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ABSTRACT 

This research was conducted to evaluate the effect of land use changes on the land quality under deforestation 

in semi-arid regions. Soil quality of the top layer (0-15 cm) was compared for two land uses. The results show 

that the organic matter (OM), aggregate stability (AS) and dispersible clay (DC) were changed from 1.19, 2.22, 

and 2.4% in oak forest to 0.67, 2.08, and 22.8% in deforestation area, due to land use change. These results 

showed a severe decrease in soil quality due to deforestation. Aggregate stability was decreased and dispersible 

clay was increased due to deforestration. In addition, the canopy cover and soil organic matter were reduced. 

With increasing the DC, it was increased the soil surface crust and accelerate the splash erosion. Bulk density 

increased, since the OM decreased. Also, the percentages of gravel, sand, coarse and fine silt changed from 6.3, 

56, 12.6, and 5.4% to 35.6, 64.3, 14.6, and 2.5%, respectively, due to deforestration. Direct sunlight and higher 

soil heat, especially in hot seasons, accelerated the volatilization of soil nitrogen and despite the addition of 

nitrogen fertilizers to the farmland, the amount of nitrogen in the farmland decreased. Data analysis by PCA 

method showed that the different factors affect the varimax due to land use changes. Deforestation was the 

main factor changing the soil characteristics and seriously reducing the land quality. Land use change not only 

does not benefit the production of more food, but also destroys the quality of the land, causing floods and 

increasing sediment from these areas. 
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   در زاگرس جنوبی های فيزيکی و شيميايی خاکتراشی بر برخی ويژگی جنگلاثرات 

 *2و سيروس جعفری 1زهره خدادادی خمسلويی
 ، ایران.، مالثاني، اهوازدانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي خوزستان ،گروه علوم خاک .1

 (24/6/1399تاریخ تصویب:  -23/2/1399تاریخ بازنگري:  -25/1/1399)تاریخ دریافت:  

 چکيده 

 .تگرف خشک صورتهاي خاک منطقه نيمهتغيير کاربري جنگل بلوط به زراعت بر ویژگي اثر بررسي این پژوهش براي

سطحي مقایسه شد. نتایج نشان داد در اثر تغيير کاربري از جنگل  مترييسانت 15هاي کيفي خاک دو کاربري در ویژگي

درصد و رس قابل انتشار  08/2به  22/2ها از دانهدرصد، پایداري خاک67/0به  19/1به زراعت، ماده آلي خاک بترتيب از 

ف تراشي داشت. با حذدرصد تغيير یافت. این نتایج نشان از کاهش شدید کيفيت خاک در اثر جنگل 87/22به  4/2خاک از 

اده آلي به سطح خاک کاهش و از یک سو چتر حفاظتي مقابل نيروي قطرات باران حذف و از سوي دیگر ورود م جنگل

دانه و افزایش رس قابل انتشار شد. رس قابل انتشار، سبب ایجاد سله سطحي و تسریع فرسایش سبب کاهش پایداري خاک

ریزه، شن، سيلت چنين مقدار سنگخاک گردید. در اثر کاهش ماده آلي، جرم مخصوص ظاهري نيز افزایش یافت. هم

درصد در اراضي زراعي  5/2و  6/14و  3/64و  6/35درصد به  4/5و  6/12، 56، 3/6از  درشت و ریز در جنگل به ترتيب

نيتروژن  ديعتصویژه در فصول گرم، سبب تسریع در تغيير یافت. برخورد مستقيم نور خورشيد و گرماي بيشتر خاک به

هاي زراعي کاهش یافت. تحليل کرغم افزودن کودهاي نيتروژنه به اراضي زراعي، مقدار نيتروژن در خاخاک شده و علي

ها اثرگذارند. حذف چرخش واریمکس غيير کاربري درهاي مختلفي در اثر تهاي اصلي نشان داد که عاملها به مؤلفهداده

تر تغيير کاربري نه تنها سودي براي توليد بيش هاي خاک و کاهش شدید کيفيت اراضي بود.جنگل عامل اصلي تغيير ویژگي

 شود.دارد بلکه با تخریب کيفيت اراضي، سبب ایجاد سيل و افزایش رسوب از این مناطق ميمواد غذایي ن

 .د، رسيع، تصدانهانتشار، پایداري خاککليدی: های واژه

 

  مقدمه
 ت،يبه علت رشد روزافزون جمع شتريب ياراض يکاربر رييتغامروزه 

 تبعبه و زندگي سبک تغيير شدن، افزایش شهر نشيني، صنعتي

ورت ص جوامع اقتصادي و سياسي تغييرات و بشر گرایيمصرف آن

کاربري اراضي با نادرست تغيير (. Barbier, 2000گيرد )مي

 (،Frac et al., 2017) کيفيت خاکتأثيرگذاري بر محيط زیست، 
 Celik, 2005; Islam) امنيت غذایي، تنوع زیستي و کيفيت آب

and Weil, 2000  )3/77حدود . ودشتخریب خاک مي باعث 

 رييبه علت کشت و زراعت تغ ايدن يو مرتع يجنگل يدرصد از اراض

ترین تغيير از جمله مهم(. Lal, 1997) شونديداده م يکاربر

در کاربري، حذف جنگل و تبدیل کاربري آن به زراعت است. 

 نداشدهتغيير کاربري داده  يادیز يعيطب يهابومخوزستان زیست

 يزراع بهي یا مرتعي جنگل ياراض لیتوان به تبدياز آن جمله م که

بسته به نوع کاربري جدید، تغيير کاربري سبب  .را اشاره نمود

 شودهاي اراضي ميتغييرات قابل توجهي در ویژگي

(Onweremadu et al., 2010.) ترین این از جمله حساس
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-ها در تغيير کاربري اراضي، تغيير در مراتع بعنوان ذخيرگاهویژگي

 هاي وابسته به آن است. کربن آلي خاک،هاي کربن و ویژگي

 3/3 بيکربن بوده و مقدار آن به ترتذخيره  يمنبع جهان نيسوم

و موجودات زنده  اهانيبرابر کربن موجود در گ 5/4برابر اتمسفر و 

 يرطوبت هايمیمانند رژ يطيعوامل مح (.Lal, 2004است ) نيزم

 خاک دارد. يآل يماده رهيو ذخ يیایپو در يارينقش بس يترو حرا

و رو  ریبدون شخم، به علت زطبيعي و زراعي  هايستميدر س

 شتريبه خاک ب يشدن خاک، چرخش و بازگشت ماده آلن

(. عمليات شخم، ساختمان خاک را Moscatelli et al., 2007)است

آلي خاک را با افزایش هوادهي  هم مي ریزد و اکسيداسيون کربن به

 يمقدار کربن آل . به این دليل((Rezaei et al. 2012کند تشدید مي

 با هاياز خاک شتريب ورزيخاک اتيبدون عمل ایبکر و  هايدر خاک

 . (Moscatelli et al., 2007باشد )يم جیرا يخاکورز
تغيير کاربري سبب تغيير بسياري از ویژگي هاي خاک در 

 Templer et تحقيقتایج راستاي تخریب این منابع مي گردد. ن

al (2005)  نشان داد که مقدار کاتيونهاي بازي )کلسيم، منيزیم و 
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هاي احيا شده بيشتر از مناطق تحت کشت پتاسيم( در جنگل

ر بر دازدایي و تغيير کاربري اراضي تأثير معنيجنگل .تبوده اس

تخلخل کاهش جرم مخصوص ظاهري، مقاومت فروروي و افزایش 

 باعثبدیل اراضي جنگلي به کشاورزي اي خاک دارد. تتهویه

ها، تخلخل خاک و هدایت کاهش ميانگين وزني قطر خاکدانه

 (.Zolfaghari and Hajabassi, 2009)مي شود هيدروليکي خاک 

Fattet et al. (2011)، Carpenter and Chong (2010) ،Khazaei 

et al. (2008)  وTajik (2004) پوشش  شینشان دادند که افزا

کننده  نييتع يهاترین عاملاز مهم يکیخاک  يو کربن آل يهايگ

باشد که با تغيير کاربري صدمه مي يدانه در خاک مخاک يداریپا

در  ژهیبه و يکشاورز هايستميدر اکوس هاخاکدانه يدارپای .بيند

خاک  يفيمهم ک هاياز شاخص يکی خشک مهيمناطق خشک و ن

از  يزراع اتياز خصوص ياريسمنجر به بهبود ب توانديبوده که م

 شیکاهش فرسا ،يکاهش سله سطح ،يسطح يریجمله نفوذپذ

 شیافزا ،يباد شیکاهش فرسا ،يپاشمان شیفرسا ژهیبه و يآب

خوزستان نشان داده  هاي. مطالعه خاکشود غيرهآب و  نگهداشت

 نیشتربي ها،خاکدانه يداریمؤثر بر پا هاييژگیو نياست که ب

به این  .Ghorbani et al., 2016) است يه آلنقش مربوط به ماد

ترتيب این مطالعه به هدف بررسي اثرات تغيير کاربري اراضي از 

-جنگل برگ ریز بلوط به اراضي زراعي در جنوب زاگرس بر ویژگي

 هاي کيفي خاک در یک رژیم رطوبتي نيمه خشک صورت گرفت.

 ها مواد و روش

 مورد مطالعه های بيوفيزيکی منطقهموقعيت و ويژگی

هاي خاک از اراضي زراعي به منظور انجام این تحقيق، نمونه

 ارمبيشمنطقه  هاي بلوط درتراشي شده بلوط( و جنگل)جنگل

سال قبل جنگل تراشي شده و در آن  30استفاده شد. این اراضي 

و در حال حاضر تحت زراعت گندم، جو و  شده استزراعت مي

در دامنه  ياشامل محدوده رمبايمنطقه شباشد. حبوبات مي

از ) جنوبي پور در منطقه زاگرسعباس ديسد شه اچهیدر يشمال

 يشمال شرق يلومتريک 45در  و( يتوران-يرانیا جنگلي هيناح

مختصات است.  کایو در محدوده بخش اند مانيمسجدسلشهر 

 قهيدق 29درجه و  32تا  قهيدق 8درجه و  32 یي منطقهايجغراف

 قهيدق 46درجه و  48تا  قهيدق 29درجه و  49و  يعرض شمال

هزار هکتار است.  53حدود  مساحت منطقه قرار دارد. يطول شرق

 ایمتر از سطح در 3400تا  400 نيمنطقه ب يارتفاع راتييتغ

ساله ایستگاه هواشناسي مسجد  8بر اساس پردازش آمار  است.

 34 وددماي ماهيانه هوا در تير ماه )حد نيانگيمسليمان، حداکثر 

دماي ماهيانه هوا )در دي  نيانگيمحداقل و  (گراديدرجه سانت

-دریافتي بارشمتوسط  ( تعيين شد.گراديدرجه سانت 6 ماه حدود

هاي ساالنه منطقه مطالعاتي به صورت باران و تگرگ در حدود  

. نوع بارش  (Anonymous, 2017)متر تعيين شده استميلي 400

ه به صورت برف است. ساختار زمين در ارتفاعات مجاور به منطق

تشکيل شده است که در کربناته  يسازندهاشناسي منطقه از 

مربوط به  يمارناز تشکيالت  هایيتناوبها توالي بين آن

  . (Anonymous, 2008)دارد رخنمون  يپابده و گورپ يسازندها

سطحي خاک  مترييسانت 0-15در هر کاربري از عمق 

براي هر کاربري از شش  .شد بردارينمونه نخوردهخورده و  دست

موقعيت مجاور هم با درجه همگوني تقریبا یکسان، در هر موقعيت 

نيز از سه نقطه نمونه برداري شد. سه نمونه هر نقطه مخلوط شده 

ر دکرار نمونه برداشته شد. سعي شد که ت 6و از هر کاربري جمعا 

بيشترین  يولوژژئومورف خاک و هايبه لحاظ ویژگيهر کاربري 

از  يناش هاتنها تفاوت آن کهطوري به ممکن را دارا باشندشابه ت

براي دستيابي به این هدف از نقاط با شيب  باشد. ينوع کاربر

یکسان و موقعيت یکسان عنصر و جهت شيب براي تشابه 

ژئومورفولوژي بهره گرفته شد. همچنين از حفر خاک در صحرا و 

ژگي هاي خاک در هر موقعيت استفاده بررسي آن براي تشابه وی

ي جهان ابیتيهر نقطه توسط دستگاه موقع قيمختصات دقشد. 

(GPSثبت ،)  (.1)شکل  شدو در نرم افزار گوگل ارت جانمایي 

با  زني نخوردهدست يهانمونه هاي دست خورده،بر نمونهافزون

 ازها استفاده از رینگ هاي فوالدي و کلوخه براي برخي آزمایش

 نييتع برايها نمونه ،يبرداربرداشته شد. پس از نمونههمين عمق 

 . دهوا خشک شدنمنتقل و  شگاهیهاي مورد نظر به آزماویژگي

 یشگاهيآزما هایتجزيه

سنج تیدستگاه هدا لهيعصاره اشباع خاک به وس يکیالکتر تیهدا

گل اشباع خاک به روش واکنش  ،(Rhoades, 1982)ي کیالکتر

 ،(Rhoades, 1982) مترهاشپدستگاه توسط ري پتانسيومت

 ديبا اس يبرگشت ونيتراسيبه روش تخاک معادل  ميکربنات کلس

 باخاک  يونيتبادل کات تيظرف ،(Nelson, 1982) کیدریکلر

 ,.Page et al) يتبادل هايونيکات يبه جا میسد ونی ينیگزیجا

 Walkley and)خاک با اکسایش تر  يمقدار کربن آل ،(1987

Black, 1934) ،روش کجلدال و هضم از کل با استفاده  تروژنين

خاک به ، بافت (Gallaher et al., 1976) دينمونه خاک در اس

جرم مخصوص (، Gee and Bauder, 1986) يدرومتريروش ه

-وطهغ به روش نيروش کلوخه خاک و پاراف استفاده از باظاهري 

-دانه،  پایداري خاک(Black and Hartge, 1986) لندريدر س يور

 يبرا. گيري شداندازه (Marques et al., 2004)ها با روش الک تر 

به  جیو نتا دیپارامتر از روش الک تر استفاده گرد نیا يرگياندازه
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دا در ابتشد.  انيبخاکدانه ها قطر  نيانگيدست آمده به صورت م

 يهاالک با اندازه يسر کی يگرم خاک هوا خشک رو 50مقدار 

 آب با هانمونه و ختهیمتر ريليم ،25/0، 50/0، 1/0، 2/0، 4/0

بود.  قهيدق 15هر نمونه  يشدند. زمان الک تر برا ياسپر يعمولم

 هر الک در ظروف جداگانه جمع يرو ي ماندهپس از آن خاک باق

ساعت خشک  2و براي منتقل  وسيدرجه سلس 50و به آون  آوري

و وزن  نتوزی دقت به هاهساعت، نمون 24. پس از گذشت ندشد

 ياردیپا تیشد. در نها نييهر الک تع يرو ي ماندهباق هايخاکدانه

( به صورت MWDقطر ذرات ) يوزن نيانگمي حسب بر هاخاکدانه

 (.Marques et al., 2004) محاسبه شد ریز
MWD= ∑ Xi wi 

 :MWD متر، : يليقطر ذرات بر حسب م يوزن نيانگيمXi 

هر الک بر حسب  يبر رو مانده يباق هاينهقطر خاکدا نيانگيم

الک به وزن کل  هر در هاوزن خشک خاکدانه wiمتر و : يليم

 خاک.

 

 
 برداری در منطقه شيمبار در شمال استان خوزستاننمايی از موقعيت نقاط نمونه -1شکل 

 

 از روش راسموسن و کولينز براي تعيين رس قابل انتشار نيز

براي این منظور،  .(Rasmussen and Collins, 1991)استفاده شد 

)خاک به آب( آب افزوده  10/1خاک به نسبت  هايبه نمونه ابتدا

 زانيساعت، م کی از پس و شدند زده بهم هاشد. سپس نمونه

از  يو به صورت نسبت نييتع درومتريه لهيرس قابل انتشار به وس

 . شد انيکل رس خاک ب

 ي مواد آلي خاکفيک هاييگژیو نييتعبر این براي افزون 

هاي مورد ها در هر یک از انواع کاربريآنعامل  هايگروهتعيين و 

استفاده شد. مادون قرمز با اشعه  يسنجفيطروش از  بررسي،

براي این منظور ماده آلي خاک با پيروفسفات سدیم عصاره گيري 

شده و عصاره مورد نظر با استفاده از دستگاه مادون قرمز طيف 

رجع مطيف  هايحاصله با استفاده از داده جینتانجي شد. سپس س

 د. براي دو کاربري نيز با یکدیگر مقایسه گردی و ليتحل

نسخه  SPSSار فزامنراز ها آماري دادهتحليل براي تجزیه و 

و انحراف معيار پارامترها و رسم ميانگين  اي محاسبهبرو  21

ده شد. براي بررسي نرمال فاستا  Excelارفزم انرنيز از ها دارنمو

 .شداستفاده اسميرنوف -ها از آزمون کولموگروبودن توزیع داده

پارامترهاي مورد مطالعه در بين ف ختالد اجووسي ربراي بر

هاي داراي توزیع نرمال از روش هاي هاي مختلف در دادهکاربري

-و آناليز واریانس یکمستقل  tهاي پارامتریک شامل آزمون نمونه

هاي غيرپارامتریک هاي فاقد توزیع نرمال از روشو براي داده هطرف

-ویتني و کروسکال-هاي مستقل منهاي نمونهشامل آزمون

در صورت وجود نيز  توکيآزمون  .(p≤0.05)واليس استفاده شد 

 . گردیددار استفاده اختالف معني

 نتايج و بحث
 عیتوز يجامعه دارا يچنانچه حت Behboodian (2016)بر اساس 

یشان ا نرمال خواهد بود. نيانگيم يرينمونه گ عینرمال نباشد، توز

با توجه به داند.  يمنمونه  25نمونه بزرگ را معادل  نیحجم ا

نمونه مي باشد، محدودیتي  36تعداد نمونه هاي این تحقيق  اینکه

 براي نرمال یا غيرنرمال بودن داده ها وجود نداشت.

خصوصيات فيزیکي مورد  هاي آماري برخي ازویژگي

  ارائه شده است. (1)مطالعه در اراضي مورد بررسي در جدول 

بر اساس نتایج این جدول در اثر تغيير کاربري، ميانگين 



 2869 ... هایخدادادی خمسلويی و جعفری: اثرات جنگل تراشی بر برخی ويژگی 

درصد پس از  6/35درصد در جنگل به  6مقدار ذرات درشت از 

تراشي افزایش یافته است. به همين ترتيب ميانگين مقدار جنگل

و در کاربري اراضي زراعي  26گلي حدود رس در خاک اراضي جن

تعيين شد. حداکثر مقدار رس قابل انتشار  در اراضي 5/18حدود 

درصد و در اراضي تغيير کاربري یافته به کاربري  1جنگلي حدود 

چنين ميانگين همگيري شد. درصد اندازه 2/39زراعي حدود  

 2/2ود ها در اراضي تغيير کاربري یافته حددانهوزني قطر خاک

گيري شد. متر اندازهميلي 4/3متر و در اراضي جنگلي حدود ميلي

 رييمورد مطالعه متأثر از تغفيزیکي  يهايژگیو يآمار ليتحل

 ارائه شده است. (2)در جدول  مباريمنطقه شبراي  يکاربر
 

 سانتی متری 0-15در عمق  های فيزيکی دو کاربری مورد مطالعهتوصيف آماری برخی از ويژگی -1جدول 

   جنگل بلوط تراشيجنگل

 متغير واحد حداقل حداکثر حداقل حداکثر

 ریزهسنگ % 015/0 8/28 0/19 01/55

 شن % 5/49 5/60 0/59 0/74

 رس % 0/23 5/29 0/10 0/24

 سيلت % 0/10 5/26 0/13 25/5

 سيلت ریز % 5/2 5/9 5/0 0/5

 سيلت درشت % 0/7 0/19 0/10 5/22

 رس قابل انتشار % 0/11 9/0 3/10 2/39

43/3 94/0 22/2 12/1 mm ميانگين وزني قطر(MWD)  اکدانهخ 

57/1 78/0 18/1 2/1 3Mg/m  چگالي ظاهري(BD) اکخ 

 
 مباريمنطقه ش زراعیجنگل و  هاییدر کاربر یمورد بررس یکيزيهای فويژگی یآمارتحليل  -2جدول 

  ميانگين

 BD MWD ریزهسنگ
رس قابل 

 تشاران
 رس شن سيلت

سيلت 

 ریز

سيلت 

 درشت
 منابع تغيير

**9/20 *27/1 ns 15/2 **6/12 ns 54/17 **17/60 **3/22 **92/3 ns 62/13 تغيير کاربري 

 انحراف معيار 30/3 53/2 87/4 65/5 91/3 3/12 78/0 21/0 44/18

 دارييدرصد و عدم معن 01/0و  05/0در سطح  دارييمعنترتيب به nsو  **،  *

 

گردد که مقدار رس قابل مالحظه مي (2)با توجه به جدول 

 1داري در سطح انتشار در اثر تغيير نوع کاربري اختالف معني

، حداکثر مقدار رس قابل انتشار (1)درصد دارد. بر اساس جدول 

درصد و در کاربري اراضي کشاورزي  1در کاربري جنگل حدود 

دهنده تخریب خاک در نشان درصد بود که به نوعي 39در حدود 

اراضي تغيير کاربري یافته است. این امر نشانگر نقش مخرب 

هاي نامناسب در کشاورزي و تخریب ساختمان خاک در مدیریت

رسد تخریب جنگل احتماال به سه گونه اراضي است. به نظر مياین

روش موجبات تخریب ساختمان خاک را در محدوده مطالعاتي 

هاي در اثر حذف جنگل، سپر حفاظتي برگ -1ت. فراهم آورده اس

جنگل از بين رفته و باران مستقيم به سطح خاک برخورد نموده 

دد. گرها ميدانهو در اثر نيروي مکانيکي زیاد، سبب تخریب خاک

ها در طول فصل هاي برگ ریز بلوط، ریزش برگدر جنگل -2

قطرات  پایيز سبب ایجاد حفاظ سطحي براي ممانعت از برخود

ها دانهباران به سطح خاک شده و سبب حفاظت از خاک و خاک

ود شدر برابر فرسایش پاشماني که شروع فرسایش خاک است، مي

شود که پایداري کاهش ورود مواد آلي به خاک سبب مي -3و 

ه دانها کاهش یابد. به این ترتيب در اثر ناپایداري خاکدانهخاک

هاي آزاد شده سبب ایجاد ها، رسر آنها از ساختاو آزادسازي رس

-سله در سطح خاک شده و مانع از نفوذ آب به درون خاک مي

گردند. این فرآیند سبب ایجاد رواناب سطحي و فرسایش شده که 

عامل اصلي تشدید فرآیند تغيير توزیع اندازه ذرات در بخش نرم 

 هاي محققان دیگر نشان داده است که دریافته باشد.خاک مي

اغلب  ،يزراع هايبومبه زیست يعيطب هايمبوزیست لیتبد

خاک،  يماده آل و با کاهش دهديخاک رخ م يکربن آل کاهش

 ،نيزشخم اتيخاک بر اثر عمل يکربن آل يکیزيکاهش حفاظت ف

 يسرعت جزئ شیافزا و خاک يحرارت و يرطوبت میرژ رييتغ

اند يجه گرفتهنت Tigo et al. (2011) .افتداتفاق ميخاک  شیفرسا

 و ترثابت يدما ،ياهيو پوشش گ نيزم يرو هايالشبرگکه 

شتر بي تيکه باعث فعال آورديوجود م بهدر خاک را  يمياقل کرومي

خاک يداریپا شیافزا سبب شده وخاک  يکروبيم زیموجودات ر

 گردد.ميدانه 

 5داري در سطح اختالف معني (2)بر اساس نتایج جدول 

ج مقدار سيلت کل و سيلت درشت در اثر تغيير درصد بين نتای

اري دشود ولي مقدار سيلت ریز اختالف معنيکاربري مالحظه نمي

جدول  با توجه به نتایج ارائه شده دردر سطح یک درصد دارد. 
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در اراضي زراعي، مقدار سليت ریز در خاک کاهش  (2)و شکل  (1)

ذرات  با اتصال یافته است. سيلت ریز نه چسبندگي رس را دارد که

حدي به یکدیگر مانع از خارج شدن ذرات گردد و نه اندازه آن به

درشت است که در اثر وزن زیاد در اثر نيروي مکانيکي انتقال 

اي ذرات خاک ترین بخش اجزاء اندازهنيابد. ذرات سيلت حساس

 دار کوهستانياست که در اثر فرسایش بخصوص در مناطق شيب

(. Jafari et al., 2016)یابد شده و فرسایش مياز ذرات دیگر جدا 

عدم و  يدليل کمبود مواد آلبه ران،یا يکشاورز هايدر اکثر خاک

 يکاف يداریمناسب، ساختمان خاک از پا ياهيگ پوشش وجود

شدن  سيدليل خبه يو بارندگ ياريدر مواقع آب .ستيبرخوردار ن

 هايدانهخاکشده و ذرات حاصل از  متالشي هادانهخاک ع،یسر

موجب  شده و خاک خلل و فرجشده باعث مسدود شدن  يمتالش

. شونديم شیو فرسا يرواناب سطح جادیا ،يریکاهش نفوذپذ

ت سخ اريبر سله بستن، بسپس از خشک شدن افزون يخاک نيچن

 ،Golchin et al., 1995) گردديم شهیو محکم بوده و مانع نفوذ ر
(Spaccini et al., 2004. 

، مقدار رس در اثر تغيير (2)اساس تحليل آماري جدول بر 

 هايدليل کاتيونکاربري کاهش یافته است. ذرات رس عموما به

دو یا چند ظرفيتي هماور بوده و در واکنش با ماده آلي به صورت 

دانه درآمده و در خاک ماندگاري دارند. به این ترتيب کاهش خاک

شود قابل انتشار، سبب ميمقدار ماده آلي و افزایش مقدار رس 

جایي رس خاک افزایش یابد. با توجه به که پتانسيل انتقال و جابه

گردد که مقدار رس در اراضي زراعي به مالحظه مي (2)شکل 

دليل تشابه در مقدار آهک مراتب کمتر از اراضي جنگلي است. به

-هاي دو ظرفيتي در خاکو واکنش خاک در دو منطقه، کاتيون

(. در 3ي مورد مطالعه تفاوت چنداني ندارند )جدول هاي آهک

یافت که هاش خاک افزایش ميصورت زیاد بودن مقدار سدیم، پ

ترین عامل (. به این ترتيب مهم3و شکل  3نيافته است )جدول 

ها اثرگذار، همان کاهش مقدار ترکيبات آلي و کيفيت مناسب آن

قابل انبساط هاي قابل انبساط خاک است. رس بر افزایش رس

شدت هاي ریز با تراکم زیاد بار الکتریکي هستند که بهعموما رس

هاي آزاد مواد آلي واکنش نشان داده و منجر به ایجاد توسط بنيان

شوند. کاهش ورود مواد آلي به خاک از یک سو و دانه ميخاک

ها و در نتيجه افزایش شدت تجزیه این مواد، سبب آزادي این رس

 ,.Lado et alقابل انبساط در این مناطق شده است. افزایش رس 

با اندازه کوچکتر از  هايدانهند که در خاکاهگرفت جهينت (2004)

 تیاثر ضربه قطره باران، هدا ابيدر غ متريليم 4تا  2و  تريليم 2

درصد(  5/3) زیاد يبا مقدار ماده آل هاياشباع خاک يکيدروليه

-يتر ميشدرصد( ب 3/2) کم ياده آلبا مقدار م هاينسبت به خاک

دو خاک، از  در يکيدروليه تهدای مقدار در اختالف نای. باشد

 . رددگيم يناش يماده آل ناشي از تغيير ميزان يساختمان بیتخر

نشان داده شده است، مقدار شن  (2)که در جدول همچنان

داري در سطح یک درصد با اراضي در اراضي زراعي اختالف معني

، مقدار شن در مناطق زراعي (2)جنگلي دارد. بر اساس شکل  بکر

دليل اندازه درشت مقاومت بيشتري بيشتر است. ذرات شن به

ل جا و منتقدوي کمتر جابهنسبت به فرسایش داشته و در اثر آب

(. بر اساس تجزیه Varasteh khanlari et al., 2019شوند )مي

بافت خاک در اراضي  مکانيکي اجزاء نهایي سازنده خاک، نوع

جنگلي، لوم رسي شني و در اراضي تغيير کاربري یافته لومي شني 

 رييند که در اثر تغاهکرد انيب Khormali et al. (2009)تعيين شد. 

سال  50 زدار پس ابيش يدامنه کیدر  تجنگل به زراع يکاربر

 يدر کاربر يلتيکشت و کار، کالس بافت خاک از لوم رس س

 رييتغتر( )بافت درشت يزراع يدر کاربر يلتيوم سجنگل به ل

 نيزم ادزی بيبافت خاک را به ش رييتغ نیا لي. آنان دله استافتی

ر دند. اهنسبت داد يآب شیرسافساختمان خاک و اثر  يداریو ناپا

 ,.Martinez et alنيز گزارش شده است ) يمشابه جینتااین زمينه 

2008.) 

درصد بين  1داري در سطح ریزه تفاوت معنيمقدار سنگ

(. بر اساس نتایج ارائه شده در شکل 2دو کاربري داشت )جدول 

ا ریزه شده است. ب، تغيير کاربري منجر به افزایش مقدار سنگ(2)

متر )بخش نرم خاک(، ميلي 2حذف ذرات در اندازه کوچکتر از 

یابد. به این ترتيب مقدار نسبت ذرات درشت خاک افزایش مي

 ه در اثر فرسایش ذرات نرم خاک، افزایش یافته است. ریزسنگ

ها در اثر تغيير کاربري از دانهميانگين وزني قطر خاک

 45/2که از طوريجنگل به اراضي زراعي روند کاهشي دارد به

متر در اراضي زراعي کاهش ميلي 03/2متر در جنگل به ميلي

خاکنيست. دار درصد معني 5یافت ولي از لحاظ آماري در سطح 

 يعدنو م يآل مواد ،يکروبيمتقابل جامعه م ريتاث جهينت يسازدانه

است  يزراع تیریو مد يخاک است و منعکس کننده نوع کاربر

(Gricheru et al., 2004.) يکوهستان يکاربري اراض رييتغ 

خاک داريیپا داريمنجر به کاهش معن ،يزراع يبه اراض ترانهیمد

 تدرصد در مد 49خاک تا  يو مواد آل يکيدروليه تیها، هدادانه

 زراعي يدر اراض شیبه فرسا تيحساس کهطوريبهسال شده  12

ود شده ب يو مرتع يجنگل ياز اراض شتريبرابر ب 2و  2/4 بيبه ترت

(Chelik, 2005) . 

 5جرم مخصوص ظاهري در اثر تغيير کاربري در سطح 

دليل انحراف درصد از لحاظ آماري اختالف داشت. این عامل به

داري شد. در اثر تغيير معيار کم، داراي اختالف آماري معني

-گرم بر سانتي 32/1به  27/1کاربري، جرم مخصوص ظاهري از 

 (. 2مکعب افزایش یافته بود )شکلمتر
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تواند به اثرات ناشي از کاهش ورود ماده آلي به این امر مي

وي دیگر مربوط آالت از سچنين تردد ماشينخاک از یک سو و هم

جرم مخصوص اند که نشان داده Krzic et al. (2004)شود. 

 استموجود در خاک  يمواد آلمقدار  ريبه شدت تحت تاث يظاهر

فقط محدود به چند  يریبر کاهش تراکم پذ يمواد آل ريتاث يول

 شود.يخاک م فوقانيمتر يسانت

بری در رهای شيميايی متأثر از تغيير کامقايسه تغييرات ويژگی

 منطقه شيمبار

هاي شيميایي براي دو کاربري مورد توصيف آماري برخي از ویژگي

 ارائه شده است.  (3)مطالعه در جدول 
 

 
 ( p≤0.05درصد ) 5دار کمتر از اختالف معنی های مختلف منطقه شيمبار باهای مختلف فيزيکی در کاربریميانگين تغيير مقادير عامل -2شکل 

 
 های شيميايی دو کاربری مورد مطالعهصيف آماری برخی از ويژگیتو -3جدول 

 نوع کاربري
 واحد

 جنگل بلوط تراشيجنگل

 حداکثر حداقل حداکثر حداقل متغير

pHe - 35/7 96/7 18/7 66/7 

 m (dS 74/0 06/2 78/0 40/2-1( اشباع عصاره هدایت الکتریکي

 89/0 53/0 74/0 07/0 (%) کربن آلي

 g kg 039/0 13/0 10/0 29/0)-1( اکنيتروژن خ

C/N (%) 50/0 12/17 94/1 86/6 

 45 60 04/45 68/60 (mol kg-1) کاتيوني تبادل ظرفيت

 28/32 43/36 77/37 62/24 )%( کربنات کلسيم معادل

 

هاي شيميایي مورد مطالعه در جدول تحليل آماري ویژگي

هایي چون ویژگي ارائه شده است. بر اساس نتایج این جدول (4)

ها در دو هاش، ظرفيت تبادل کاتيوني و مقدار کربناتشوري، پ

داري ندارد ولي مقدار کربن، نيتروژن و نسبت کاربري تفاوت معني

داري دارد. شرایط مناسب ها از لحاظ آماري تفاوت آماري معنيآن

زهکشي در هر دو کاربري سبب شده است که اختالفي بين شوري 

 ها در اینچنين وجود مقادیر متنابهي از کربناتد. همپدید نيای

گردد. هاش خاک ميها سبب بافر شدن خاک و عدم تغيير پخاک

هاي زراعي روند افزایشي دارد که مقادیر مقدار آهک در خاک

تواند به اثر فرسایش در حذف الیه سطحي خاک مربوط گردد. مي

هاي زیرین در سطح حذف الیه سطحي، سبب رخنمون الیه

گردد که مقدار بيشتري آهک دارند. اثر آهک بر تشکيل مي

 Mahmmodabadi andها بسيار قابل توجه است. دانهخاک

Ahmadbeigi (2011) موجود در  ميکه کربنات کلس اندهنشان داد

و مانع  محلول شدهبه صورت  ميکلس يخاک سبب رهاساز

ا بترکيب با یون کلسيم  نیابر . افزونگردديپراکنش ذرات رس م

 Roustaکوچک نقش دارد ) هايدانهخاک ليدر تشک ،يمواد آل

et al., 2002.) 
 

 

 
 

a

a

b

b
b

b

b

b

a

a

a

a

جنگل جنگل تراشي
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 مباريش اراضی منطقهمورد مطالعه در  يیايميش یهابر شاخص یاثر نوع کاربر یآمار ليحلت -4 جدول

 ميانگين

C/N N OC CCE CEC pHe  ECe منابع تغيير 

*79/5 **1/0 0/53** 32/70ns 50/16ns 7/56ns 1/15ns تغيير کاربري 

 انحراف معيار 49/0 18/0 72/3 07/4 26/0 06/0 02/4

 داري يدرصد و عدم معن 01/0و  05/0در سطح  دارييمعنترتيب به nsو  **،  *

 

اثر تغيير کاربري بر مقدار کربن آلي خاک در سطح یک 

(. مقدار کربن 4باشد )جدول دار ميدرصد از لحاظ آماري معني

درصد  46/0در کاربري جنگل بلوط به درصد  65/0آلي خاک از 

(. کاهش در اثر دو 3در اراضي زراعي کاهش یافته است )شکل 

عامل رخ داده است: یکي کاهش مقدار ورود ماده آلي از طریق 

ریز با مقدار زیاد برگ و عامل دوم شخم در حذف جنگل برگ

-ویه بيشتر و تجزیه مواد آلي مياراضي زراعي است که سبب ته

ي سطح شیدر برابر فرسا يزراع يتر اراضشيب تيحساسگردد. 

 ي خاککاهش مقدار کربن و ماده آل يبرا يگریعامل د ،خاک

خاک  ياز مقدار کربن آل ياکه بخش عمدهطوريبه دیآيشمار مبه

همراه با  يديو به همراه ذرات کلوئ شیفرسا ندیفرآ قیاز طر

در اثر  ي. کاهش کربن آلگرددمياز دسترس خاک خارج  رواناب

 Niknahadپژوهشگران چون  ریتوسط سا يکاربر رييتغ

Gharmakher and  Maramaei (2011) گزارش شده است زين. 

که در  نمودندمشاهده  Assad et al. (2013) مطالعه دیگري در

 ارمقدي، و بوم يعيبا پوشش طب ياراض يمتريسانت 0-10 هیال

و  يزراع ياراض ولي برايمگا گرم بر هکتار  29 يکربن رهيذخ

 ياهيبا پوشش گ يمگا گرم بر هکتار کمتر از اراض 5/7 ،يمرتع

گزارش نمودند که کربن زیست  Pabst et al. (2015) .بود يبوم

ار مقد نیشتريب ايتانزان يعيطب يهابومدر زیست يکروبيتوده م

ه ساوانا ب يهاجنگل يکاربر رييتغ ريتحت تأث آناست و کاهش 

 بود. درصد 76و  60 بيقهوه به ترتیا ذرت و  کشتبا  ياراض

اثرات تغيير کاربري بر مقدار نيتروژن خاک نيز در سطح 

درصد  13/0(. مقدار نيتروژن از 4دار بود )جدول یک درصد معني

درصد در کاربري زراعي کاهش یافته  056/0در کاربري جنگل به 

دار هاي زراعي، کود شيميایي نيتروژندر کاربرياست. اگرچه 

-شود و به این ترتيب سبب افزایش نيتروژن خاک ميمصرف مي

گردد، با این وجود آبياري و فرسایش زیادتر از یک سو و مصرف 

بيشتر آن توسط گياهان زراعي سبب کاهش نيتروژن بيشتر از 

ه صورت هاي زراعي عمدتا بخاک زراعي شده است. نيتروژن خاک

ر از خاک تمعدني است که پتانسيل آبشویي بيشتري دارد و سریع

هاي جنگلي در ترکيب با گردد در حالي که در خاکخارج مي

چنين در مواد آلي است و پتانسيل آبشویي آن کمتر است. هم

که در کاربري جنگل، مواد آلي بيشتري در خاک وجود دارد، حالي

زراعي ميزان فعاليت موجودات  هايبا کاهش مواد آلي در خاک

توانند از مواد آلي به عنوان مواد اي که ميزنده تثبيت کننده

غذایي براي تامين نياز کربني و انرژي خود براي تثبيت ازت 

گردد. این ریز جانداران با تثبيت نيتروژن، استفاده کنند، کمتر مي

آلي ها و تجزیه مواد نقش موثري در تامين نيتروژن این خاک

نيز در مطالعه  Pabst et al., (2015دارند. چنين نتایجي توسط )

 هاي کربن و ارتباط آن با تغيير کاربري اعالم گردیده بود.ذخيرگاه

 یيايميش يکودها امتعادلمصرف ن تغيير کاربري یافته، يدر اراض

 يازته که به طور معمول بدون استفاده از کودها يکودها ژهیبه و

شوند، باعث برهم زدن تعادل خاک و يزوده مبه خاک اف يآل

 يماده آل شتريب هیتجز لیشود که داليم تروژنينسبت کربن به ن

 ,.Manna et al) آوردمي را فراهم موجودات ميکروبيتوسط 

2007).  

داري در سطح یک اثرات تغيير کاربري تفاوت آماري معني

بر مقدار کربن خاک دارد که به اثرات تغيير  C/N درصد بر ویژگي 

شود که در بخش قبلي به آن پرداخته شد. و نيتروژن مربوط مي

C/N  عاملي است که در مواد آلي خام مقدار عددي آن در خاک

خيلي زیاد بوده و در اثر تجزیه مواد آلي، مقدار آن کاهش یافته و 

دليل نزدیکي به رسد. این نسبت بهدرصد مي 15-20به حدود 

ربن ک نسبتباشد. یزجانداران خاک، پایدار مينسبت آن در بدن ر

کشت شده با  هايبا خاک سهیبکر در مقا هايخاک تروژنيبه ن

 Golchin) باشديم شتريبرابر ب 3 باًیتقر شیآ -گندم يتناوب زراع

et al., 1995.) جنگل )مخروط داران و پهن برگ(،  يدر سه کاربر

 ير تحت چرا( و زراعو علفزا ونجهیمرتع )مرتع قرق شده با پوشش 

مقدار  نی( کمترکيو ارگان يسنت هايروش تیریبا مد ي)زراع

C/N ( 2/4) کيارگان يکشاورز تیریمدبا  يمربوط به خاک زراع

بود ( 5/12داران )مقدار آن مربوط به جنگل مخروط نیشتريو ب
(Moscatelli et al., 2007).  

 (PCAي )اصل هايمولفه به هیتجزنتایج مربوط به 

 يمورد مطالعه در خاک منطقه یيايميش ي وکیزيف هايویژگي

 است.  هارائه شد (5) در جدول مباريش
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  (p.(0.05 ≥  های مختلف منطقه شيمبارخاک در کاربریهای شيميايی مختلف تغييرات ميانگين ويژگی -3 شکل

 
 ی شيمبار کی مورد مطالعه در منطقههای فيزيکی، شيميايی و بيولوژينتايج تجزيه عاملی ويژگی - 5جدول 

 اشتراک 4عامل  3عامل  2عامل  1عامل  ویژگي

  027/10 859/15 332/20 149/36 درصد واریانس

  366/82 339/72 48/56 149/36 درصد واریانس تجمعي

ECe 451/0 -076/0 666/0 -422/0 79/0 

pHe -698/0 176/0 -418/0 304/0 737/0 

 739/0 709/0- 091/0- 374/0 278/0 نيظرفيت تبادل کاتيو

 566/0 058/0- 148/0- 426/0- 565/0- کربنات کلسيم معادل

 811/0 217/0- 593/0 079/0 178/0 جرم مخصوص ظاهري

 93/0 473/0 537/0- 139/0 237/0 ميانگين وزني قطر خاکدانه

 957/0 336/0 245/0 285/0 841/0 کربن آلي

 754/0 252/0- 449/0- 159/0- 797/0 نيتروژن

C/N 079/0 471/0 663/0 521/0 893/0 

 916/0 105/0- 125/0- 592/0 762/0- شن

 923/0 104/0 298/0 904/0- 218/0- سيلت

 896/0 033/0 091/0- 050/0 979/0 رس

 73/0 087/0 304/0 734/0- 516/0- سيلت درشت

 788/0 084/0 13/0 779/0- 5/0 سيلت ریز

 818/0 14/0 556/0 141/0 727/0- تشاررس قابل ان

 718/0 187/0- 338/0 574/0 532/0- ریزهسنگ

 

گيري شده هاي اندازهها روي ویژگينتایج تجزیه به عامل

ها، چهار عامل مهم از ي ویژگيدهد که از بين همهنشان مي

ترین مقدار واریانس را توجيه نموده و عوامل مورد استفاده بيش

هاي خاک این ژه بيشتر از یک داشتند. براي ویژگيمقادیر وی

ترین عوامل در هاي اول، دوم، سوم و چهارم مهممنطقه عامل

، 2/36مانده بود. عامل اول تبيين واریانس در مقایسه با عوامل باقي

درصد و  0/10و عامل چهارم  9/15، عامل سوم 3/20عامل دوم 

ه نمودند. عامل اول درصد کل واریانس را توجي 3/82در مجموع 

هاي نيتروژن، کربن ( براي ویژگي>5/0ترین مقادیر مثبت )با بيش

هاش، آهک، شن، سيلت، سيلت آلي و رس و مقادیر منفي براي پ

رین تریزه و رس قابل انتشار بود. عامل دوم با بيشدرشت، سنگ

براي  ریزه و مقادیر منفي( براي شن و سنگ>47/0مقادیر مثبت )

بود.  نيتروژن، سيلت، سيلت درشت، سيلت ریز و آهکشوري، 

( براي جرم مخصوص >56/0ترین مقدار مثبت )عامل سوم با بيش

ظاهري، نسبت کربن به نيتروژن و شوري و مقادیر منفي براي 

هاش، نيتروژن، آهک، ميانگين وزني ظرفيت تبادل کاتيوني، پ

ترین مقدار شها، شن و رس بود. عامل چهارم با بيدانهقطر خاک

ترین مقدار ( و بيش52/0مثبت براي نسبت کربن به نيتروژن )

 ( بود.-71/0منفي براي ظرفيت تبادل کاتيوني )

پراکنش فاکتورها پس از چرخش واریمکس  (4)در شکل 

براي فاکتورهاي فيزیکي، شيميایي خاک حاصل از آناليز تجزیه 

 ده شده است.ي شيمبار نشان دادر منطقه  (PCA) مولفه اصلي

a
a

a

b
b

b
جنگل جنگل تراشي
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درصد واریانس را در مقادیر ميانگين  90چهار عامل بيش از 

درصد  80ها، شن، سيلت و کربن آلي، بيش از دانهوزني قطر خاک

واریانس را در مقادیر نسبت کربن به نيتروژن، جرم مخصوص 

درصد واریانس را در  70ظاهري، رس و رس قابل انتشار، بيش از 

فيت تبادل کاتيوني، نيتروژن، سيلت هاش، ظرمقادیر شوري، پ

ریزه و کمترین مقدار واریانس را در مقدار آهک درشت و سنگ

درصد( توجيه کرد. نمودار پراکنش این فاکتورها در شکل  6/56)

 نشان داده شده است. (4)

سنجي مادون قرمز براي دو کاربري نتایج حاصل از طيف

 ارائه شده است.  (5)مورد مطالعه در شکل 

 
 

نمودار پراکنش فاکتورها پس از چرخش واريمکس برای فاکتورهای  -4شکل 

در   (PCA) فيزيکی، شيميايی خاک حاصل از آناليز تجزيه مولفه اصلی

 شيمباری منطقه
 

 
 تراشی شده )ب( در منطقه شيمبارسنجی مادون قرمز برای کاربری جنگلی )الف( و جنگلطيف -5شکل 

 

هاي آلي سنجي مادون قرمز بنيان بر اساس نتایج طيف

نانومتر  3600-3540در پيک با طول موج  OHهيدروکسيل 

ها به دليل تعداد زیاد، از شدت پيک مشخص است. این بنيان

بيشتري برخوردار هستند. همچنين در همين محدوده طول موج 

قابل مالحظه است. پيک  N-H-نانومتر( نيز بنيان آميدي  3526)

که با شدت کمي نمایان شده است مربوط به بنيان  نانومتر 1700

ر تباشد. شدت این پيک به مراتب ضعيفمي COOHکربوکسيل یا 

-ها ميهاست که نشان از ميزان کمتر آن در نمونهاز سایر پيک

باشد که نسبتا مي S=Oنانومتر مربوط به بنيان  1030باشد. پيک 

د مربوط به بنيان تواننانومتر مي 1400قوي است. همچنين پيک 

C=O باشد که در مواد آلي بسيار متداول است. در مقایسه بخش-

ن پيک نتایج بي توجهيقابل تفاوت ،(4)هاي الف و ب شکل 

هاي مربوط به دو کاربري مورد مطالعه گيريدر اندازه حاصله

این به آن معني است که مواد آلي موجود در  .شودنمي مالحظه

هاي آلي اي از لحاظ نوع و بنيانل مالحظهاین مناطق تفاوت قاب

تواند به منشاء یکسان ماده مورد بررسي ندارد. علت این امر مي

جاي مانده از جنگل بلوط براي دو منطقه مربوط باشد. به آلي به

عبارتي منشاء مواد آلي در اراضي زراعي، همان مواد آلي بجاي 

 هاي بلوط است.مانده از جنگل

  گيرینتيجه

تایج این تحقيق نشان داد که حذف جنگل منجر به کاهش شدید ن

گردد. در اثر حذف هاي خاک ميخصوص ویژگي کيفيت اراضي به

شدت ریز بلوط، مقدار ماده آلي الیه سطحي بههاي برگجنگل

دانه و افزایش رس قابل کاهش یافته و سبب کاهش پایداري خاک

ر، سبب ایجاد سله انتشار شده است. افزایش رس قابل انتشا

خصوص فرسایش پاشماني و سطحي و افزایش مقدار فرسایش به

در نتيجه کاهش مقدار سيلت در این اراضي شده است. این عامل 

خود سبب تشدید در کاهش کيفيت اراضي گردیده است. 

راستا با کاهش مقدار ماده آلي، مقدار جرم مخصوص چنين همهم

ي، افزایش یافته است. تصعيد ظاهري خاک در اثر تغيير کاربر
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بيشتر نيتروژن در اثر برخورد تشعشع خورشيد و گرماي بيشتر 

خصوص در فصول گرم، سبب تصاعد بيشتر نيتروژن از خاک به

هاي زراعي با وجود خاک شده و در اثر آن، مقدار نيتروژن در خاک

افزودن کودهاي نيتروژنه به این اراضي کاهش یافته است. 

دليل منشاء یکسان، کيفيت مواد آلي تفاوتي در دو چنين بههم

ها نشان داد که چهار نتایج تجزیه به عاملکاربري نشان نداد. 

ترین مقدار واریانس را عامل مهم از عوامل مورد استفاده، بيش

هاي توجيه نموده و مقادیر ویژه بيشتر از یک داشتند. براي ویژگي

ترین ، سوم و چهارم مهمهاي اول، دومخاک این منطقه، عامل

ایج مانده بود. نتعوامل در تبيين واریانس در مقایسه با عوامل باقي

گيري شده نشان داد که مقادیر هاي اندازهتخمين اشتراکي ویژگي

-ها و کربن آلي، مناسبدانهشن، سيلت، ميانگين وزني قطر خاک

 کليطوربه هاي ارزیابي در منطقه مورد نظر بودند.ترین شاخص

نتایج حاصل از این تحقيق نشان داد که استفاده از اراضي و منابع 

طبيعي دیر تجدید شونده باید متناسب با موقعيت فيزیکي و 

استعداد هر منطقه باشد، به این صورت که استفاده از این اراضي 

ها و قوانين طبيعت همخواني داشته و منابع باید با کليه پدیده

ه شود کتغيير کاربري اراضي سبب ميت باشد. در غير این صور

این اراضي پس از مدتي در اثر فرسایش و حذف ماده آلي باردهي 

خود از دست داده و قابليت توليد محصوالت زراعي را نداشته 

باشند. به این ترتيب تغيير کاربري نه تنها سودي براي توليد 

زایش فبيشتر مواد غذایي ندارد بلکه با تخریب کيفيت اراضي و ا

ميزان رسوب سبب کاهش عمر مفيد سدها شده و همچنين با 

ایجاد سيل سبب نتایج زیانباري براي انسان بویژه در پایين دست 

 شود.این مناطق مي

  "گونه تعارض منافع بين نويسندگان وجود نداردهيچ"
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