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 چکیده
ست که روی فرآیند ا طبیعی های تغییر کاربری اراضی یكی از دخالتهای مهم بشر در اکوسیستم

به  تغییر کاربرى اراضى جنگل. به منظور بررسی تأثیر اثرگذار است روی خاکهای اکوسسیتم به ویژه 

جنگلهای شمال انتخاب  22بر روی خصوصیات خاک، منطقه شنرود سیاهكل در حوزۀ آبخیز چای باغ 

نتیمتر انجام شد. در سا 30تا  0نمونه برداری خاک، به روش تصادفی سیستماتیك و از عمق . شد

تهیه شد و مقدار درصد کربن آلی و نیتروژن در آنها  نمونه برای هر منطقه( 20نمونه خاک ) 40مجموع 

درصد کربن آلی، درصد نیتروژن در جنگل نسبت به باغ که نتایج تحقیق نشان داد  .اندازه گیری شد

 می باشد.جنگل به باغ چای ربرى اراضى که بیانگر نزول کیفیت خاک در اثر تغییر کاچای باالتر بوده 

 اطمینان در سطح داری اختالف معن و .بودجنگل  ر ازمیانگین نسبت کربن به نیتروژن در باغ چای بیشت

کاربری با هم داشتند. بنابراین می توان بیان نمود که تغییر کاربری اراضی می تواند  دودر درصد  52

 و منجر به تخریب خاک و کاهش مواد غذایی در خاک گردد.خصوصیات خاک را تحت تاثیر قرار داده 
 

 گمبلخاک، ، جنگل، چای، تغییر کاربری :واژگان کلیدی
 

 مقدمه
کیفیت خاک یكی از مهمترین عوامل مورد بررسی در ارزیابی مدیریت خاک و پایداری قلمررو   

خراک و کراربری   خصوصیات خاک بشدت تحت تأثیر سیستم های مردیریتی  . زیستی به حساب می آید

روی فرآیندهای اکوسسیتم به ویرژه میرزان معردنی شردن      برتغییر کاربری اراضی گیرد. اراضی قرار می

اثر کاربریهای مختلف از طریق اضافه شدن الشبرگ هرای آنهرا برر روی    کربن و نیتروژن اثر گذار است. 

ا منفی بر روی خصوصیات ی باغات چای می تواند تاثیرات مثبت و و سطح خاک، در جنگل های طبیعی

عملیرات کشراورزی در اراضری     تغییر کاربری اراضی وو شیمیایی خاک داشته باشد.  یفیزیكی، بیولوژیك

بكر، باعث کاهش ورود بقایای گیاهی تازه به خاک می شود. کاهش ذخایر کربن در خاک سبب کراهش  

خش مهم خاک در تجزیه مواد آلی و جانداران در خاک می شود. این ب توده زنده میكروبی و فعالیت ریز

تغییر کراربری اراضری از جنگرل بره زراعری بره       . عناصر غذایی ضروری نقش مهمی ایفا میكند گشتباز
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خصوص در زمین های شیبدار و فرسایش پرذیر لسری از معترالتی اسرت کره برا ترأثیر مسرتقیم روی         

ک، صدمات جبران ناپرذیری را از  پارامترهای کیفیت خاک عالوه بر خسارت و کاهش استعداد بالقوه خا

خاکهای اراضری جنگرل    .(Marinari etal., 2006می نماید )طریق افزایش فرسایش پذیری خاک وارد 

به علت دارا بودن مواد آلی زیاد و ساختمان مناسب همواره مورد توجه بوده اند، ولی تغییر در مدیریت و 

ه ای بر میزان ماده آلی و دیگر ویژگی های فیزیكی و ورزی، عموماً تأثیر عمد کاربری آنها و اعمال خاک

لذا تغییر کاربری جنگل به اراضی . (Li et al., 2007. Yimer etal., 2007) شیمیایی خاک می گذارد

کشاورزی موجب کاهش درصد ماده آلی خاک و در مقابل آن تبدیل اراضی کشاورزی به پوشش گیاهی 

 Dawson, Smith., 2007. Stoate) آلری خراک شرود   طبیعری، مری توانرد موجرب افرزایش مراده       

etal.,2001).   نتایج تغییر کاربری جنگل بر برخی از خصوصیات فیزیكی و شیمیایی خاک در بخشری از

که میزان مراده   داد سه کاربری جنگل، زراعت دیم )گندم( و باغ نشاندر روی حوضه آبخیز برنجستانك 

 43و  95/42سانتی مترر، و   0-10درصد در الیه  42/42 و 24/44آلی در اراضی زراعی و باغ، به ترتیب 

 0-10سانتی متر کمتر از اراضی جنگلی بوده است. حداکثر نیتروژن کل در الیره   10-20درصد در الیه 

سانتی مترر در اراضری    10-20درصد و حداقل آن در الیه  30/0سانتی متر در کاربری جنگل به میزان 

با توجه بره اهمیرت تغییرر کراربری      .(1335 ،سلیمانی و آزموده) مشاهده شددرصد  15/0باغ به میزان 

 2سرری  اراضی بر روی خصوصیات خاک، مطالعه حاضر به بررسی تغییر کاربری جنگل به باغ چرای در  

 در استان گیالن می پردازد. گمبل
 

 مواد و روش ها
هكتار  4069گمبل به مساحت  2سری 

 وکوره رود  بخش میانی و شمالی حوزه آبخیز

منابع طبیعی  ۀجزء حوزه استحفاظی ادار

بین طول می باشد.  استان گیالندر الهیجان 

  20 6 ' 30"تا  45 25' 0"جغرافیایی 

 30"تا   36 2' 0"شرقی و عرض جغرافیایی 

'12 36   شمال واقع شده است. حداقل و

حداکثر ارتفاع آن از سطح دریای آزاد معادل 

جهت عمومی آن شمالی می  و متر 330 تا 20

میلیمتر  2/1294متوسط بارندگی ساالنه باشد. 

درجه  19و متوسط درجه حرارت ساالنه 

 (1339سانتیگراد می باشد )بی نام،
 

 . موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه 1شكل

د بعر بدین ترتیب که منطقه، به روش تصادفی سیستماتیك انجام شد. دو نمونه برداری از خاک 

برای هر منطقه انتخاب شد که بعد از بازدید از عرصه های مورد  نقطه  30 متر،  20×20از طراحی شبكه 
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سانتیمتر، نمونه برداری خاک صرورت گرفرت. نمونره     30تا  0نقطه در هر منطقه از عمق  20مطالعه، از 

الک و ب -کلیبه روش واکربن آلی و به آزمایشگاه انتقال داده نمونه(  40خاکهای برداشت شده )مجموع 

و تجزیره و تحلیرل   (. 1334، سراالردینی  1330انجام شد )زیرن کفرش   نیتروژن خاک به روش کجلدال 

هرا   و نمودار شد انجام نشده تی جفتآزمون  و SPSS 18با استفاده از نرم افزار داده ها مقایسه میانگین 

  .ترسیم شدند  Excelدر نرم افزار
 

   نتایج

و  تجزیۀ واریانسل از نتایج حاص       

مقایسۀ میانگین داده ها با استفاده از 

نشان داد که  جفت نشدهآزمون تی 

درصد کربن آلی در عرصه های جنگلی 

اختالف معنی داری را در سطح اطمینان 

درصد با باغ چای از خود نشان می  52

دهد و میانگین این مقدار در تودۀ 

  (.2جنگلی بیشتر از باغ چای بود )شكل 

 
 . درصد کربن آلی خاک در عرصه جنگل و باغ چای2شكل 

 

 تجزیۀ واریانسنتایج حاصل از 

ده ها با استفاده از و مقایسۀ میانگین دا

نشان داد که  آزمون تی جفت نشده

درصد نیتروژن خاک، در دو عرصه 

نی داری را جنگل و باغ چای اختالف مع

درصد از خود  52در سطح اطمینان 

نشان می دهند و میانگین این مقدار در 

تودۀ جنگلی بیشتر از باغ چای بود 

 (.3)شكل 

 
 

 خاک در عرصه جنگل و باغ چای نیتروژن. درصد 3شكل 
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 تجزیۀ واریانسنتایج حاصل از 

و مقایسۀ میانگین داده ها با استفاده از 

نشان داد که  جفت نشدهآزمون تی 

نسبت کربن به نیتروژن عرصه باغ 

چای، اختالف معنی داری را در سطح 

درصد با عرصه جنگل از  52اطمینان 

خود نشان می دهد. میانگین آن در باغ 

 (. 4چای بیشتر از جنگل بود )شكل 

  
 نیتروژن در عرصه جنگل و باغ چاینسبت کربن به . 4شكل 

 و نتیجه گیری بحث
خاک در وهلۀ اول، بستگی نزدیك به مقدار هوموس و رویش گیاهی دارد، که  ژننیترومیزان 

 نیتروژنمختلف یك خاک نیز، مقدار  افق هایبسته به نوع هوموس و گیاه مربوطه تغییر می کند. در 

کمترین  Cدر داخل تیپهای مختلف خاکها، بیشترین و افق  Aافق  طوری که بهمی کند،  فرقکل شدیداً 

کلی متوقف می شود، ممكن است ه را دارد. در اعماق زیرین که فعالیت بیولوژیكی خاک ب تروژننیمقدار 

کل در  نیتروژن. در تحقیق حاضر میزان (August, Ranger.,2001)تا صفر تنزل کند نیتروژنمقدار 

. درصد دارای اختالف معنی دار می باشد 52 طمینانبوده و در سطح ا باغ چایبیش از  عرصه جنگلی

باغ که این امر می تواند به دلیل وجود الشبرگها و الیه های هوموسی بیشتر در مناطق جنگلی نسبت به 

همچنین در خاک جنگل به دلیل عدم کشت و زرع و نیز الشبرگ فراوان، بین تجزیه سریع  .باشدچای 

ین توازن به چشم ماده آلی خاک و تجمع سریع الشبرگ توازن وجود دارد اما در اراضی زراعی و باغ ا

( در مطالعاتشان به کاهش کربن آلی و نیتروژن خاک در اراضی Lemeih, Itanna., 2004نمی خورد. )

 کشاورزی در مقایسه با اراضی جنگلی اشاره کردند.

بدست آمد. نتایج درصد  4 عرصه باغ چایو  9 عرصه جنگلیمیانگین کربن آلی خاک در 

اختالف معنی داری جنگل عرصه شان داد که از نظر کربن آلی خاک، آزمون آماری مربوط به کربن آلی ن

از خود نشان می دهد. افزایش بقایای گیاهی و برگهای  عرصه باغ چایدرصد با  52 طمینانرا در سطح ا

تحقیق انجام شده نشان داده باعث این اختالف شده است. باغ چای در عرصه جنگلی نسبت به گیاهان 

 ,August) و مواد آلی خاک بستگی به نوع گونه های موجود دارداست که مقدار کربن 

Ranger.,2001).  که اکثر گونه ها نتایج حاصل از بررسی یازده گونه درختی بر روی خاک نشان داد

غلظت کاتیونهای اصلی خاک را افزوده اند، اما تنها سه گونه کربن آلی خاک را باال برده اند. افزایش و یا 

توان به بقایای گیاهی و برگهای این گیاهان نسبت داد که باعث اصالح و  ربن آلی را میکاهش میزان ک

 . (Fisher, Binkliy.,1999)شود بهبود خواص فیزیكی و بیولوژیكی خاک می

درصد برا   52 طمیناناختالف معنی داری در سطح ا عرصه باغ چایدر  نیتروژننسبت کربن به 

تحقیق حاضر این نسبت در جنگل نسبت به براغ چرای دارای مقردار    در از خود نشان داد.  عرصه جنگل
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حراکی از آن   ،هر قدر میزان درصد کربن آلی و نسبت کربن به نیتروژن براالتر باشرد  باشد. می  کمتری 

که نتایج حاصرل از پرژوهش را تأییرد    (1369 ،زرین کفش ) است که مواد آلی در آن منطقه بیشتر است

موجود در برگ گیراه بیشرتر باشرد،     نیتروژنکه هر چه مقدار  نتیجه گرفتند. در تحقیق دیگری می کند

 شرود. کوچكتر شده و معدنی شدن و تجزیه بازمانده های برگ درختان سریعتر انجرام مری    C/Nرابطه 

 . (1330زرین کفش ) نسبت کربن به نیتروژن با میزان حاصلخیزی خاک رابطه عكس دارد
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