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تاثير تغيير کاربري اراضي جنگلي بر 
خصوصيات شيميايي خاک

چكيد ه
به منظور بررسي اثر تغيير کاربري اراضي جنگلي به کاربري کشاورزي در سال 1386 در حوزه الهيجان مطالعه اي صورت 
پذيرفت. در اين بررسي چهار کاربري جنگل، باغ چاي با توتستان با قدمت 40 سال، باغ چاي با قدمت 40 سال و باغ چاي 
با قدمت 50 سال در کمترين فاصله نسبت به هم انتخاب گرديدند. در هر تيمار 6 قطعه نمونه توسط مته از دو اليه 0-30 
و 60-30 س�انتي متري نمونه خاک برداش�ت و کربن آلي، ازت کل، pH ، آهک، فسفر و پتاسيم قابل جذب خاک تعيين و 
 pH اندازه گيري ش�د. نتايج نش�ان داد که با تبديل کاربري جنگل به ساير کاربري ها، ميزان آهک، کربن آلي، ازت کل و
خاک در اليه اول کاهش يافته و اين کاهش در باغ چاي با قدمت 50 س�اله نس�بت به س�اير تيمارها بيش�تر است. در اين 
اليه، مقدار پتاسيم قابل جذب در اثر تغيير کاربري افزايش نشان داده است و ميزان فسفر قابل جذب تغيير معني داري 
نداش�ته اس�ت. اما در اليه تحت االرض در اثر تغيير کاربري مقدار مواد آلي، pH ، آهک و ازت کل نيز کاهش يافته و اين 
کاهش به ترتيب در باغ چاي با توتستان، باغ چاي با قدمت 40 سال و باغ چاي با قدمت 50 سال بيشتر بوده است و ساير 

فاکتور هاي اندازه گيري شده تفاوت معني داري نداشتند. 

کلمات کليد ی:  تغيير کاربري اراضي، خصوصيات شيميايي، جنگل، چاي، الهيجان 
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مقد مه
تعداد زیادي از اکوسيس��تم ها تحت تاثير انس��ان قرار گرفته اس��ت. در 
بيش��تر کشورهاي جهان سوم، جمعيت روس��تایي براي امرار معاش به زمين 
وابس��ته مي باش��ند که رش��د س��ریع جمعيت روس��تایي اثرات زیادي مثل 
تغيير کاربري و پوش��ش زمين روي منابع  طبيعي مي گذارد. تخریب منابع 
 طبيع��ي از جمله جنگل منتج به کاهش س��طح این نواح��ي و تبدیل آنها به 
کاربري هاي دیگر مي ش��ود که تحت سيس��تم مدیریت انس��ان مي باش��ند 
)11(. انفجار جمعيت و عامل افزایش تقاضا براي محصوالت کشاورزي امروزه 
موجب شده تا پوشش هاي طبيعي زمين به ویژه جنگل ها با سرعت هشدار 
دهنده اي توسط انسان تخریب و تبدیل به زمين هاي کشاورزي شوند)16(. 
به طوري که تغيير جنگل ها و مراتع به اراضي کش��اورزي هم اکنون به یکي 
از نگراني   هاي قابل توجه در س��طح دنيا در زمينه تخریب محيط زیس��ت و 
تغيير اقليم جهاني تبدیل شده است)24(. به طور کلي مي توان گفت تخریب 
خاک به دليل کاربري ناپایدار یک مش��کل جهاني است. تغييرات شگرفي در 
کاربري زمين هاي خشک و نيمه خشک آسيا طي قرن بيستم رخ داده است 
و بيش��ترین افزایش زمين هاي کش��اورزي در آس��يا در 30 سال گذشته به 
خصوص دهه قبل بوده است. در فاصله سالهاي 1980- 1970 وسعت نواحي 
جنگلي و مرتعي در آسيا حدود 313 ميليون هکتار کاهش یافته که بيشترین 

مقدار کاهش در جهان بود)12(. 
تبدیل جنگل ها به اراضي کش��اورزي س��بب بروز خطرات جدي ش��ده 
بطوري که هم اکنون یکي از دالیل اصلي وقوع سيالب هاي مهيب و مخرب 
و فرس��ایش خاک را باید ناش��ي از تغيير کاربري هاي طبيعي دانست. تغيير 
کارب��ري طبيع��ي اراضي از طرفي موج��ب تخریب خاک ه��اي تکامل یافته 

ش��ده و از س��ویي دیگر مي تواند موجب کاهش کيفيت خاک و نابودي دائم 
باروري زمين ش��ود)19(. تغييراتي که پس از جنگل تراشي و اجراي عمليات 
زراع��ي اتفاق مي افتد موجب کاهش مواد آلي خاک، فعاليت ميکروبي خاک، 
تخلخل و نفوذپذیري خاک و در نتيجه توليد رواناب و فرسایش خاک خواهد 
شد)21(. که این کاهش مقدار مواد آلي خاک، از طریق مکانيزم هاي تسریع 
تجزی��ه بيولوژیک و هدر رفت مواد آلي خاک ص��ورت مي پذیرد. خاک هاي 
جنگلي به علت دارا بودن مواد آلي زیاد و س��اختمان مناس��ب همواره مورد 
توجه بوده اس��ت ولي تغيير در مدیری��ت و کاربري آنها و اعمال خاک ورزي، 
تأثير زیادي بر مقدار مواد آلي خاک و دیگر ویژگي هاي شيميایي، فيزیکي و 

بيولوژیکي آنها مي گذارد)22(. 
رس��ولي)1385( با بررس��ي تاثير تغيي��ر کاربري اراضي و م��واد مادري 
متف��اوت بر برخي خصوصيات فيزیکي و ش��يميایي و بيولوژیکي در الهيجان 
به این نتيجه رسيد که با تغيير جنگل به باغ چاي، واکنش خاک، کربن آلي، 
ظرفي��ت تبادل کاتيوني، کاتيون هاي تبادلي )پتاس��يم، کلس��يم، منيزیم( ، 
هوميک اسيد، جمعيت باکتري و تنفس ميکروبي کاهش یافت)5(. چرخابي و 
همکاران )1385( نيز در مطالعه اي در مورد توزیع مکاني کادميوم در برخي 
از خاک هاي زراعي و جنگلي در جلگه گيالن نشان دادند که درصد ماده آلي 
در کاربري کش��اورزي در عمق 30-0 س��انتي متري از 2/86 تا 0/69 درصد 
در نوس��ان بوده در حالي که این مقدار در خ��اک با کاربري جنگلي از 5/09 
تا 1/02 درصد در نوس��ان اس��ت. بنابراین خاک جنگلي ب��ه مراتب ماده آلي 
بيشتري دارد. در این کاربري ماده آلي بيشتري در افق سطحي تجمع یافت. 
در حالي که در کاربري کشاورزي این روند مشاهده نشده و توزیع یکنواختي 

نسبت به عمق مشاهده شده است)3(. 

Watershed Management Research (Pajouhesh & Sazandegi) No 97 pp: 1-6

The effects of land use change of forests on chemical properties of soil
By: H. Mojadadi, Departman of Forest Management, Faculty of Natural Resources, Agricultural Science and Natural 
Resources University of Sari, Iran, A.M.Jalali (Corresponding Author; Tel: +989112422947), Departman of Forest 
Management, Faculty of Natural Resources, Agricultural Science and Natural Resources University of Sari, and 
Scientific Member of Payame Noor University Sari, S. Smailpour, Departman of Forest Management, Faculty of Natural 
Resources, Agricultural Science and Natural Resources University of Sari, Iran, M.A.Bahmanyar, Departman of soil 
Management, Faculty of Agricultural Science and Natural Resources University of Sari, Iran

This study was performed, in 2007at Lahijan basin, to investigate the effect of land use change from forest to agricultural 
land. Four land use types were selected, including forest, blackberry-tea orchard, 40 year -and 50 year- tea orchards. 
For each treatment six samples were harvested using auger from the depths of 0-30 cm and 30-60cm and used for 
measuring organic carbon content, total N,  pH, Lime, phosphorous and absorbable potassium. The results revealed that 
by changing land use from forest to other use types the amounts of lime, organic carbon content, total N and pH have 
decreased in the first layer, more obviously in 50-year old tea-orchard. In this layer, absorbable potassium has increased 
while absorbable phosphorous remained intact. In the second layer (30-60 cm), organic matters, pH, lime and total N 
have diminished, respectively in blackberry-tea orchard, 40 year tea-orchards and 50 year- tea orchards, whereas no 
significant differences have been for other factors estimated.

Keywords: Chemical characteristic, Forest, Lahijan basin, Land use change, Tea orchard
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عجمي و خرمالي )1386( با بررس��ي نقش ماده آلي در ارتقای س��المت 
خاک اکوسيس��تم هاي کش��اورزي با پيش��ينه کاربري جنگل در گلستان به 
این نتيجه رس��يدند که اجراي عمليات زراعي پس از جنگل تراش��ي موجب 
افزایش تراکم خاک، کاه��ش نفوذپذیري نيم رخ خاک، تلفات عناصر غذایي 
 ب��ه ویژه نيت��روژن و کاهش فعالي��ت ميکروبي خاک گردیده ک��ه همگي از 
نش��انه هاي آسيب به سالمت خاک اکوسيستم کش��اورزي بوده که به دليل 
 از بين رفتن مواد آلي عارض ش��ده اس��ت)8(. Islam و Weil )2000( در

مطالعه اي در بنگالدش به بررسي اثرات تغيير جنگل هاي تروپيکال به کاربري 
 کشاورزي بر روي خصوصيات خاک پرداخت و به این نتيجه رسيد که تخریب 
جن��گل هاي طبيعي و تبدی��ل آنها به زمين هاي زراعي س��بب تراکم خاک 
س��طحي و کاهش معن��ي دار، تخلخل، پایداري خاکدانه ه��ا، مقدار نيتروژن 
و کرب��ن آلي گردیده اس��ت. همچنين وزن مخصوص ظاه��ري افزایش یافته 
اس��ت و قط��ع درخت��ان جنگل��ي و تبدیل آن ب��ه زمين ه��اي زراعي عامل 
تخریب اکوسيس��تم هاي طبيعي بوده و موجب کاهش کيفيت خاک خواهد 

شد)17(.
عم��ادي و باقر ن ژاد)1386( در بررس��ي بر روي تغيي��ر کاربري از جنگل 
و مرتع به زمين کش��اورزي در س��اري به این نتيجه رسيدند ميزان ماده آلي 
حدود 50 درصد در طي 16 س��ال در عمق 20-0 س��انتي متر کاهش یافته 
اس��ت وزن مخصوص ظاهري در زمين کشاورزي در حدود 15 درصد نسبت 
به جنگل و مرتع بيشتر بود و هدایت هيدروليکي نيز در خاک هاي زراعي به 
طور ميانگين حدود 12 درصد نس��بت به دو اکوسيس��تم دیگر کاهش داشته 
اس��ت)10(. ذوالفقاري و حاج عباسي )1386( در بررسي تاثير تغيير کاربري 
اراض��ي بر برخي از خصوصيات فيزیکي و ش��يميایي خ��اک ها در لردگان به 
این نتيجه رس��يدند که در این مطالعه ب��ه ترتيب کاهش 29، 45، 48 و 10 
درصدي در م��واد آلي، ميانگين وزني قطر خاکدانه ه��ا، هدایت هيدروليکي 
اشباع خاک و تخلخل کل و افزایش 10 درصدي در چگالي ظاهري خاک ها 
در اثر تبدیل جنگل به زمين کش��اورزي مشاهده گردید)4(. هدف از تحقيق 
حاضر بررسي اثر تغيير کاربري زمين هاي جنگلي به کشاورزي به ویژه چاي 
کاري بر برخي خصوصيات ش��يميایي خ��اک نظير ماده آلي، درصد نيتروژن، 

pH، درصد آهک، پتاسيم، فسفر مي باشد.

مواد و روش ها
موقعيت منطقه

منطقه مورد مطالعه در شهرستان الهيجان به وسعت حدود 300 هکتار 
در عرض ش��مالي'3 °37 تا '12 °37 و طول ش��رقي '2  °50 تا '9 °50 قرار 
گرفته است. رژیم رطوبتي خاک آن یودیک1 و رژیم حرارتي منطقه، ترميک2  
مي باش��د)6(. این منطق��ه داراي آب و هواي گرم، معتدل و با ميکروکليماي 
مرطوب است. فصل بارندگي از پایيز شروع شده و تا بهار ادامه دارد و حداقل 
بارندگي در خرداد بوده ولي خش��کي حقيقي وجود ندارد و ميانگين بارندگي 
س��اليانه آن  1448 ميلي متر اس��ت)1(. ش��دت بارندگي در ماه هاي پایيز و 
در اوایل بهار بيش��تر و در زمس��تان کمتر است به نحوي که 25 تا 30 درصد 
مي��زان ری��زش در کوهپایه ها به صورت برف اس��ت. ميانگين حداکثر درجه 
 حرارت ساالنه 26 درجه سانتي گراد و ميانگين حداقل درجه حرارت 7 درجه 
سانتي گراد مي باشد، حداکثر ميزان تبخير در تير ماه و حداقل آن در بهمن 
 ماه هر سال اتفاق مي افتد و بارش برف در سطح دشت به مقدار کمتر اتفاق 

مي افتد)2(. ناحيه مطالعاتي عمدتاً تحت پوشش جنگل درختان راش و ممرز 
)Fagus orientalis و Carpinus betulus( قرار دارد.

 روش بررسي
به منظور بررس��ي روند تغيير خصوصيات شيميایي خاک اراضي جنگلي 
در اثر تغيير کاربري، چهار تيمار کاربري جنگل، باغ چاي و توتستان با قدمت 
40 ساله، باغ چاي با قدمت 40 ساله و باغ چاي با قدمت 50 ساله که همگي 
قباًل تحت پوشش درختان جنگلي قرار داشتند انتخاب گردیدند. سه کاربري 
کش��اورزي در فاصله خيل��ي نزدیکي از اراضي جنگل ب��ه فاصله حداقل یک 
متري تا حداکثر پنجاه متري قرار داشته اند که با پرسش از صاحب باغ هاي 
کش��اورزي و افراد محلي مشخص شد که قبل از این تغيير کاربري ها اراضي 
جنگل وجود داش��ته است که این اراضي جنگلي توسط افراد محلي براي کار 
کش��اورزي و توليد کرم ابرایش��م به ترتيب به کاربري هاي چاي و توتس��تان 
تبدیل ش��ده اند که برخي از مناطق کوهستاني الهيجان به همين منظور به 
این کاربري ها تغيير ش��کل یافته اند. این بررس��ي ها به علت نزدیکي چهار 
کاربري به هم، در شيب متوسط 30 درصد و ارتفاع از سطح دریا 700 متري 
و جهت جغرافياي جنوب شرقي و سنگ بستر یکسان انجام شد. جهت تعيين 
خصوصيات ش��يميایي خاک در هر تيمار 6 قطعه نمونه از هر الیه )30-0 و 
60-30 س��انتي متري( توس��ط مته برداشت ش��د)جمعاً 48 نمونه(. پس از 
آماده س��ازي نمونه ها pH خاک در گل اش��باع، کربن آلي به روش والکي و 
بلک، پتاسيم قابل جذب به روش استات آمونيوم نرمال، فسفر قابل جذب به 
روش اولس��ون، درصد آهک به روش خنثي سازي با اسيد،  ازت کل به روش 
کجلدال و درصد ماده آلي با روش س��وزاندن مرطوب اندازه گيري شد)9،7(. 
جهت بررسي تجزیه و تحليل آماري از مقایسه ميانگين ها به روش LSD به 

علت وجود اراضي جنگلي )شاهد( در نرم افزار SPSS 15 استفاده شد.

نتايج 
نمایي از چهار کاربري در شکل 1 نشان داده شده است همانطور که قبال 
بيان ش��د نمونه هاي خاک در یک روز در چهار کاربري مورد بررس��ي و در 
شرایط یکسان ارتفاعي ، ش��يب و جهت جغرافيایي برداشت گردید که فاصله 

این چهار کاربري از یکدیگر از 50 متر تجاوز نمي کرد. 
نتایج آناليز واریانس در جدول 1 نش��ان داد که ميزان pH، ازت، مواد 
آلي، آهک و کربن آلي در چهار کاربري مورد بررسي در الیه هاي اول و دوم 
در سطح 0/95 داراي اختالف معني داري هستند. نتایج بدست آمده گویاي 
کاه��ش ميزان pH، ازت، مواد آلي و کربن آلي در اثر تغيير کاربري جنگل 
به س��ه کاربري دیگر اس��ت. ولي ميزان پتاسيم، فسفر و آهک در این چهار 

کاربري داراي اختالف معني داري در سطح 95 درصد نبودند.
نتایج بدست آمده در الیه اول نشان داد که ميزان کربن آلي، ماده آلي، 
ازت کل و pH ب��ا تغيير جنگل به س��ه کاربري دیگ��ر کاهش معني داري 
 پيدا کرده اس��ت که در س��طح 0/01 اختالف معني داري داشته ولي دیگر 
کارب��ري ها با هم اختالف معني داري نداش��تند. ميزان پتاس��يم فقط بين 
دو کارب��ري باغ چاي با قدمت 50 س��ال و جنگل تغيي��ر معنی داری پيدا 
کرده اس��ت در دیگر کاربري ها اختالف معني داري مشاهده نشد. در مورد 
 مي��زان آهک بين جنگل ب��ا کاربري هاي باغ چاي 40 و 50 س��اله کاهش 
معني داري مش��اهده شد. ميزان فس��فر در هيچ یک از کاربري ها اختالف 
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معني داري مشاهده نشد)جدول2(. با تغيير کاربري جنگل به باغ چاي و باغ 
چای توتس��تان با قدمت 40 سال کربن آلي به ميزان 58/5 درصد و نسبت 

به باغ چای با قدمت 50 سال 72/2 درصد کاهش یافت.
مي��زان کربن آل��ي، ماده آل��ي و ازت کل در الی��ه دوم در کاربري باغ 
 چاي 50 س��اله نس��بت به دو کاربري )جنگل و باغ چاي توتستان( اختالف 
معني داري داش��تند. که با تغيير کاربري جن��گل به باغ چاي با قدمت 50 
سال کربن آلي به ميزان 52 درصد ، ازت کل 55 درصد و ماده آلي 51/85 
درصد کاهش یافته است و کاربري باغ چاي با قدمت 50 سال نسبت به باغ 
چاي و توتستان با قدمت 40 سال کربن آلي، ازت کل و ماده آلي به ترتيب 
33/56، 35/71 و 33/45 درص��د کاه��ش یافته اس��ت. ميزان pH  فقط با 
تغيير کاربري جنگل به دو کاربري )باغ چاي 50 ساله و باغ چاي توتستان( 
کاهش معني داري داشت. در مورد ميزان آهک، فسفر قابل جذب بين هيچ 
ک��دام از کاربري ها در الیه دوم اختالف معني داري وجود نداش��ت. ميزان 

پتاسيم قابل جذب نيز مانند نتيجه الیه اول بوده )جدول 2(. 
همانطور که در جدول 2 مشاهده مي شود ميزان ماده آلي الیه اول در 
باغ چاي با توتستان با قدمت 40 سال و باغ چاي 40 ساله نسبت به جنگل 
57/93 درصد کاهش یافته است و این ميزان در باغ چاي با قدمت 50 سال 
نسبت به جنگل 72/20 درصد کاهش یافت. در الیه دوم نيز ميزان ماده آلي 
با تغيير کاربري جنگل به سه کاربري دیگر کاهش یافته ولي این کاهش به 
اندازه الیه اول نمي باش��د. ميزان pH با تغيير جنگل به این کاربری ها 24 

تا 26/5 درصد اسيدی تر شده است. 

بحث و نتيجه گيري
همانطور که جدول2 نش��ان مي دهد از بين خصوصيات شيميایي مورد 
بررسي در الیه 30-0 سانتي متري فقط 4 پارامتر کربن آلي، ماده آلي، ازت 
کل و pH با تبدیل کاربري جنگل به س��ایر کاربري ها کاهش معني داري 
داشته اما ميزان پتاسيم و فسفر قابل جذب در کاربري هاي باغ چاي نسبت 
به جنگل بيشتر بوده که علت این امر پس از بررسي و پرسش از کشاورزان 
منطقه مش��خص ش��د که آنها براي برداشت محصول بيشتر از کاربري هاي 
کشاورزي فقط از دو نوع کود شيميایي پتاس و فسفات استفاده مي کردند. 
در مورد ميزان آهک، براس��اس مطالعات گذشته درختان توت درخاک های 
خنثی رش��د مناس��بی دارند بطوری که می توان آنرا ج��زو گياهان خنثی 
پسند بحساب آورد و هرگاه pH خاک اسيدی باشد قبل از کاشت درختان 
ت��وت مقداری آه��ک روی زمين می ریزند تا pH آن خنثی ش��ود در این 
 بررس��ي ميزان آهک فقط در کاربري باغ چاي و توتستان با جنگل اختالف 

معني داري نداشت لذا کاشت درختان توت توسط مردم مانع از شستشوي 
آهک خاک مي شود به عبارت دیگر همانگونه که در جدول 2 مشاهده مي 
ش��ود ميزان آهک در باغ چاي با توتستان تقریبا دو برابر باغ چاي 40 ساله 

بدون درختان توت مي باشد.
با توجه به جدول 2 ميزان ماده آلي الیه اول در باغ چاي با توتستان با 
قدمت 40 سال و باغ چاي 40 ساله نسبت به جنگل 57/93 درصد و در باغ 
چاي با قدمت 50 س��ال نسبت به جنگل 72/20 درصد کاهش یافته است. 
همانطوري که چرخابي و همکاران نيز )1385( در مطالعه خود نشان دادند 
درصد ماده آلي در کاربري کشاورزي در عمق 30-0 سانتي متري از 2/86 
ت��ا 0/69درصد در نوس��ان بوده در حالي که این مق��دار در خاک با کاربري 
جنگلي از 5/09 تا 1/02 درصد در نوس��ان اس��ت. بنابراین خاک جنگلي به 
مراتب ماده آلي بيشتر دارد. در این کاربري، ماده آلي بيشتر در سطح تجمع 
دارد)3(. عم��ادي و باقرنژاد)1386( نيز در تحقيقي به این نتيجه رس��يدند 
ک��ه با تغيي��ر کاربري از جنگل و مرتع به زمين کش��اورزي ميزان ماده آلي 
حدود 50 درصد در طي 16 س��ال در عمق 20-0 سانتي متر کاهش یافته 
اس��ت)10(. کاهش مقدار مواد آلي خاک در زمين کش��اورزي مي تواند به 
دليل انجام عمليات شخم، و در نتيجه تسریع تجزیه مواد آلي و نيز تشدید 
فرسایش باش��د. ماده آلي خاک منبع اصلي براي عنصر پر مصرف نيتروژن 
مي باش��د به طوري که مواد آلي خاک به منزله انبار نيتروژن اس��ت)8(. و 
از عل��ل افزوني کربن آلي در خاک جنگل نس��بت به ب��اغ چاي مي توان به 
برگش��ت سریع پوشش طبيعي، اکسيداسيون کند تر مواد آلي اضافه شده و 

فرسایش کمتر اشاره نمود)5(.
 در الی��ه اول کرب��ن آل��ي، م��اده آل��ي و ازت کل در هي��چ ی��ک از 
 کاربري هاي باغ چاي 40 ساله و باغ چاي با توت و باغ چاي 50 ساله اختالف 
معني داري با هم نداشتند اما در الیه دوم یعني60-30 سانتي متري کربن 
آل��ي، ماده آل��ي و ازت کل فقط کاربري باغ چاي 50 س��اله نس��بت به دو 
 pH کاربري )جنگل و باغ چاي توتس��تان( کاهش داشت. ميزان پتاسيم و
فقط جنگل با دو کاربري )باغ چاي 50 ساله و باغ چاي با توتستان( اختالف 
معني داري داش��ت. درصد آهک و فس��فر قابل جذب در این عمق با تغيير 
کاربري جنگل به سایر کاربري ها  اختالف چنداني وجود نداشت. با توجه به 
نتایج بدست آمده، مشاهده مي گردد که تغيير کاربري باعث کاهش برخي 
از خصوصيات ش��يميایي در هر دو الیه مي شود ولي این تغييرات در عمق 
30-0 سانتي متري بيشتر بوده است. ميزان pH نيز با تغيير کاربري جنگل 
به س��ه کاربري دیگر اسيدي تر شده است که با توجه به جدول2 در هر دو 
الیه این ميزان در باغ چاي با قدمت 50 س��ال نس��بت به سه کاربري دیگر 

شكل 1- برداشت صحرايي نمونه هاي خاک از چهار کاربري مورد بررسي

تاثير تغيير کاربری ...
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شماره 97، پژوهش های آبخيزد اری، زمستان 1391

جدول 1- آناليز واريانس بين متغيرهاي شيمايي خاک در چهار کاربري در عمق هاي مورد بررسي

LSD جدول2- نتايج مقايسه ميانگين متغيير هاي شيميايي موجود درخاک چهار کاربري در دو اليه مورد بررسي به روش

** داراي اختالف معني دار در سطح 99%       * داراي اختالف معني دار در سطح %95 
   ns داراي اختالف معني داري در سطح 95% نمي باشد.

در هر ستون ميانگين هاي داراي حروف مشابه اختالف معني داري ندارند.

اليه دوماليه اولمنابع تغييرات

pH**Ns

**ازت کل )%(

**ماده آلي )%(

NsNsکربنات کلسيم معادل )%(

***کربن آلي )%(

)mg/kg( پتاسيمNsNs

)mg/kg( فسفرNsNs

ميانگين ها
کاربري ها

)mg/kg( فسفر)mg/kg( پتاسيم)%(کربن آليpH)%( ازتpH)%( کربن آلي

9/59a194/33b7/28a5/39a0/72a5/39a7/28aجنگل

الیه اول
17/97a291ab3/02b4/27b0/30b4/27b3/02bباغ چاي توتستان

16/37a226ab3/07b4/10b0/30b4/10b3/07bباغ چاي 40 ساله

7/99a330/33a2/02b3/96b0/20b3/96b2/02bباغ چاي 50 ساله

2/58a98b2/02a5/01a0/2a5/01a2/02aجنگل

الیه دوم
3/02a161/66a1/46b4/22b0/15b4/22b1/46bباغ چاي توتستان

2a111ab1/38cb4/37ab0/13cb4/37ab1/38cbباغ چاي 40 ساله

2/28a163/33a0/97d3/97b0/01d3/97b0/97dباغ چاي 50 ساله

اس��يدي تر شده اس��ت. این کاهش pH ممکن است به علت عدم برگشت 
الش��برگ و بقایاي هرس به خاک در باغ چاي و اس��يدهاي آلي حاصله از 
تجزیه بيش��تر مواد آلي در باغ چاي باش��د در نتيجه مي توان نتيجه گرفت 
ک��ه pH خاک با تجزیه م��واد آلي، ارتباط نزدیک��ي دارد و به علت تجزیه 
بيش��تر مواد آلي در باغ چاي نسبت به جنگل، pH خاک هاي تحت کشت 
چاي کمتر مي باشد)5( پس با توجه به نتایج بدست آمده در دو الیه مورد 
بررسي براي جلوگيري از اسيدي شدن بيش از حد خاک باغ چاي مي توان 

با کاشت درختان توت این مسئله را تا حدي حل نمود.
محققان زیادي به این نتيجه رسيدند که با تغيير در مدیریت و کاربري 
جنگل ها و اعمال خاک ورزي مقدار مواد آلي و دیگر ویژگي هاي فيزیکي، 
ش��يميایي خ��اک تغيير مي نمای��د و عمدتاً  کاهش مواد آل��ي بر اثر تغيير 
مدیریت این زمين ها مشاهده ش��د )20،17،15،14(. همچنين ذوالفقاري 
و حاج عباس��ي )1386( در تحقيقي مشاهده کردند در اثر تبدیل جنگل به 

زمي��ن کش��اورزي، مقدار مواد آلي خاک به مي��زان 29 درصد کاهش یافته 
است)4(.

عجم��ي و خرمالي )1386( به این نتيجه رس��يدند که اجراي عمليات 
زراعي پس از جنگل تراش��ي موجب تلفات عناص��ر غذایي به ویژه نيتروژن 
و کاه��ش فعاليت ميکروبي خ��اک گردیده که به دلي��ل از بين رفتن مواد 
آلي عارض ش��ده اس��ت)8(. رس��ولي )1385( ب��ه این نتيجه رس��يد که با 
تغيي��ر جنگل به باغ چاي واکنش خاک، کربن آل��ي و کاتيون هاي تبادلي 
)پتاس��يم، کلسيم، منيزیم( کاهش یافت)5(. Islam و Weil )2000( نيز 
 ب��ه این نتيجه رس��يدند که تخریب جن��گل هاي طبيع��ي و تبدیل آنها به 
زمين هاي زراعي سبب کاهش معني دار مقدار نيتروژن و کربن آلي گردیده 
اس��ت)17(. چون مواد آلي خاک نقش مهم��ي را در فراهمي عناصر غذایي 
و پای��داري خاکدان��ه هاي خاک ایف��ا مي کند با کاه��ش آن باروري خاک 
ني��ز کاهش مي یابد. خ��اک هاي جنگلي به علت دارا ب��ودن مواد آلي زیاد 
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و س��اختمان مناسب همواره مورد توجه بوده اس��ت ولي تغيير در مدیریت 
 وکاربري آنها و اعمال خاک ورزي، تأثير زیادي بر مقدار مواد آلي خاک و دیگر 
ویژگي هاي ش��يميایي، فيزیکي و بيولوژیکي آنها مي گذارد)22(. جدول 2 
نش��ان م��ي دهد که با تغيير کاربري، تغيير معن��ي داري در ماده آلي که از 
مهمترین خصوصيات خاک است، اتفاق افتاده است. کاهش مواد آلي خاک 
در زمين کش��اورزي مي تواند ب��ه دليل انجام عمليات ش��خم، و در نتيجه 
تس��ریع تجزیه مواد آلي و نيز تشدید فرس��ایش باشد. پژوهشگران، کاهش 
کرب��ن آلي خاک در اثر تغيير کاربري اراضي را ب��ه کاهش ميزان مواد آلي 
ورودي، افزایش تجزیه پذیري بقایاي گياهي و اثرات شخم در کاهش ميزان 
حفاظ فيزیکي در برابر تجزیه، نس��بت داده اند)13(. با تبدیل جنگل به باغ 
چاي، ساختمان خاک به علت عمليات خاک ورزي، تخریب مي شود و چون 
رابطه بين مقدار مواد آلي و ساختمان خاک دوطرفه است، از یک سو کاهش 
کربن آلي باعث تخریب ساختمان خاک و در نتيجه افزایش فرسایش خاک 
مي گردد، و از س��وي دیگر تخریب ساختمان خاک باعث از بين رفتن مواد 

آلي خاک مي شود)23(. 

پاورقی ها
1- Udic
2- Thermic
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