخریب خاکدانهها ،افزایش تهویة خاک بر اير کشت و زرع و تشدید اکسیداسیون مواد
آلی ،سوزاندن بقایای گیاهی و فرسایش آبی شدید است ياسالم و ویل .)2000 ،کلیک ي )2005و چیبسا و تائا ي )2009نیز
در پژوهشهای خود به این نتیجه رسیدند که الیة سطحی خاک از نظر درصد مادة آلی ،شرایط مناسبتری در قیـاس بـا
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الیة تحتانی خاک دارد؛ بنابراین میتوان بیان کرد که در خاک جنگل ،بهدلیـل عـدم کشـتوزرع و نیـز وجـود الشـبرگ
فراوان ،بین تجزیة سری مادة آلی خاک و تجم سری الشبرگ ،توازن وجود دارد؛ اما در اراضی زراعی و باغ ،این تـوازن
بهچشم نمیخورد .مهمترین عاملی که بر تسری کاهش مادة آلی در خاک اير میگـذارد ،کشـتوکـار اسـت کـه موجـب
افزایش تجزیة مواد آلی خاک طی عملیات شخم میشود يسیکس و همکاران .)2000 ،حساسیت بیشتر اراضی کشاورزی
دربرابر فرسایش ،عاملی برای کاهش کربن آلی خاک بهشمار میآید؛ بهطوری که بخش عمدهای از کربن آلی خاک از راه
فرایند فرسایش و بهصورت محلول همراه با روانا از دسترس خارج میشود يمارتیزمنا و همکـاران2008 ،؛ گریگـوریچ و
همکاران1998 ،؛ تجادا و گنزالز .)2008 ،افزون بر این ،عملیات خاکورزی سبب مخلو شدن الیههای زیرین خـاک بـا
درصد کربن آلی کمتر ،با خاک رویی حاوی کربن آلی بیشتر میشود و درنتیجه ،موجب کاهش کربن آلی خـاک سـطحی
در قیاس با حالت اولیه میشود يگریگوریچ و همکاران.)1998 ،

شکل  .2مقدار کربن آلی در جنگل ،کشت ديم و شاليزار (دادهها مربوط به ميانگين دو عمق است).

وان) و همکاران ي )2003نیز در چین دریافتند که درصد مواد آلی کاربری زراعی ،در مقایسه با جنگل درختان چوبی
بهطور چشمگیری کمتر است .وو و تیسن ي )2002با بررسی تأيیر زراعت بر مقدار کربن آلی خاک در خاکهای لسی چین
نتیجه گرفتند طی پنج سال اول پس از عملیات زراعی در زمینهایی که پیشتر پوشیده از گیاهـان طبیعـی بـوده ،مقـدار
کربن آلی خاک تا  77درصد کاهش یافته است .آنها معتقدند فرسایش آبی شدید در اراضی شیبدار منطقه در پی عملیات
زراعی و تجزیة مواد آلی ممکن است دلیل اصلی کاهش شدید کربن آلی خاک در پنج سال اول پس از تغییر کاربریهای
طبیعی باشد.
نائل و همکاران ي )2004در پژوهشی بیان کردند که بر اير تخریب جنگلهای طبیعی استان کهگیلویـه و بویراحمـد
مقدار کربن آلی خاک از  4/1درصد در خاک جنگل ،به  1/67درصد در خاک منطقة تخریبشده کاهش یافته است .وگن
و همکاران ي )2006نیز در بررسی تأيیر جنگلتراشی و زراعت بر ویژگیهای خاکهای اکسیسول در ماداگاسکار دریافتند
که مقدار کربن آلی خاک در سال نخست پس از جنگلتراشی به مقدار  23/8و در سه سال نخست بهطور متوسـط 11/3
گرم بر کیلوگرم کاهش یافته است.

440
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حسینی و گلچین ي )1390در بررسی خود در مقایسة بین کربن آلی در خاکهای بکر و کشتشده ،کاهش شـدید و
معنادار کربن آلی در نتیجة کشتوکار را مشاهده کردند .آنها مقدار کاهش کربن آلی را بین شصت تا هفتاد درصد بـرآورد
کردند .این پژوهشگران بیان کردند که در سامانههای زراعی ،قسمت عمدة مـادة خشـک تولیـدی بـهصـورت محصـول
برداشتشده از زمین خارج میشود و کاهش کربن ورودی به خاک از مهمترین عوامل کاهش کربن آلـی در خـاکهـای
زیر کشت است.

شکل .3مقدار نيتروژن کل در جنگل ،کشت ديم و شاليزار (دادهها مربوط به ميانگين دو عمق است)

اثر تغيير کاربري بر مقدار نيتروژن کل خاک
همانگونه که در جدول  1مشاهده میشود ،درصد نیتروژن در الیة سطحی بهطور معناداری بر اير تغییر کـاربری کـاهش
یافته و از  0/15درصد در جنگل به  0/11درصد در کاربری دیم رسیده است؛ اما این کاهش در الیة زیرسـطحی معنـادار
نبوده است؛ علت این امر ممکن است این باشد که ازآنجاکه مواد آلی ،ذخایری برای نیتروژن خاک محسـو مـیشـود و
این مواد آلی در الیة سطحی ،بیشتر از الیة زیرسطحی دستخوش تغییر است ،بدیهی است که تغییرات و کاهش نیتروژن
بر اير کشتوزرع در الیة سطحی محسوستر باشد.
بهطور کلی ،نتایج تجزیه و تحلیل دادهها حاکی از آن است که تغییر کاربری اراضی از جنگل به زراعی سبب کاهش
نیتروژن خاک میشود يشکل  .)3سولومون و همکاران ي )21 :2002دلیل این امر را کـاهش ورود مـواد آلـی بـه خـاک و
همچنین ،تأيیر عملیات خاکورزی اعالم کردند .این پژوهشگران با بررسی خاکهای مناطق مرتف و نیمهمرطو اتیوپی
دریافتند که جنگلتراشی و  25سال کشتوزرع پیوسته 52 ،درصد از ازت کل خاک را از بین برده است .کیانی و همکاران
ي )453 :1386نیز در استان گلستان مشاهده کردند که نیتروژن بر اير تبدیل جنگل به اراضی کشاورزی ،بهطور تقریبی به
مقدار یکسوم کاهش یافته است .این پژوهشگران بیان کردند که بهنظر میرسد تجزیة ریشـه و جـذ توسـط گیاهـان،
تأيیر بسزایی بر پراکنش نیتروژن کل در خاک دارد .دان) و همکاران ي )2002در شمال ویتنام نیز کاهش مقدار نیتـروژن
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خاک را طی جنگلتراشی و عملیات زراعی گزارش کردند .لمنی و همکاران ي )373 :2005کاهش  59/2درصـدی مقـدار
نیتروژن را ضمن تغییر کاربری از جنگل به اراضی زراعی اعالم داشتند.

اثر تغيير کاربري بر مقدار فسفر جذبشدنی خاک
همانگونه که در جدول  1مشاهده میشود ،بیشترین مقدار فسفر جذ شدنی در الیة سطحی ،در کاربری دیم بـا 21/88
میلیگرم بر کیلوگرم و کمترین آن در کاربری جنگل بود؛ اما در الیة زیرسـطحی ،اخـتالف معنـاداری میـان کـاربریهـا
مشاهده نشد .بهطور کلی ،مقدار فسفر در الیة سطحی ي13/10میلیگرم بر کیلوگرم) بسـیار بیشـتر از مقـدار آن در الیـة
زیرسطحی ي 2/60میلیگرم بر کیلوگرم) بود.

شکل .4مقدار فسفر جذبشدنی در جنگل ،کشت ديم و شاليزار (دادهها مربوط به ميانگين دو عمق است)

آنچه از شکل  4برمیآید ،این است که تغییر کاربری اراضی از جنگل به کشاورزی سبب افزایش مقدار فسفر خـاک
شده است؛ دلیل این امر را استفاده از کودهای فسفره در الیة سطحی اراضی زراعی میتوان دانست کـه سـبب تجمـ و
افزایش فسفر خاک نسبت به اراضی جنگلـی شـده اسـت .لمنـی و همکـاران ي )373 :2005نیـز طـی پژوهشـی کـه در
ارتفاعهای جنو اتیوپی انجام دادند ،گزارش کردند که مقدار فسفر جذ شدنی خاک در الیة سـطحی آن ،بـیش از 207
درصد طی ده سال نخست پس از قط درختان جنگلی افزایش یافت؛ گرچه کیـانی و همکـاران ي )453 :1386در اسـتان
گلستان یافتههایی مبنی بر نبود تفاوت معنادار میان اراضی جنگلی و کشاورزی گزارش کردند که با نتـایج مشـاهدههـای
بکت و استروسنیجدر ي )85 :2003نیز همخوانی داشت.

اراض
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شکل .5مقدار پتاسيم جذبشدنی در جنگل ،کشت ديم و شاليزار (دادهها مربوط به ميانگين دو عمق است)

اثر تغيير کاربري بر پتاسيم جذبشدنی خاک
نتایج اندازهگیری مقدار پتاسیم موجود در عمق  20-0و  50-20سانتیمتری در جدول  1ارائه شده اسـت .براسـاس ایـن
نتایج ،مقدار پتاسیم جذ شدنی الیة سطحی خاک جنگل بیشتر از اراضی کشاورزی بود .اگرچه این اختالف از نظر آماری
معنادار نبود ،در الیة زیرسطحی نتیجة متفاوتی بهدست آمد و مقدار پتاسیم جذ شدنی در خاک جنگـل کمتـر از اراضـی
دیم و شالیزار بود و کاربری شالیزار ،بیشترین مقدار پتاسیم جذ شدنی را نشان داد.
دلیل این امر را کمتر بودن آ شویی و درنتیجه ،انتقال کمتر پتاسیم از الیة سطحی به زیرسطحی در کاربری جنگل
نسبت به شالیزار و دیم میتوان دانست .اگرچه نتایج نشاندهندة کاهش مقدار پتاسیم در نتیجة تغییر کاربری از جنگل به
کاربری زراعی بود ،این کاهش از نظر آماری معنادار نبود و همة تیمارها در یک سطح قرار داشـت يشـکل  .)5پتاسـیم در
الیة سطحی ي 179/93میلیگرم بر کیلوگرم) کمتر از الیة زیرسـطحی ي 196/6میلـیگـرم بـر کیلـوگرم) بـود کـه شـاید
شستوشو و انتقال پتاسیم به الیههای زیرین سبب تجم و افزایش آن در الیة زیرسطحی شده باشد .کیانی و همکـاران
ي )453 :1386در گلستان اعالم داشتند که مقدار پتاسیم با قط درختان جنگلی و افزایش عملیات کشـاورزی و درنتیجـه،
افزایش شستوشوی این عنصر و انتقال به الیههای پایینی خاک ،از  255/4به  214میلیگرم بر کیلوگرم خـاک کـاهش
یافته است؛ در حالی که لمنی و همکاران ي )2005در پژوهشهای خود در جنو اتیوپی ،نتایج متفاوتی مبنی بـر افـزایش
پتاسیم در دسترس به مقدار بیشتر از  356درصد طی ده سال نخست پس از قط درختان جنگلی مشاهده کردند.
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شکل  .6مقدار قابليت هدايت الکتريکی خاک در جنگل،کشت ديم و شاليزار (دادهها مربوط به ميانگين دو عمق است)

اثر تغيير کاربري بر مقدار قابليت هدايت الکتريکی خاک
براساس نتایج ،کاربری دیم در الیة سطحی ،قابلیت هدایت الکتریکی کمتری نسبت به جنگل و شالیزار نشان داد .اگرچه
این نتیجه برای عمق زیرسطحی نیز تکرار شد ،این اختالف از نظر آماری معنادار نبود .بهطور کلی ،مقدار قابلیت هـدایت
الکتریکی خاک در الیة سطحی ،بیشتر از الیة زیرسطحی بود يجدول  )1کـه حرکـت مـویینگی آ در خـاک ،عملیـات
کشاورزی ،ویژگیهای خاک و غیره را دلیل ایجاد تفاوت معنادار آماری از لحاظ این شاخص ،بین دو الیة خـاک در ایـن
اراضی میتوان دانست يحاجعباسی و همکاران.)1386 ،
کاربری دیم با مقدار  0/42دسیزیمنس بر متر ،قابلیت هدایت الکتریکی کمتری نسبت به شالیزار و جنگل بهترتیب
با  0/64و  0/59دسیزیمنس بر متر داشت يشکل .)6
شعبانزاده و همکاران ي )1390طی پژوهشهای خود در منطقة کیاسر ،یافتههای متفاوتی مبنـی بـر نبـود اخـتالف
معنادار قابلیت هدایت الکتریکی بین کاربری جنگل و کشاورزی گزارش کردند .خالـدیان و همکـاران ي )1390نیـز نتـایج
متناقضی مبنی بر افزایش  78درصدی مقدار قابلیت هدایت الکتریکی خاک بر ايـر تغییـر کـاربری از جنگـل بـه اراضـی
کشاورزی بیان کردند که با نتایج بوالن و همکاران ي )1991مطابقت داشت؛ اما اکبری و همکاران ي )1390در اصفهان به
این نتیجه رسیدند که قابلیت هدایت الکتریکی کشت برنج نسبت به دیگر کاربریهای بررسیشده بیشتر بوده است.
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شکل  .7مقدار ظرفيت تبادل کاتيونی خاک در جنگل ،کشت ديم و شاليزار (دادهها مربوط به ميانگين دو عمق است)

اثر تغيير کاربري بر ظرفيت تبادل کاتيونی خاک
نتایج مربو به مقدار ظرفیت تبادل کاتیونی در کاربریها و اعماق مختلف در جدول  1آورده شده است .مقایسة میـانگین
دادههای بهدستآمده نشان داد که مقدار ظرفیت تبادل کاتیونی -چه در عمق  20-0سانتیمتری و چه در عمـق 50-20
سانتیمتری -فاقد اختالف آماری معنادار میان کاربریهای بررسیشده است يجـدول  .)1بـهطـور کلـی ،نتـایج تجزیـه و
تحلیل دادهها بیانکنندة آن بود که تغییر کاربری اراضی بر مقدار ظرفیت تبادل کاتیونی خاک مؤير نبوده است يشکل .)7
کیانی و همکاران ي )1386در گلستان نیز به نتایج مشابهی دست یافتند .آنان بیـان کردنـد کـه تغییـر کـاربری اراضـی از
جنگل به زراعی ،اير معناداری بر مقدار ظرفیت تبادل کاتیونی خاک نداشته است؛ در حالی که سـانچزمارانون و همکـاران
ي )2002در جنو اسپانیا ،کاهش  48درصدی مقدار این شاخص را بر اير تغییر کاربری بیان کردنـد .عـاکف و همکـاران
ي )1382در گیالن ،خرمالی و شمسی ي )1388در گلستان و وگن و همکاران ي )2006در ماداگاسکار نیز نتـایج متفـاوتی را
مبنی بر کاهش ظرفیت تبادل کاتیونی خاک بر اير تغییر کاربری اراضی جنگلی به اراضـی زراعـی اعـالم کردنـد کـه بـا
مشاهدات بکت و استروسنیجدر ي )2003نیز همخوانی داشت.

همبستگی بين ويژگیهاي شيميايی بررسیشده در اين پژوهش
همانگونه که در جدول  2مشاهده میشود ،بین واکنش خاک و هدایت الکتریکی آن ،همبستگی مثبتـی دیـده شـد کـه
بهمعنای آن است که با افزایش واکنش خاک ،مقدار قابلیت هدایت الکتریکی خاک نیز افزایش مییابد که این امر ممکن
است به این دلیل باشد که افزایش مقدار کاتیونهای بازی در محلول خاک ،به افزایش واکنش آن منجـر مـیشـود و بـا
افزایش مقدار کاتیونهای بازی ،قابلیت هدایت الکتریکی خاک نیز افزایش مییابد .میان کربن آلی خاک و نیتروژن کـل
نیز همبستگی مثبتی مشاهده شد يجدول )2؛ زیرا نیتروژن خاک بهطور عمده در قالب ترکیبات آلی در خـاک وجـود دارد؛
بهطوری که مواد آلی خاک را بهمنزلة انباری برای نیتروژن معرفی میکنند يساالردینی.)1374 ،

ار

پژوهشهاي جغرافياي طبيعی ،دورة  ،47شمارة  ،3پاييز 1394

446

بین مقدار کربن آلی خاک و قابلیت هدایت الکتریکی و مقدار پتاسیم جذ شدنی آن ،رابطة مثبتی وجود دارد؛ چراکه
مادة آلی خاک را منبعی غنی از یونها میتوان دانست؛ افزون بر اینکه تجزیة مواد آلی موجود در خاک ،مهمترین عامـل
تولید اسیدهای آلی در خاک است که سبب هوازدگی کانیهای رسی يمنب عمدة پتاسیم غیرتبادلی) و رهاسـازی پتاسـیم
غیرتبادلی و درنتیجه ،افزایش مقدار پتاسیم جذ شدنی میشود يجدول  .)2میان مقدار قابلیت هدایت الکتریکـی خـاک و
مقدار پتاسیم جذ شدنی و نیتروژن کل ،رابطة مثبتی وجود دارد؛ چراکه افزایش یـونهـا و امـالح محلـول خـاک سـبب
افزایش قابلیت هدایت الکتریکی خاک میشود .مقدار ظرفیت تبـادل کـاتیونی خـاک نیـز بـا مقـدار فسـفر در دسـترس،
همبستگی مثبت و معناداری دارد يجدول  .)2بدیهی است که هرچه مقدار ظرفیت تبادل کاتیونی خاک بیشتر باشد ،تـوان
خاک در نگهداری یونها و عناصر غذایی در سطح کلوئیدهای خاک نیز بیشتر میشود که این امـر ،مـان شسـتوشـو و
هدررفت آنها میشود؛ درنتیجه مقدار عناصر در دسترس ،ازجمله فسفر نیز افزایش خواهد یافت.
جدول .2ضرايب همبستگی بين برخی ويژگیهاي شيميايی خاک
CEC

1
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** ns ،* ،بهترتیب بیانکنندة اير معنادار بر سطح احتمال یک درصد 5 ،درصد و عدم اير معنادار است.
 :OCکربن آلی؛  :pHواکنش خاک؛  :ECقابلیت هدایت الکتریکی؛  :CECظرفیت تبادل کـاتیونی؛ :TN

نیتـروژن کـل؛  :Pفسـفر جـذ شـدنی؛  :Kپتاسـیم

جذ شدنی

نتيجهگيري
براساس نتایج این پژوهش ،تغییر کاربری اراضی از جنگل هیرکانی به کشت دیم يکلزا) اير معنـاداری بـر واکـنش خـاک
نداشت؛ اما با تبدیل جنگل به شالیزار ،مقدار آن از  6/43به  7/52افزایش یافت .تغییر کاربری سبب کاهش مقـدار کـربن
آلی شد که این کاهش در تبدیل جنگل به دیم در حدود  46/5درصد و در تبدیل آن به شالیزار نزدیک به  38درصد بـود.
مقدار نیتروژن نیز طی تبدیل جنگل به کشت دیم کاهش یافت؛ اما این کاهش در تبدیل آن به شالیزار محسوس نبود؛ در
حالی که تغییر کاربری اراضی جنگلی هیرکانی سبب افزایشی نزدیک به چهاربرابر در مقدار فسفر جذ شـدنی در اراضـی
دیم و افزایشی در حدود دوبرابر در اراضی تبدیلشده به شالیزار شد ،ايری بر مقدار پتاسیم جذ شـدنی و ظرفیـت تبـادل
کاتیونی خاک نداشت .کمترین مقد ار قابلیت هدایت الکتریکی در کشـت دیـم مشـاهده شـد .ضـرایب همبسـتگی میـان
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شاخصها نیز نشاندهندة همبستگی مثبت و معناداری میان کربن آلی و نیتروژن ،پتاسیم در دسـترس و قابلیـت هـدایت
الکتریکی بود .میان قابلیت هدایت الکتریکی و مقدار نیتروژن ،پتاسیم و واکنش خاک نیز همبستگی مثبت وجود داشت و
با افزایش مقدار ظرفیت تبادل کاتیونی خاک ،مقدار فسفر جذ شدنی آن نیز افزایش یافت .همچنـان کـه مشـاهده شـد،
تغییر کاربری سبب تغییر در برخی ویژگیهای شیمیایی خاک شد که هرکدام از این ویژگیها نیز بر مقـدار ویژگـیهـای
دیگر مؤير بود؛ بنابراین با توجه به اهمیت بومشناختی جنگلهای شمال کشور ،نتایج این پژوهش ضـرورت دقـت و توجـه
بیشتر برای تعدیل ايرهای نامطلو تغییر کاربری اراضی با اعمال شیوههای کارامد مدیریت اراضی در این مناطق را نشان
میدهد.
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