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  چکیده
تواند بر خصوصیات خاك تاثیر داري میطور معنیتغییرات کاربري اراضی از قبیل تغییر جنگل به اراضی تحت کشت به

خصوصیات فیزیکی،  برهاي مختلف به منظور بررسی اثرات کاربري. هاي تشکیل خاك را تغییر دهدگذارد و فرآیند
سنگ مادر آندزیت (، زمیدان )سنگ مادر گرانیت(شیمیایی و زیستی خاك، پنج منطقه کوهستانی شامل بیجارباغ 

در ) سنگ مادر بازالت آندزیتی(و لیل ) سنگ مادر آندزیت بازالت(، خرما )سنگ مادر فیالیت(، علیسرود )بازالت
در . باشدمنطقه داري پوشش جنگلی بودهکه در مجاورت آن باغ چاي میهر . شهرستان الهیجان و لنگرود انتخاب شدند

این . انجام شد) سانتیمتري 0-30(برداري از عمق هر کاربري یک پروفیل شاهد حفر و در سه نقطه اطراف آن، نمونه
که تغییر نتایج نشان داد . مطالعه در یک آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوك کامل تصادفی تجزیه و تحلیل شد

از جنگل به (تغییر کاربري . ، شیمیایی و زیستی خاك داشتندهاي فیزیکیویژگی داري برکاربري و مواد مادري اثر معنی
را بترتیب با میانگین ) Fed(داري مقادیر رس، سیلت، جرم مخصوص ظاهري و اکسید آهن آزاد طور معنیبه) باغ چاي

منیزیم تبادلی ، + ، کربن آلی، کلسیم واکنش شیمیایییش  و مقادیر شن، درصد،  افزا  5/5، و 17%، 5/10%، 12%
تنفس میکروبی و جمعیت باکتري را  بترتیب با ، (Feo)شکل پتاسیم تبادلی ، ظرفیت تبادل کاتیونی، اکسید آهن بی

  .درصد، کاهش داد 22،و %34، %24، %3/18، %6/32، %7/17،9/29، %11، %7/3میانگین 

  
  قارچ و يباکتر تیجمع مادر، سنگ ،ی خاكآل کربن ،یتراش جنگل ،یکروبیم تنفس :کلیديهاي واژه

   

                                                
  دانشکده علوم کشاورزي،  ، پردیس کشاورزي دانشگاه گیالن،نتهرا ،جاده رشت 6کیلومتر  : نویسنده مسئول، آدرس. 1

  گروه مهندسی علوم خاك
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  مقدمه
- بر اساس گزارشات رسمی اخیر وسعت جنگل

هاي جنگل(درصد  50-100هاي طبیعی با پوشش 
هاي دست کاشت در شمال ایران به و جنگل) هیرکانی

هکتار است که  592922هکتار و 1847886ترتیب حدود 
). 2010فائو،(شود کاسته میسال به سال از وسعت آن 

تراشی سوزي، جنگلعالوه بر عوامل طبیعی از قبیل آتش
باشند که ترین عوامل غیرطبیعی میو تغییرکاربري از مهم

نوروزي (دهد ها را کاهش میوسعت زیادي از این جنگل
  ). 2009؛ عجمی و همکاران، 2013و رمضانپور، 

دنبال  تراشی و بهتغییر کاربري اراضی و جنگل
آن اجراي عملیات زراعی در منطقه باعث تغییرات زیادي 

شود ها میهاي فیزیکی، شیمیایی و زیستی خاكدر ویژگی
تغییرات کاربري معموالً ). 2009عجمی و همکاران، (

آلی خاك، غلظت عناصر غذایی و باعث کاهش کربن
عمادي و همکاران، (شود تخریب ساختمان خاك می

هم می ریزد و خم، ساختمان خاك را بهعملیات ش ).2009
آلی خاك را با افزایش هوادهی تشدید اکسیداسیون کربن

آپیزتگویا و همکاران ).2012رضایی و همکاران، (کند می
سال کشت پس از  40گزارش کردند که در طی ) 2009(

آلی از مگاگرم در هکتار کربن 4/38جنگل تراشی حدود 
  . دست رفته است

در ) 2014(اختر و همکاران  همچنین فالح
هاي هیرکانی شمال ایران تخمین زدند که بیشترین جنگل

تلفات کربن آلی خاك در اثر تبدیل جنگل به مرتع در 
هاي کشاورزي و تبدیل مرتع به زمین 45/0 ×104حدود 

 0-40مگاگرم کربن در عمق  37/0 ×104نیز حدود 
عالوه  هاي کاربري اراضیالگوي. سانتیمتري خاك است

بر تأثیر بر مقدار و کیفیت عناصر غذایی خاك، بر زیتوده 
چن و (گذارد و تنفس میکروبی خاك نیز تأثیر می

در ) 2005(نتایج تمپلر و همکاران ).2010همکاران، 
مناطقی از جمهوري دومینیکن نشان داد که تغییرکاربري 

نتایج . داري بر غلظت عناصر غذایی داشته استاثر معنی
کلسیم، منیزیم و (هاي بازي نشان داد که مقدار کاتیون آنان

هاي احیا شده بیشتر از مناطق تحت در جنگل) پتاسیم
اثرات کاربري اراضی شدیداً توزیع و . کشت بوده است
. کندها کنترل میآهن را نیز در خاك 1زیست فرآهمی

نشان داد که تغییرات کاربري ) 2012(نتایج لی و ریچتر 
هاي تواند اساساً در دراز مدت، ویژگیاراضی می

ها دریافتند آن. بیوژئوشیمیایی اکسیدهاي آهن را تغییر دهد
 هاي آهن راپذیري اکسیدکه در ابتدا، کشت و کار، واکنش

                                                
1  . Bioavailability 

دهد و با افزایش آهن کریستالی همراه است که کاهش می
 . هاي فرسایش استاي از فرآیندنتیجه

، و بزرگ، تنفس جمعیت جانداران ریز، متوسط
شدن عناصر هاي آنزیمی، شدت معدنیخاك، فعالیت

هاي زیستی کیفیت غذایی و زیتوده میکروبی از شاخص
رسد به نظر می). 2009خرمالی و شمسی، (خاك هستند 

هاي آنزیمی بیشتر زیتوده میکروبی، تنفس خاك و فعالیت
از خصوصیات فیزیکی و شیمیایی به تغییرات کاربري 

مارتینز و همکاران،  - آکوستا(حساس هستند اراضی 
طور مستقیم فعالیت و تنوع جوامع باکتري خاك به). 2007

). 2008وو و همکاران، (باشد تحت تأثیر محیط خاك می
هاي چاي یک عامل بازدارنده ریزجانداران هاي بوتهریشه

بوده و جمعیت میکروبی کمتري در توده خاك دارد که 
حات تولید شده توسط ریشه است عمدتاً به علت ترش

نقش قارچ در خاك بسیار ). 2000یاو و همکاران، (
توانند در چرخه عناصر غذایی ها میقارچ. پیچیده است

زا با خاك اثر گذاشته واجتماعات همزیست و بیماري
سایر گیاهان و جانوران، و اثرات متقابل با سایر 

). 2004کایرنی، اندرسون و (ریزجانداران داشته باشند 
) جمعیت و تنوع(تغییرات کاربري اراضی بر ساختار 

احتماالً نوع گونه . گذاردهاي خاك اثر میجامعه قارچ
و ) در پوشش مرتع(، علفی )در پوشش جنگلی(گیاهی 

و مخلوطی از ) در کشاورزي(هاي گیاهی سایر گونه
نقش ) 2زراعی-جنگل(هاي جنگلی و کشاورزي پوشش

فراستو و (کنند ها اعمال میتغییرات قارچ کلیدي را در
  ).2013همکاران، 

در استان گیالن رویه کاربري اراضی تغییر بی
  باعث کاهش سالیانه وسعت زیادي از منابع طبیعی 

این مطالعه به منظور بررسی تغییرات کاربري . شودمی
بر خصوصیات ) از پوشش جنگلی به باغ چاي(اراضی 

هاي استان گیالن یستی برخی خاكفیزیکی، شیمیایی و ز
از آنجا که در مطالعات انجام شده در  .انجام شده است

توجه زیادي به ) در زمینه تغییر کاربري اراضی(گذشته 
هاي مواد مادري نشده است و با توجه به تنوع نوع ویژگی

شناسی در منطقه مورد مطالعه، سعی شده سازندهاي زمین
هاي خاك در مواد مادري ژگیاست تغییرات کاربري بر وی

 .مختلف بررسی شود
  هامواد و روش

  تشریح وضعیت مناطق مورد مطالعه
یند آگیالن مانند دیگر نقاط ایران در ادامه فر

کوهزائی آلپی در دوران سوم به همراه البرز از آب خارج 

                                                
2  . Agroforestry 
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 اقلیمیو زمین ساختی تغییرات  ،شده و در دوران چهارم
مهمترین اثر را در تغییر شکل چهره یندهاي فرسایش آو فر

از نظر زمین . خارجی زمین در این ناحیه داشته است
شناسی پهنه جلگه شمال البرز یعنی گیالن و مازندران 

رشت -گرگانمنطقه تحت واحد زمین شناسی ساختمانی 
- به وسیلهمنطقه بخش اعظم این  .گذاري شده استنام

پوشیده ) ، ساحلیي، دلتائیارودخانه(رسوبات عهد حاضر 
گسل بزرگ البرز قرار  یدر قسمت شمالکه  شده است

غربی از گرگان تا  -این گسل به صورت شرقی  ودارد 
در  .)1991درویش زاده، ( است یافتهالهیجان گسترش 

بیجارباغ، علیسرود، (این مطالعه، مناطقی از الهیجان 
) لیل(اي از شهرستان لنگرود و منطقه) زمیدان و خرما

  تاز تشکیال                ًاین مناطق عموما ). 1شکل (نتخاب شدند ا
و   آتشفشانی  هاي فوت هاي بازالتی،، گدازهآذرین
دار  گرانیت  و گنیس  یت، فیال شیست  دگرگونی  هاي سنگ

مناطق مورد مطالعه داراي رژیم رطوبتی . نداشده  تشکیل
  . هستند 2و حرارتی ترمیک 1یودیک

  برداريمطالعات صحرایی و نمونه
جهت ارزیابی اثر تغییرکاربري اراضی بر 

ها، پس از بازدید از مناطق شرق استان هاي خاكویژگی
گیالن، پنج منطقه بیجار باغ با سنگ مادر گرانیت، منطقه 

،منطقه علیسرود با 1زمیدان با سنگ مادر آندزیت بازالتی 
سنگ مادر فیالیت، منطقه خرما با سنگ مادر آندزیت 

و منطقه لیل با سنگ مادر بازالت آندزیتی که 2بازالتی 
در این . هاي مورد نظر را داشتند انتخاب شدندویژگی

هاي جنگلی در مجاورت باغ چاي قرار گرفته مناطق زمین
بودند و جنگل و چاي در هر منطقه در واحد فیزیوگرافی 

هاي توپوگرافی و با استفاده از نقشه. کوه قرار داشتند
جنگل (ها هایی از این کاربريرایی، بخشهاي صحبازدید

انتخاب شدند که از نظر درجه، جهت و شکل ) و چاي
با کاربري جنگل و (در هر منطقه . شیب یکسان بودند

تعدادي پروفیل، حفر و یک پروفیل شاهد انتخاب و )چاي
برداري و به آزمایشگاه تشریح شد و از هر افق، نمونه

مطالعات آماري در اطراف در ضمن براي . ارسال شد
با سه (مترمربع  100هایی به مساحت پروفیل شاهد کرت

 0-30(در نظر گرفته شد و از خاك سطحی ) تکرار
برداري انجام شد و در داخل هر پالت نمونه) سانتیمتر

هایی که براي نمونه. ها به آزمایشگاه منتقل شدخاك
له در مطالعات زیستی در نظر گرفته شده بود، بالفاص

نگهداري شد و در مدت زمان  C˚4یخچال در دماي 
  . ها انجام شدبسیار کوتاه آزمایشات زیستی بر روي آن

                                                
1  . Udic 
2  . Thermic 

  هاهاي فیزیکی، شیمیایی و زیستی خاكتعیین ویژگی
هاي فیزیکی ها ویژگیسازي نمونهپس از آماده 

از جمله توزیع اندازه ذرات به روش هیدرومتر، جرم 
با استفاده از (ه روش کلوخه مخصوص ظاهري خاك ب

هاي شیمیایی از جمله اسیدیته ، همچنین ویژگی)پارافین
خاك به کلرور  2به1خاك به آب و  1:1هاي در نسبت

 -یلروش والکآلی خاك به موالر و کربن 01/0کلسیم 
منیزیم و پتاسیم   +مقدار کلسیم. گیري شداندازه بلک

تبادلی خاك پس از عصاره گیري با استات آمونیوم یک 
منیزیم با روش + غلظت کلسیم . گیري شدنرمال عصاره

تیتراسیون و غلظت پتاسیم تبادلی نیز توسط دستگاه شعله 
ظرفیت تبادل کاتیونی با استفاده از استات . سنج قرائت شد

آهن . انجام شد 7 =واکنش شیمیاییآمونیوم یک نرمال در 
گیر سیترات بیکربنات با استفاده از عصاره )Fed(آزاد کل 

با  )Feo(گیري شد و آهن غیربلوري تیونات عصارهدي
در  3 =واکنش شیمیاییدر (استفاده از اکساالت آمونیوم 

گیري گیري و با دستگاه جذب اتمی اندازهعصاره) تاریکی
  .)Soil Survey Staff, 2004(. شد

 100گیري تنفس میکروبی مقدار اندازهجهت 
درصد  60با حفظ رطوبت در (گرم از خاك هر تکرار 

لیتري ریخته و در  1درون ارلن مایرهاي ) ظرفیت زراعی
درجه سانتیگراد قرار داده  30داخل انکوباتور در دماي 

در نهایت گاز کربنیک حاصل از تنفس میکروبی با . شدند
قبل درون ظرف قرار داده  نرمال که از 1/0محلول سود 

پس از یک هفته محلول سود با . شده بود، جمع آوري شد
نرمال تیتر شد و مقدار تنفس  1/0اسید کلریدریک 

گرم گاز کربنیک در هر گرم خاك میکروبی بر حسب میلی
محاسبه شد ) یک روز(ساعت  24خشک در مدت 

  ).1982اندرسون، (
 90به  گرم خاك 10ها براي شمارش کل باکتري

میلی لیتر آب استریل شده اضافه شد و این سوسپانسیون 
- رقت. دقیقه در دستگاه شیکر تکان داده شد 20به مدت 

 در آب استریل تهیه و از هر رقت10-8هاي ده دهی تا 
میلی لیتر در سه تکرار در محیط کشت نوترینت  1-10

گرم، عصاره گوشت  5پپتون (آگار شامل سیکلوهگزیمید 
 15گرم، آگار  5عصاره مخمر یک گرم، گلوکز گرم،  3

گرم در لیتر میلی 100گرم در لیتر به اضافه 
 28-30ها در دماي پخش شده و تشتک) سیکلوهگزیمید

شمارش . درجه سانتیگراد در انکوباتور نگهداري شدند
ها ظرف مدت یک هفته از زمان کشت انجام شد کلونی

ها نیز از همان رچبراي شمارش جمعیت قا). 1982والوم، (
 10- 5هاي تا سپس رقت. تهیه شد 10-1سوسپانسیون رقت 

میلی لیتر در سه تکرار در  1/0تهیه و از هر رقت مقدار 
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محیط کشت مارتین آگار شامل رزبنگال و استرپتومایسین 
گرم، سولفات منیزیم با  5/0گرم، عصاره مخمر  5پپتون (

ر لیتر به گرم د 15گرم، آگار  5/0هفت مولکول آب 
و استرپتومایسین به مقدار  14/0اضافه رزبنگال به مقدار 

- 30ها در دمايپخش شده و تشتک) گرم در لیتر 06/0
. درجه سانتیگراد در انکوباتور نگهداري شدند 28

هفته پس از زمان  1ها نیز به مدت شمارش قارچ
  ).1982والوم، (کشت انجام شد 

 

 
 ي الهیجان و لنگرود، استان گیالنهامناطق مورد مطالعه در شهرستان - 1شکل 

  
  هاي آماريتجزیه و تحلیل

جهت بررسی اثر تغییر کاربري اراضی، طرح 
آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب بلوك کامل 

و ) جنگل و چاي(تصادفی، با دو فاکتور پوشش گیاهی 
در دو منطقه زمیدان (رانیت، آندزیت بازالت گ(سنگ مادر

در سه تکرار انجام ) ، فیالیت و بازالت آندزیتی)و خرما
شامل تجزیه واریانس (هاي آماري براي انجام تجزیه. شد

 ,SAS( 1/9نسخه  SASاز نرم افزار ) و مقایسه میانگین
مقایسه میانگین بین تیمارها نیز با . استفاده شد) 2002

  .درصد انجام شد 5دانکن در سطح احتمال آزمون 
  نتایج

هاي اثرات تغییرات کاربري و نوع سنگ مادر بر ویژگی
  فیزیکی خاك

نتایج تجزیه واریانس همه اثرات سنگ مادر، 
هاي فیزیکی ها بر ویژگیپوشش گیاهی و اثر متقابل آن

اثرات متقابل . دار شدخاك در سطح یک درصد معنی

اهی نشان داد که خاك باغ چاي سنگ مادر و پوشش گی
تشکیل یافته روي سنگ مادر بازالت آندزیتی بیشترین 
مقدار رس و خاك جنگلی تشکیل یافته روي سنگ مادر 

 -2شکل (گرانیت کمترین مقدار رس را داشته است 
مقدار رس در کاربري چاي نسبت به جنگل در ). الف

، )زمیدان(سنگ هاي مادري گرانیت، آندزیت بازالتی 
و بازالت آندزیتی به ترتیب ) خرما(فیلیت، آندزیت بازالتی 

. درصد افزایش پیدا کرد 4/11، و 1/4، 9/9، 6/17، 1/17
بیشترین مقدار سیلت در خاك جنگلی با سنگ مادر 

و ) داري با پوشش چاي نداشتکه اختالف معنی(فیالیت 
کمترین مقدار آن نیز در خاك جنگلی با سنگ مادر بازالت 

مقدار سیلت در ). ب -2شکل (زیتی مشاهده شد آند
هاي مادري کاربري چاي نسبت به جنگل در سنگ

و بازالت آندزیتی به ) خرما(گرانیت، آندزیت بازالیتی 
درصد افزایش داشته ولی  37/10و  91/1، 11/19ترتیب 

و فیلیت به ) زمیدان(هاي مادري آندزیت بازالتی در سنگ
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پوشش . کاهش داشته استدرصد  35/0و  36/0ترتیب 
جنگلی سنگ مادر گرانیت و پوشش چاي در سنگ مادر 
آندزیت بازالتی در منطقه خرما به ترتیب بیشترین و 

بیشترین و ). پ -2شکل (کمترین مقدار شن را داشتند 
کمترین مقدار جرم مخصوص ظاهري نیز به ترتیب در 
پوشش چاي با سنگ مادر گرانیت و پوشش جنگلی با 

مقدار شن ). ت -2شکل (ادر فیالیت مشاهده شد سنگ م
هاي مادري در کاربري چاي نسبت به جنگل در سنگ

، فیلیت، آندزیت بازالتی )زمیدان(گرانیت، آندزیت بازالتی 
، 59/1، 56/2، 68/5به ترتیب  و بازالت آندزیتی) خرما(
  . درصد کاهش پیدا کرد 7/3و  2/5

  

 
  مقدار رس، - هاي فیزیکی خاك، الفاثرات همزمان تغییرات کاربري و نوع سنگ مادر بر ویژگی - 2شکل 

  جرم مخصوص ظاهري -مقدار شن و ت -مقدار سیلت، پ -ب
  

هاي اثرات تغییرات کاربري و نوع سنگ مادر بر ویژگی
  شیمیایی خاك

مادر، نتایج تجزیه واریانس همه اثرات سنگ 
هاي شیمیایی ها بر ویژگیپوشش گیاهی و اثر متقابل آن

اثرات متقابل . دار شدخاك در سطح یک درصد معنی
سنگ مادر و پوشش گیاهی نیز خاك جنگلی تشکیل یافته 

 واکنش شیمیاییروي سنگ مادر بازالت آندزیتی بیشترین 
و خاك باغ چاي تشکیل یافته روي سنگ مادر گرانیت 

). الف -3شکل (را داشته است  نش شیمیاییواککمترین 
مقدار واکنش شیمیایی در کاربري چاي نسبت به جنگل 

، )زمیدان(گرانیت، آندزیت بازالتی هاي مادري در سنگ
به ترتیب  و بازالت آندزیتی) خرما(فیلیت، آندزیت بازالتی 

. درصد کاهش پیدا کرد 7/13و  7/9، 2/13، 10، 16/18
آلی نیز به ترتیب در خاك قدار کربنبیشترین و کمترین م

پوشش جنگلی آندزیت بازالتی در منطقه زمیدان و پوشش 
مقدار ). ب -3شکل (چاي بازالت آندزیتی مشاهده شد 

هاي کربن آلی در کاربري چاي نسبت به جنگل در سنگ
، فیلیت، آندزیت )زمیدان(مادري گرانیت، آندزیت بازالتی 

، 17/18، 15دزیتی به ترتیب و بازالت آن) خرما(بازالتی 
بیشترین و . درصد کاهش پیدا کرد 4/35و  7/22، 32

منیزیم تبادلی نیز به ترتیب در + کمترین مقدار کلسیم 
پوشش جنگلی بازالت آندزیتی و پوشش چاي گرانیتی 

منیزیم در + مقدار کلسیم ). پ -3شکل (مشاهده شد 
هاي مادري کاربري چاي نسبت به جنگل در سنگ

، فیلیت، آندزیت بازالتی )زمیدان(رانیت، آندزیت بازالتی گ
، 3/41، 6/29، 5/34و بازالت آندزیتی به ترتیب ) خرما(

بیشترین و . درصد کاهش پیدا کرد 24/28و  12/16
کمترین مقدار پتاسیم تبادلی نیز به ترتیب در خاك جنگلی 
آندزیت بازالتی منطقه خرما و خاك باغ چاي با سنگ مادر 

مقدار پتاسیم تبادلی ). ت -3شکل (انیت مشاهده شد گر
هاي مادري در کاربري چاي نسبت به جنگل در سنگ

، فیلیت، آندزیت بازالتی )زمیدان(گرانیت، آندزیت بازالتی 
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، 2/15، 2/62، 4/29و بازالت آندزیتی به ترتیب ) خرما(
خاك پوشش جنگلی . درصد کاهش پیدا کرد 2/24و  32

زالت آندزیتی و خاك باغ چاي با سنگ با سنگ مادر با
مادر گرانیتی به ترتیب بیشترین و کمترین مقدار ظرفیت 

مقدار ظرفیت ). ث -3شکل (تبادل کاتیونی را داشتند 
- تبادل کاتیونی در کاربري چاي نسبت به جنگل در سنگ

، فیلیت، )زمیدان(هاي مادري گرانیت، آندزیت بازالتی 
ازالت آندزیتی به ترتیب و ب) خرما(آندزیت بازالتی 

درصد کاهش  67/21و  46/19، 50/10، 87/16، 89/22
در خاك باغ چاي با سنگ  Fedبیشترین مقدار . پیدا کرد

مادر بازالت آندزیتی و کمترین مقدار آن نیز در خاك 
). ج -3شکل (جنگلی با سنگ مادر گرانیت مشاهده شد 

هاي گدر کاربري چاي نسبت به جنگل در سن Fedمقدار 
، فیلیت و بازالت )زمیدان(مادري گرانیت، آندزیت بازالتی 

درصد  25/4و  95/0، 63/9، 55/7آندزیتی به ترتیب 
) خرما(افزایش پیدا کرد و در سنگ مادر آندزیت بازالتی 

پوشش جنگلی با سنگ مادر آندزیت . بدون تغییر بود
بازالتی منطقه زمیدان و پوشش چاي با سنگ مادر گرانیت 

شکل (را داشتند  Feoه ترتیب بیشترین و کمترین غلظت ب
در کاربري چاي نسبت به جنگل در  Feoمقدار ). چ -3

، )زمیدان(هاي مادري گرانیت، آندزیت بازالتی سنگ
و بازالت آندزیتی به ترتیب ) خرما(فیلیت، آندزیت بازالتی 

  . درصد کاهش پیدا کرد 9/16و  7/34، 9/25، 3/21، 5/21

  

  
+ غلظت کلسیم - آلی، پمقدار کربن -، بواکنش شیمیاییمقدار  -اثرات همزمان تغییرات کاربري و نوع سنگ مادر بر الف - 3شکل 

  )Feo(غلظت آهن بی شکل  -و چ) Fed(غلظت آهن آزاد کل  -ظرفیت تبادل کاتیونی، ج -غلظت پتاسیم، ث -منیزیم، ت
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هاي اثرات تغییرات کاربري و نوع سنگ مادر بر ویژگی
  زیستی خاك

نتایج تجزیه واریانس همه اثرات سنگ مادر، 
هاي زیستی ها بر ویژگیپوشش گیاهی و اثر متقابل آن

در سطح ) بجز تأثیر تغییر کاربري بر جمعیت قارچ(خاك 
میانگین اثرات نتایج مقایسه . دار شدیک درصد معنی

متقابل نشان داد که تنفس میکروبی در پوشش جنگلی 
خاك تشکیل یافته روي سنگ مادر آندزیت بازالتی منطقه 
زمیدان و کمترین مقدار آن در باغ چاي با سنگ مادر 

مقدار تنفس میکروبی در ). الف -5شکل (گرانیت بود 
هاي مادري کاربري چاي نسبت به جنگل در سنگ

، فیلیت، آندزیت بازالتی )زمیدان(دزیت بازالتی گرانیت، آن
، 56/31، 55/47و بازالت آندزیتی به ترتیب ) خرما(

بیشترین . درصد کاهش پیدا کرد 57/26و  29، 57/37
جمعیت باکتري نیز در پوشش جنگلی خاك تشکیل یافته 

روي سنگ مادر آندزیت بازالتی منطقه زمیدان و کمترین 
 -5شکل (ا سنگ مادر گرانیت بود مقدار آن در باغ چاي ب

جمعیت باکتري در کاربري چاي نسبت به جنگل در ). ب
، )زمیدان(هاي مادري گرانیت، آندزیت بازالتی سنگ

و بازالت آندزیتی به ترتیب ) خرما(فیلیت، آندزیت بازالتی 
بر . درصد کاهش پیدا کرد 32و  9/23، 9/15، 28/20، 20

روبی و جمعیت تنفس میک(خالف دو ویژگی قبل 
پوشش باغ چاي با سنگ مادر گرانیت و پوشش ) باکتري

هاي تشکیل یافته روي سنگ مادر بازالت جنگلی خاك
آندزیتی به ترتیب بیشترین و کمترین جمعیت قارچی را 

جمعیت قارچ در کاربري چاي ). پ -3شکل (دارند 
هاي مادري گرانیت، آندزیت نسبت به جنگل در سنگ

و بازالت ) خرما(، فیلیت، آندزیت بازالتی )انزمید(بازالتی 
 89/7و  8/88، 75/4، 89/10، 9/6آندزیتی به ترتیب 

  . درصد افزایش پیدا کرد
  

  

  
  مقدار تنفس میکروبی، - هاي زیستی خاك، الفاثرات همزمان تغییرات کاربري و نوع سنگ مادر بر ویژگی - 5شکل 

  جمعیت قارچ - باکتري و پجمعیت  -ب
  

 بحث
میزان رس در خاك باغ چاي بیش از اراضی 

تواند به این کاهش رس در اراضی جنگلی می. جنگلی بود
علت آبشویی بیشتر رس در این اراضی باشد که احتماالً 

تر درختان جنگلی، پذیري و ریشه دوانی عمیقنفوذ
دلیل . تررا تسهیل نموده استپایینآبشویی رس به اعماق 

اسیدي تر و تراکم بیشتر ریشه  دیگر را می توان به واکنش

بیشتر ) هیدرولیز(چاي در سطح و هوادیدگی شیمیایی 
حداکثر میزان رس در بازالت آندزیتی با . نسبت داد

رسد که هوادیدگی به نظر می. پوشش چاي مشاهده شد
به رس سیلیکاته در  هاي پالژیوکالز و تبدیل آنکانی

سنگ بازالت آندزیتی در تجمع رس در افق سطحی 
). 2012رمضانپور و پور معصومی، (دخالت داشته باشد 

هاي افزایش مقدار رس در کاربري چاي در سایر سنگ
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تواند نتیجه فرآیندهایی از قبیل هیدرولیز و مادر نیز می
به بسته ) به تنهایی یا همراه با یکدیگر(اکسیداسیون 

شرایط سیستم از نظر نگهداري رطوبت و با توجه به نوع 
از نظر مقدار سیلت . بافت ممکن است اثر گذار باشد

دار بین پوشش جنگلی و باغ چاي تنها در اختالف معنی
دو نوع سنگ مادر فیالیت و بازالت آندزیتی مشاهده شد 

نتایج . هاي باغ چاي بیشتر بودکه مقدار سیلت در خاك
لعه، مشابه با نتایج مطالعه خرمالی و شمسی این مطا

اثرات کشت وکار بر مقدار شن تقریباً . باشدمی) 2009(
تغییر کاربري از . بر عکس اثرات آن بر رس بوده است

. پوشش جنگلی به باغ چاي مقدار شن را کاهشداده است
تغییرات مقدار شن ارتباط نزدیکی به تغییرات مقدار رس 

 . خاك داشته است
شت و کار ممکن است باعث افزایش تراکم ک

ها و کاهش تخلخل خاك خاك، شکسته شدن خاکدانه
از این رو جرم ). 2008وانگ و همکاران، (شود 

داري طور معنیهاي باغ چاي بهكمخصوص ظاهري خا
نتایج چن و همکاران . بیشتر از اراضی جنگلی بود

نیز نشان داد که اراضی تحت کشت و کار ) 2010(
االترین جرم مخصوص ظاهري را دارا بودند و اختالف ب

پس از هرس کردن .داري با اراضی طبیعی داشتندمعنی
هاي چاي، خاك این باغات در معرض ضربات بوته

گیرد، برخورد حاصل از برخورد قطرات باران قرار می
تواند سبب فرسایش شده قطرات باران به سطح خاك می

هاي خاك در اثر رشت الیهو به علت بسته شدن منافذ د
هاي سطحی خاك شسته شدن و انتقال ذرات ریزتر از الیه

شرایط شیب منطقه نیز فرآیند فرسایش . متراکم گردد
هاي چاي در زمان البته بوته. کندخاك را تشدید می

پوشش کامل اثرات حفاظتی داشته و خاك را در مقابل 
از ). 2012رضایی و همکاران، (کند فرسایش حفاظت می

آلی خاك در اثر کشت و کار و دست رفتن مقدار ماده
تواند دلیلی بر افزایش جرم سازي هم میکاهش خاکدانه

بیشترین ). 2005سیلک، (مخصوص ظاهري خاك باشد 
مقدار جرم مخصوص ظاهري خاك نیز در سنگ مادر 

بافت (گرانیت مشاهده شد که احتماالً به علت بافت خاك 
  .سنگ مادر گرانیت است حاصل از) درشت

دار در اختالف معنی) 2010(چن و همکاران 
ها خاك بین اراضی طبیعی و سایر کاربري واکنش شیمیایی

اي و مقدار را در ارتباط با نوع پوشش گیاهی، سامانه ریشه
بطور کلی تراوشات گسترده . دانندآلی خاك میکربن

آزاد  CO2هاي گیاه چاي و مقدار اسیدهاي آلی از ریشه
تواند علت کاهش ها و ریزجانداران، میشده از ریشه

هاي کاربري چاي باشد در خاك واکنش شیمیایی
  ). 1996گریستون و همکاران، (

ماده آلی خاك یک نقش کلیدي در پایداري 
بوم و اثرات حفاظتی بلندمدتی بر منابع خاك تولید زیست

حفظ یا آلی خاك باعث همچنین مقدار کافی ماده. دارد
بهبود حاصلخیزي شیمیایی، تخلخل خاك، ظرفیت 
نفوذپذیري، نگهداشت رطوبت و پایداري در مقابل 

آپیزتگویا و همکاران، (شود فرسایش آبی و بادي می
آلی تغییر کاربري از جنگل به باغ چاي مقدار کربن). 2009

  خاك را کاهش داده که یک جنبه منفی محسوب 
و  پتاسیم، کلسیم(هاي تبادلی ونکاهش میزان کاتی .شودمی

تواند به دلیل در اثر تبدیل جنگل به باغ چاي می) منیزیم
کاهش مواد آلی و تخریب ساختمان خاك آبشویی بیشتر 
در باغ چاي نسبت داد، زیرا وجود ساختمان مناسب و 
مواد آلی بیشتر در جنگل طبیعی باعث جذب سطحی این 

تیمپلر و (کند جلوگیري میعناصر شده و از فرسایش آنها 
 ). 2005همکاران، 

که معموالً بیشترین پتاسیم در با توجه به این
به علت (سطح خاك است، هدررفت آن در اثر فرسایش 

تغییر کاربري، ظرفیت . شودکامالً تأیید می) تغییر کاربري
نتایج . داري کاهش دادطور معنیتبادل کاتیونی را به

ظرفیت نیز نشان داد که مقدار  )2009(خرمالی و شمسی 
- به. در خاك کشت شده کاهش یافته است تبادل کاتیونی

آلی و رس، دو ویژگی مهم افزایش مقدار کربن طور کلی،
تخلیه . است ظرفیت تبادل کاتیونی و تأثیرگذار در افزایش

ترین عامل هاي تحت کشت مهممقدار کربن آلی در خاك
خرمالی و شمسی، ( است ظرفیت تبادل کاتیونیکاهش 

. که در همه مواد مادري مورد مطالعه مشاهده شد) 2009
هاي در خاك) افزایش ناچیز(احتماالً افزایش مقدار رس 

را در  ظرفیت تبادل کاتیونیتحت کشت نتوانسته مقدار 
حضور مقدار (البته نوع رس . خاك باغ چاي افزایش دهد

نسبتاً  1اي هداراي هیدروکسید بین الی		ورمیکولیتهاي رس
در این مناطق نیز ) بیشتر در پوشش چاي نسبت به جنگل

  ). 2012رضایی و همکاران، (تواند عامل دیگر باشد می
داري در اکسیدهاي آهن خاك نقش معنی

آلی خاك هاي خاك و مادهحفاظت از پایداري خاکدانه
اراضی تغییرات کاربري ). 2009دنگ و همکاران، (دارد 

گیري آهن را متفاوتی از دو نوع شکل اندازهرفتارهاي 
در ) Fed(آهن آزاد بر این اساس، مقدار اکسید. نشان داد

داري بیشتر از طور معنیهاي تحت کشت چاي بهخاك
شکل که مقدار آهن بیهاي جنگلی بوده در حالیخاك

                                                
1  . HIV 
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)Feo (نتایج لی و ریچتر . روند عکس این حالت را دارد
هاي تحت کشت و کار که خاكهم نشان داد ) 2012(

کمتري نسبت به  Feoبیشتر و مقدار  Fedداراي مقدار 
هاي تحت مقدار رس در خاك. هاي جنگلی دارندخاك

  کشت و کار بیشتر از پوشش جنگلی بوده، بنابراین 
هاي باغات چاي را به در خاك Fedتوان غلظت زیاد می

د شده در احتماالً پایداري مقدار رس تولی. آن نسبت داد
- مدت زمان بیشتر و عدم آبشویی به دلیل زهکشی ضعیف

در سطح خاك  Fedتر در پوشش چاي موجب افزایش 
- کشت و کار همچنین شدت هوادیدگی سنگ. شده است
  آلی خاك را افزایش ماده ها را باال بردهو تجزیهها و کانی

گذارد دهد که بر موادآلی ترکیب شونده با آهن تأثیر میمی
این عامل احتماالً باعث شده است که ). 1982هاگس، (

شکل که با موادآلی ترکیب یافته بخش زیادي از آهن بی
در . بود در اثر کشت و کار در باغات چاي از دست رود

این مطالعه، حضور ماده آلی بیشتر در مناطق جنگلی با 
به مقدار بیشتر   Feoسنگ مادر متفاوت موجب شد تا

کمپلکس شود و آهن بطور محسوس  توسط مواد آلی
  .افزایش یابد

طور تغییرکاربري اراضی از جنگل به باغ چاي به
داري مقدار تنفس میکروبی را در همه مناطق کاهش معنی

مارتینز و -هاي اکوستااین نتایج با یافته. داده است
رامیریز و همکاران  -و سوتومایر) 2007(همکاران 

هاي چاي شامل هاي بوتهگالشبر. مطابقت داشت) 2009(
مواد ضد میکروبی بوده و واکنش شیمیایی اسیدي نیز 

). 2000یاو و همکاران، (شود باعث سمیت آلومینیوم می
هاي جنگلی و سنگ مادر حداکثر میزان باکتري در خاك

بوده، که این مسئله با ) در منطقه زمیدان(آندزیت بازالتی 
  هاي قلیایی رشد واکنش ها درتوجه به اینکه باکتري

کنند و اینکه بیشترین میزان کربن آلی در سنگ آندزیت می
بازالتی در منطقه زمیدان مشاهده شد این امرقابل توحیه 

نتایج حاکی از آن است که جمعیت قارچ در دو . است
  داري را نشان پوشش جنگل و چاي اختالف معنی

در  واکنش شیمیاییدهند، زیرا با وجودي که کاهش نمی
کند ولی باغ چاي شرایط را براي رشد قارچ ها مساعد می

به پاره کار منجر از سوي دیگر خاك ورزي و کشت و

  ها هاي قارچ و در نتیجه کاهش جمعیت قارچشدن هیف
که در نهایت جمعیت قارچ در دو شود به طوريمی

  داري را نشان پوشش جنگل و چاي اختالف معنی
از جمله (ها سیاري از انواع سنگها در بقارچ. دهدنمی

) گرانیت، ماسه سنگ، آندزیت، بازالت، گنیس و دیوریت
در این مطالعه ). 2007گاد و همکاران، (شوند یافت می

هاي تشکیل یافته روي مواد بیشترین مقدار قارچ در خاك
مادري گرانیت مشاهده شده است که این امر نیز به 

  .کندا ارتباط پیدا میهپایین این خاك واکنش شیمیایی
  گیرينتیجه

نتایج این مطالعه نشان داد که هر دو عامل 
داري بر تغییرکاربري و مواد مادري خاك اثرات معنی

از جنگل (تغییر کاربري . هاي مورد مطالعه داشتندویژگی
داري مقادیر رس، سیلت، جرم طور معنیبه) به باغ چاي

  طور را افزایش داده و به Fedمخصوص ظاهري و
، کربن آلی، عناصر واکنش شیمیاییداري مقادیر شن، معنی

، ظرفیت تبادل )منیزیم و پتاسیم+ کلسیم (غذایی خاك 
تنفس میکروبی و جمعیت باکتري را کاهش ، Feoکاتیونی، 

اثرات تغییرات کاربري اراضی در مواد مادري مختلف . داد
نظر کمی تغییرات متفاوتی  نیز روند مشابه داشته ولی از

ها و مشکالت در نهایت، با توجه به چالش. مشاهده شد
شود که ایجاد شده و توسعه کشاورزي پایدار، پیشنهاد می

  قبل از تغییرکاربري اراضی به خصوص در اراضی 
دار، تناسب اراضی انجام شود و در این زمینه به شیب

لذا در . داثرات زیست محیطی این تغییر نیز توجه شو
تحقیق شود که میزان  -1صورت تخریب اراضی جنگلی، 

هدر رفت خاك، چه مقدار هست و براي تولید و 
هدر رفت  -2. جایگزینی آن چند سال زمان نیاز است

خاك در اثر تغییر کاربري چه میزان بر کاهش حاصلخیزي 
در صورت تغییر کاربري جنگل به  -3خاك مؤثراست، 

ت حفاظتی نظیر کاشت درختان برگ اراضی زراعی، عملیا
از نظر اقتصادي  -4پهن در فواصل منظم انجام شود و 

  .میزان خسارت وارده در اثر تلفات خاك محاسبه شود
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