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 چکيده

های فیزیکی، شییمیایی و  شاخص برخی بر راعیزهای به مرتع و زمین یجنگل اراضی کاربری تغییر اثراین پژوهش در 

هیدایت  ، pHبافت،  شاملخاک  هاینمونهشیمیایی  وی های فیزیکویژگی د.شبررسی  منطقه پردانان پیرانشهر زیستی

گیری اندازه (فسفر، سدیم، کلسیم و منیزیم ،پتاسیمجذب برخی عناصر ) مقدار قابل ،کربنات کلسیم معادل ،الکتریکی

تینف  پاییه، تینف  برانگی،تیه،     ربن، کی قابلییت دسترسیی   میکروبی،  ۀتودکربن زیهای میکروبی )ویژگیبرخی  شد.

درصد رس  نتایج نشان داد که. شدگیری اندازهها در نمونه نیز (میکروبی به کربن آلی ضریب متابولیکی و نسبت کربن

هیای  که درصید شین در خیاک   درحالی ،بودکاربری جنگل های خاکدرصد  بیشتر از  21زراعی کاربری های در خاک

درصید   23در کیاربری زراعیی   قابل جیذب  مقدار کلسیم نشان داد. درصد نسبت به کاربری جنگلی کاهش  33زراعی 

تینف    درصد 37تا  97کاهش  سببو باغ  تبه زراع جنگل تغییر کاربری نسبت به کاربری جنگلی افزایش نشان داد.

دار ی و بیایی افیزایش معنیی   برابر  نسبت به کیاربری زراعی   12/9های کاربری جنگلی تنف  برانگی،ته خاکپایه شد. 

در  ورزیخیاک عملییات   اجرای به اراضی زراعی وها جنگلتغییر کاربری گیری کرد که توان نتیجهبنابراین میداشت. 
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 و هدف  مقدمه

ای انسیان  افزایش جمعییت از ییط طیر  و تقاضی    

توجه به طبیعیت   لزومدیگر  برای زندگی بهتر از طر 

ای در این میان خاک از جایگاه وییژه دهد. را نشان می

. خیاک محیطیی   (Lal et al., 1999برخیوردار اسیت )  

در اهمیییت زیییادی  اسییت کییه  پویبسیییار پیدیییده و 

اکوسیستم خاک و آب از یط سیو و اتمسیفر از سیوی    

 در مهمیی  عامیل  گییاهی  پوشش ،. از طرفیدارددیگر 

 آن، سیاختمان  از محافظت و خاک روی بر سایه ایجاد

  اسیییت خیییود، ۀریشییی سیسیییتم ثیرأتییی طریییی  از

(Richard, 1952.)  جمعیییت نیازمنیید  ۀرویییرشیید بیی

ها و در نتیجه بهرهی انسان و دامتامین مواد یذایی برا

ایین موضیو     .برداری بیشیتر از منیابع طبیعیی اسیت    

هیای  ترین علت گیرایش بیه کشیاورزی بیا نهیاده      مهم

تراشیی اسیت   بیشتر، تغیییر کیاربری اراضیی و جنگیل    

(Lal, 1997در .) از درصد 33حدود گذشته قرن چهار 

کشیاورزی   زمیین  بیه  طبیعیی،  مراتع و جنگلی اراضی

(. Hajabbasi et al., 1997) انیییدشیییده تبیییدیل

روییه،  زداییی، چیرای بیی   هیای ناشیی از جنگیل    آشفتگی

ها به نشده و تبدیل مراتع و جنگلهای کنترل سوزی آتش

( و Hajabbasi et al., 1997) اراضی کشاورزی در ایران

 کاهش( Doran and Parkin, 1994دیگر نقاط جهان )

یکی خییاک را کیفیییت فیزیکییی، شیییمیایی و بیولییو  

 همراه داشته است. به

 نشیان  دنییا  م،تلی   منیاط   در هیا پژوهش نتایج

بیه   طبیعیی  هیای اکوسیستم کاربری تغییر که دهد می

 بییر بییاریزیان آثییار شییده، مییدیریت هییایاکوسیسییتم

 هیا جنگل درختان ۀیکسر قطع دارد. خاک خصوصیات

 ییا  ت،رییب  سیبب  کشاورزی اراضی به مراتع تبدیل و

 ظرفییت  کیاهش  طبیعیی و  هیای وسیستماک در اخالل

 توانید میی  امیر  این د.شومی خاک ۀآیند یا فعلی تولید

 در تغییییر ،یزی،حاصییل کییاهش فرسییایش، دلیییلبییه

 فون و فلور در تغییر یا خاک شدن شور خاک، رطوبت

 اثییر در خییاک واکیینش .(Celik, 2005) باشیید خییاک

 تغیییر  اسیت  ممکین  نییز  زراعیی  م،تل  هایمدیریت

 جنگیل  کاربری تغییر طی خاک ۀاسیدیت ایشکند. افز

  یییدیتأ مطالعییات برخییی در کشییاورزی اراضییی بییه

 ;Bewket and Stroonijder, 2003) اسییت شییده

Tejada and Gonzalez, 2008). احتمیا ا  افزایش این 

 است کوددهی جمله از مدیریتی هایفعالیت به وابسته

(Geissen et al., 2009 .)دلییل  به کاروکشت همدنین

های جانداران ریز و کیربن آلیی خیاک    ثیر بر فعالیتأت

  موجیییب افیییزایش اسییییدیته خیییاک خواهییید شییید 

(Balesdent et al., 2000) . تییأثیراز طییر  دیگییر 

 در حامیال  یلظیت  کاهش و آبشویی بر آبیاری دار معنی

ه شیده  نشان داد کشاورزی هایخاک م،تل  های یه

دیگییر  یدر پژوهشیی .(Feng et al., 2005اسییت )

 هیدایت  کیه  کردنید  ( بیان9375) همکاران و زهتابیان

 بایر هایزمین به نسبت کشاورزی هایخاک الکتریکی

 شیوی وشسیت  و آبییاری  علیت به اردکان-یزد دشت در

 کیاربرد . اسیت  یافتیه  کاهش داریمعنی طوربه هانمط

 سیبب هیای زراعیی   مستمر کودهای فسفردار در زمین

سیطحی   ۀاسیتفاده در  یی  افزایش یلظت فسفر قابیل  

 .(Rasmussen and Douglas, 1992) دشیو خاک میی 

دلییل  بیه  هیا احتمیا ا  و جنگل هاافزایش کربنات در باغ

ها و ایجاد منافذ و معیابر بیشیتر بیرای    نفوذ بیشتر ریشه

هیای ثانوییه از   آبشویی آهط و ایجیاد نمودهیای آهیط   

ن های آهکیی در ایی  دانهها و حتی س،تجمله میسلیوم

 (.9372؛ سیاری، 9379)جلیلی مرندی، هاست کاربری

میکروبی  ۀمدیریت خاک تاثیر زیادی بر میزان تود

هیای  (. تغییر کاربری جنگلRaiesi, 2007خاک دارد )

هیای کشیاورزی موجیب    طبیعی مناط  حاره به زمین

شید کیه    9میکروبی ۀتودکاهش چشمگیر کربن زیست

 پییی داردرا در کییاهش کیفیییت خییاک موضییو ،  اییین

(Islam and Weil, 2000  این کیاهش .)  ممکین اسیت 

جانیداران و  دسترس بیرای ریز  دردلیل کاهش منابع به

باشیید.  هییا در درازمییدتکییاهش تعییداد و جمعیییت آن

کاهش ورود بقایای آلی بیر   آن را به توانهمدنین می

اثر برداشت محصول، آشفتگی خاک و نامساعد شیدن  

 
1 Microbial Biomass Carbon 



 961 917 تا 961 ۀصفح ،9315تابستان  ،2 ۀشمار م،هشت سال ران،یا یجنگلبان انجمن ران،یا جنگل ۀمجل

 

 

اعمیال   ۀوسییل ان بیه شرایط زیستی برای رییز جانیدار  

آ ت و تغییر شرایط ییرزنده ورزی و تردد ماشینخاک

دلییل تغیییر کیاربری و    و کیفیت سوبسترا در خاک به

 ;Islam and Weil, 2000) پوشش اراضی نسیبت داد 

Raiesi, 2007). 

خیاک بیه تغیییرات    زیسیتی  هیای  برخی شیاخص 

اننیید تغییییر کییاربری اراضییی( ایجادشییده در خییاک )م

 تیوان میی  زیستی هایشاخصاین  ۀاز جمل ،دناحساس

هیم گفتیه    9تینف  پاییه  کیه بیه آن   خاک ) تنف  به

 دهنیییدۀنشیییانکیییه  اشیییاره کیییرد  (شیییود میییی

 ;Dick, 1994)ت اسییزیسییتی خییاک  هییایفعالیییت 

Doran and Parkin, 1994.)     تینف  خیاک یکیی از

 تغییرات کیفیت و کمیت و ستپویا بسیار یهاشاخص

 م،تلی   هیای  خیاک  در اراضیی  کیاربری  به نسبت آن

. (9377)خرمییالی و شمسییی،  بییود خواهیید متفییاوت

 هیای شاخصیکی از  ،زیستی خصوصیات این همدنین

 بیه  قطعیی  پاسخ که است خاک کیفیت حساس بسیار

 دهید میی  ارائیه  مدت کوتاه در اراضی مدیریت تغییرات

(Raiesi, 2007.)  و تیرین قیدیمی  از یکیی  پاییه  تنف 

 در اسیتفاده  میورد  بیولو ییط  ترهایپارام ترینمتداول

  اسیییت خیییاک میکروبیییی هیییایفعالییییت سییینجش

(Kieft and Rosacher, 1991.) میکروبییی فعالیییت 

 ۀتجزیی  در اهمیتیی زییاد   خیاک(  تنف  )شامل خاک

 سیط   به شده افزوده بقایای همدنین و بومی آلی مواد

 (.Raiesi and Asadi, 2006) دارد خاک

 سوبسییییترا(از  )ناشییییی 2برانگی،تییییه تیییینف 

 میکروبییی فعییال جمعیییت از مهمییی بسیییار شییاخص

 از ناشییی تیینف  یییا برانگی،تییه تیینف  .اسییت خییاک

 از متصاعدشییده معییدنی کییربن مقییدار کییه سوبسییترا

 سوبسییترای کییردن اضییافه از پیی  میکروبییی تیینف 

 توانیید، میییاسییت گلییوکز ماننیید شییوندهآسییان تجزیییه

 و میکروبییی فعییال جمعیییت شییمار ۀدهنییدنشییان

 بیییرای کیییربن زیسیییتی فراهمیییی نمییییزا گیییاهی

آبییادی و همکییاران،  شییکل) باشیید  هییاهتروتییرو 

9376.) 

 ییا تینف    ییا ضیریب متیابولیکی    کسر متابولیکی92
تییرین یکییی از مهییم، شییاخص اکوفیزیولو یییط 3ویییژه

براسیاس تئیوری   و  اسیت های کیفییت خیاک   شاخص
این تئیوری،   ۀتوسعه یافته است. برپای 4اکولو یکی ادوم

و  و نزدیط شدن جامعیه بیه کلیمیاک ،    با افزایش تن
زنده شده و بیشیتر   ۀانر ی کمتری صر  نگهداری تود

 دشییومیکروبییی ذخیییره مییی ۀزنیید ۀتییود صییورتبییه

(Anderson, 2003)های با . در خاکpH  خنثی میزان
mgCO2-C g کسر متابولیکی بین

-1
Cmic h

 دوتیا   نیم 1-
 بیرای  ممکین اسیت   دوگزارش شده و مقادیر بیشتر از 

 ایرابطیه  (.Anderson, 2003ها بحرانیی باشید )  خاک
 ۀزنید  ۀمنفی بین کسر متابولیکی و نسبت کیربن تیود  

میکروبی بیه کیربن آلیی خیاک گیزارش شیده اسیت        
(Pinzari et al., 1995و ) دهد کیه هیر چیه    نشان می

یابد، میزان کربن حاصیل از  کسر متابولیکی کاهش می
و  یابید میی تجمع میکروبی  ۀزند ۀتجزیه بیشتر در تود

بییازده رود و صییورت تیینف  بییه هییدر مییی کمتییر بییه

های خاک روی کیربن سوبسیترای موجیود    ریزسازواره
 (.Anderson, 2003) شودبیشتر می

بیه کیربن آلیی     میکروبیی  ۀتودزیستنسبت کربن 
شاخص مناسبی از وضعیت توزیع کیربن فعیال خیاک    

و کیفیت کربن خیاک   استبین ب،ش زنده و ییرزنده 

کردنید کیه   . برخیی محققیان گیزارش    کنید بیان می را
رابطه مسیتقیمی بیا کیفییت     Cmic/Corgافزایش نسبت 

شده به خاک دارد و نشان دادنید کیه ایین    مواد افزوده
مقدار کم افزوده نسبت در مناطقی که مواد آلی تازه به

یابید و بیا بیزرد شیدن نسیبت      شده باشد، کاهش می

فراوانیی میواد    ،ن آلیی میکروبی به کرب ۀزند ۀکربن تود
 یابید شیونده در خیاک کیاهش میی    آلی س،ت تجزییه 

(Anderson, 2003 Anderson and Domsch, 1989;). 
بر کیفییت   منظور ارزیابی تاثیر تغییر کاربری اراضیبه

 وابسیته هیای  برخی شاخص ۀ، مطالعهاو سالمت خاک

 .(Doran and Safely, 1997)ضییروری اسییت نیییز 

 
1 Basal Respiration 
2 Substrate Induced Respiration  
3 Metabolic quotient 
4 Odum 
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ثیر تغیییر کیاربری   أتی ظور بررسیی  منپژوهش حاضر به
برخیی  کیاربری زراعیی و مرتیع بیر     بیه  اراضی جنگلی 

در های فیزیکی، شیمیایی و بیولیو یکی خیاک   شاخص
 .گرفتمنطقه پردانان پیرانشهر انجام 

 

 هامواد و روش
  تحقيق ةمنطق

کیلیومتری   33پردانان، در  ۀمنطق حاضر در ۀمطالع

بیا  آذربایجیان یربیی   شهرستان پیرانشهر از توابع استان 
 36˚ 27΄ 33 ˝ تیا  36˚ 33΄ 33 ˝م،تصات جغرافیایی 

 43˚ 36΄ 733 ˝ تا  43˚ 31΄ 133 ˝عرض شمالی تا 
 9333 منطقهحداقل ارتفا   .گرفت انجام ،طول شرقی
متیر از سیط  درییا و بیارش سیا نه       9553و حداکثر 

 ۀدرجی  5/92دمیا   ۀمتر و متوسیط سیا ن  میلی 6/617
کیه نقیاط مطالعیاتی کیامالا     ازآنجیا  .تاسی گیراد  سانتی

انید، خصوصییات اقلیمیی،    نزدیط به هم انت،اب شیده 
های مدیریتی بندی خاک در سیستمفیزیوگرافی و رده

دارای اقلیمیی  منطقیه   ایین  .استکامالا مشابه  یادشده

های معتدل با پوشیش جنگلیی اسیت.    سرد و تابستان
ازو های درختی یالب منطقیه شیامل بلیوط دارمی    گونه

(Quercus infectoria Oliv. و بلییییوط ویییییول )
(Quercus libani Oliv.است ) هیای دیگیری   که گونه

(، گالبییی جنگلییی .Crataegus sppماننیید زالزالییط )

(Pyrus spp.( بییادام ،)Amygdalus spp. و کیییکم )
(Acer monspessulanum L.بییه )  همییراه آنهییا و
تار ایین  دارند. سیاخ  وجودصورت آمی،ته در منطقه  به

زاد  زاد و در برخی نقیاط دانیه و شیاخه    ها شاخهجنگل
(.  ایین منطقیه از   9371است )علیجانپور و همکیاران،  

های انسان بوده و در بعضی  گذشته تحت تأثیر دخالت
هیای دیگیری نظییر کشیاورزی و بیاغ       نقاط به کاربری

هیای تغیییر   زمیین  ۀمحصو ت عمد تبدیل شده است.
 گنیییدم هیییای رت زراعیییتصیییویافتیییه بیییهکیییاربری

(Triticum aestivum و یونجیه ) (Medicago sativa)  

 ( و انگییور Malus domesticaسیییب ) هییایو بییاغ
(Vitis vinifera )است (Rezapour, 2014.)  

 هاي آزمایشگاهیبرداري و تجزیهنمونه

ثیر تغیییر کیاربری اراضیی بیر     أتی  منظور بررسیبه

یی و بیولیو یکی  فیزیکیی، شییمیا   هیای ویژگیی برخی 

 خیاک  نمونیه  43نمونه خیاک )در مجمیو     93 ،خاک

متیری  سیانتی  3-95صورت تصادفی از عم  مرکب( به

)جنگیل، مرتیع،    همجوارهای اراضی هر یط از کاربری

 ()گنیدم و یونجیه   و زراعیت  (سییاه  )سیب و انگیور  باغ
بیرای اجیرای    هیا نمونیه ییط ب،یش از    .دبرداشت شی 

پی  از هیوا خشیط    یایی، فیزیکی و شیمهای آزمایش

متیری عبیور داده   میلیی  2اق از الط شدن در دمای ات

 روش هیییییدرومتری بافییییت خییییاک بییییه د. شیییی

(Gee and Bauder, 1986 ،) pH  خاک در عصاره گل

(، McLean, 1982روش پتانسیییومتری ) اشییبا  بییه 

در عصییاره اشییبا     (EC)هییدایت الکتریکییی خییاک 

(Nelson and Sommer, 1982کربنییات ک ،) لسیییم

 روش تیتراسییییییییون ( بیییییییهCCEمعیییییییادل )

(Nelson and Sommer, 1982   و پتاسییم و سیدیم )

گیری با استات آمیونیم و بیا اسیتفاده از     روش عصارهبه

 ،(Champan and Pratt, 1978فتیومتر ) دستگاه فلییم 

کلسیییم و منیییزیم تبییادلی بییه روش کمپلکسییومتری  

(Champan and Pratt, 1978)،    روشکیربن آلیی بیه 

و  (Nelson and Sommer, 1982)والکیییی بلیییط 

 (Tandon, 1998) روش کجلییدالنیتییرو ن کییل بییه 

خیاک بیرای    هیای نمونیه  دومب،یش  شد.  گیری اندازه

در  بیولیو یکی تیا زمیان آزمیایش    های آزمایش اجرای

 .ندی،دال قرار داده شد

BRپاییه )  گیری تنف  میکروبیی برای اندازه 
از  (9

گیری (، برای اندازهAnderson, 1982روش اندرسون )

SIR)تییینف  برانگی،تیییه ییییا سوبسیییترا  
 روش  زا( 2

(1990 )Anderson and Domsch بیییییرای، و 

 روش میکروبیی از  تیودۀ زیسیت  کیربن  گییری  انیدازه 

  (اسیییت،را  -تییدخین ( کلروفیییرم بییا  گییازدهی 

(Jenkinson and Powlson, 1976) .اسییتفاده شیید 

 
1 Basal Respiration (BR) 
2 Substrate Induced Respiration (SIR) 
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برآورد  9 ۀرابط با استفاده از (qCO2) 9یمتابولیک سهم

  .(Cheng et al., 1993) شد

MBC 9 ۀرابط

BR
qCO 2 

  برحسیییب) متیییابولیکی سیییهم qCO2 آنکیییه در 

mg CO2 -C mg
-1

 MBC day
-1 ،)BR   تییینف

mg CO2-C kg)میکروبی پایه 
-1

soil day
2و   (1-

MBC 
mg CO2-C kgمیکروبیی )  ۀتودکربن زیست

 ( اسیت. 1-

ییر کاربری بر فراهمیی کیربن در   ثیر تغأبرای ارزیابی ت

خاک، شاخص قابلیت دسترسی به کربن با اسیتفاده از  

   (.Cheng et al., 1993)محاسبه شد  2 رابطه

SIR 2 ۀرابط

BR
CAI 

شاخص قابلییت دسترسیی بیه     CAI 3در این رابطه

mgCO2-C kg) پایه میکروبی تنف  BR کربن،
-1

soil 

day
 ی،تیییه بیییا سوبسیییترا   تییینف  برانگ SIR( و 1-

(mgCO2-C kg
-1

soil day
 Cmic:Corgمقیدار  ( اسیت   1-

بسیار حساس به ت،ریب خیاک و کیاهش    یکه شاخص

 ۀتیود از نسیبت کیربن زیسیت    اسیت، مواد آلی خیاک  

 شود.میکروبی به کربن آلی خاک برآورد می

ها شامل تجزیه واریان  )در قالب تجزیه آماری داده

ها با آزمیون  میانگین ۀمقایس کامالا تصادفی( و ۀطرح پای

 5در سیط  احتمیال    (LSD) دارحداقل اختال  معنیی 

 .  گرفتانجام  SPSS افزاردرصد با  استفاده از نرم

 

 نتایج

 هاي فيزیکی و شيميایی خاكهاي ویژگیویژگی

ثیر أتغیییر کیاربری تی    تجزیه واریان  نشان داد که

 هییدایت الکتریکییی، درصییداسیییدیته، داری بییر معنییی

درصید  درصد رس، ، درصد شن، کربنات کلسیم معادل

داشییت، ، جییذب قابییلسییدیم  وکلسیییم نیتییرو ن، 

 
1 Metabolic quotient (qCO2) 
2  Microbial Biomass Carbon (MBC) 
3 Carbon Availability Index (CAI) 

 ،درصد اشبا  خاک، درصد سیلت، پتاسییم که  حالیدر

تغیییر کیاربری   ثیر أتحت ت قابل جذبفسفر  ومنیزیم 

 (.9قرار نگرفت )جدول 

درصید  ( کیه  2)جیدول   میانگین نشان داد مقایسۀ

داری کمتر طور معنیی بهتعزراکاربری های خاکشن 

طوری کیه درصید   به ،های جنگلی و بایی استاز خاک

 نسبت به کیاربری درصد  33ی تهای زراعشن در خاک

هیای  بیین درصید رس نمونیه   . کیاهش داشیت  جنگلی 

( ≥35/3Pداری )بایی تفاوت معنیی  و جنگلی، مرتعی،

مقدار سدیم تبیادلی در کیاربری زراعیی     .مشاهده نشد

هییای ( بیشیتر از خیاک  ≥35/3Pداری )یطیور معنیی بیه 

های زراعیی،  بایی، جنگل و مرتع بود، اما کلسیم خاک

( بیشیتر از  ≥35/3Pداری )طیور معنیی  بایی و مرتع به

 23مقدار کلسیم در کاربری زراعی  کاربری جنگل بود.

 .افیزایش نشیان داد  درصد نسبت به کیاربری جنگلیی   

 ن کیل  داری نیتیرو طیور معنیی  های زراعتیی بیه  خاک

 ۀاسییدیت  کمتری نسبت به سه کاربری دیگر داشیتند. 

( ≥35/3P)داری طیور معنیی  بیه  یخاک درکاربری بای

کییه در بیشییتر از کییاربری جنگییل اسییت، درحییالی   

نسبت بیه  های مرتع و زراعت افزایش اسیدیته  کاربری

هیای  خاک EC دار نبوده است.معنیهای دیگر کاربری

( بیشیتر از بیاغ و   ≥35/3Pداری )طور معنیجنگلی به

مییزان   امیا بیا مرتیع تفیاوتی نشیان نیداد.       ،زراعت بود

هیای بیایی از دیگیر    خاک درصدکربنات کلسیم معادل

دار از نظیر آمیاری معنیی    کیه هیا بیشیتر بیوده    کاربری

(35/3P≤.بوده است ) 

 

 خاك زیستیهاي ویژگی

(، تیینف  BRتیینف  پایییه )  بییرتغییییر کییاربری  

( و نسبت کیربن میکروبیی   SIRبرانگی،ته با سوبسترا )

 ،داشیت داری تیاثیر معنیی  ( Cmic/Corgبه کیربن آلیی )  

(، قابلیت MBCمیکروبی ) ۀتودکه کربن زیستدرحالی

( و ضییریب متییابولیکی  CAIدسترسییی بییه کییربن )  

(qCO2 ) (.9)جدول  نشدندمتأثر تغییر کاربری از   
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 های فیزیکی، شیمیایی و زیستیگیهای م،تل  در برخی ویژواریان  اثر کاربری ۀتجزی -9جدول 

 Fمقدار  میانگین مربعات مجمو  مربعات درجه آزادی واحد هاویژگی

 3 331/3 333/3 ns356/9 % (SPدرصد اشبا  )
 3 15/643 659/294 *362/3 % (Sandشن )

 3 51/31 912/93 ns413/3 % (Siltسیلت )
 3 952/143 19/241 **939/1 % (Clay رس )

 cmolc kg-1 3 911/3 366/3 ns333/3 (Kابل جذب )پتاسیم ق
 cmolc kg-1 3 215/96 425/5 **61/96 (Naسدیم قابل جذب )

 3 336/3 392/3 **73/6 % (Nنیترو ن )

 cmolc kg-1 3 234/99 135/3 ns971/3 (Pفسفر قابل جذب )
 cmolc kg-1 3 919/997 31/31 *913/3 (Caکلسیم قابل جذب )

 cmolc kg-1 3 334/1 339/3 ns671/9 (Mgجذب )منیزیم قابل 
 3 619/9 551/3 **91/1  (pH) اسیدیته

 dS m-1 3 961/3 356/3 *1/3 (ECهدایت الکتریکی )
 3 437/1 411/2 *37/3 % (CaCO3کربنات کلسیم معادل )

 mgCO2-C kg-1soil day-1 3 44/22256 79/1497 **114/93 (BRتنف  پایه )
 mgCO2-C kg-1soil day-1 3 3/53337 43/96111 **135/4 (SIRه )تنف  برانگی،ت
 mg kg-1soil 3 22/363213 93/929361 ns744/3 (MBCمیکروبی ) ۀتودکربن زیست

 mgCO2-C mg-1MBC day-1 3 317/3 326/3 ns373/2 (qCO2ضریب متابولیکی )
 3 332/3 339/3 *326/3 (Cmic/Corg) میکروبی به کربن آلی ۀتودکربن زیست

 3 459/3 95/3 ns277/2  (CAIقابلیت دسترسی به کربن )
 .دار استدرصد و عدم اختال  معنی9درصد، 5دار بودن در سط  معنی ۀدهندترتیب نشانبه ns و ** *،

بیر   CO2گیرم کیربن   : میلیی mgCO2-C kg-1soil day-1زیمین  بیر متیر،    : دسیی dS m-1مول بار بر کیلوگرم، : سانتیcmolc kg-1شامل:  %: درصد، اختصاری  یواحدها

 گرم بر کیلوگرم خاک: میلیmg kg-1soilکیلوگرم خاک بر روز و 

 

 های م،تل کاربری در بیولو یکی های فیزیکی، شیمیایی وبرخی ویژگی میانگین ۀمقایس -2جدول 

 زراعت باغ مرتع جنگل واحد ویژگی

 a71/34 ab25/39 a33/34 b19/24 % (Sandشن )
 b62/21 b95/39 b23/33 a25/43 % (Clay رس )

 (Naسدیم قابل جذب )
cmolc kg-1 b23/3 c27/2 c34/2 a72/3 

 (Caکلسیم قابل جذب )
cmolc kg-1 b44/93 a16/96 a16/91 a27/91 

 a96/3 a91/3 a95/3 b31/3 % (Nنیترو ن )
 b29/1 b31/1 a11/1 b37/1  (pHاسیدیته )

 (ECهدایت الکتریکی )
dS m-1 a36/3 ab39/3 bc23/3 c91/3 

 b35/2 ab6/2 a22/3 b25/2 % (CaCO3کربنات کلسیم معادل )

 mgCO2-C kg-1soil day-1 b3/47 a94/12 b61/21 b59/31 (BRتنف  پایه)

 (SIRتنف  برانگی،ته )
mgCO2-C kg-1soil day-1 a3/957 a7/961 b66/19 b31/19 

 ab334/3 b321/3 ab332/3 a345/3 (Cmic/Corg) ربن آلی میکروبی به ک تودۀکربن زیست
 ند. ادر هر ردی  (≥35/3P)آماری  حرو  با نوی  بر روی هر عدد نشان دهنده اختال 

 ندارند.( ≥35/3P)داری اختال  معنی LSDهای دارای حرو  مشترک بر اساس آزمون میانگین

 مده است.آ 9در جدول همان است که  2واحدهای اختصاری موجود در جدول 
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( نشیان داد کیه مقیدار    2میانگین )جدول  ۀمقایس
جنگیل،  هیا ) تنف  پایه کاربری مرتع از دیگر کیاربری 

درصید  بیشیتر بیود. تینف       9باغ و زراعت( در سط  
طیور  های کاربری جنگلی و مرتعی بیه خاک ۀبرانگی،ت
بایی و زراعیی بیود. بیین    کاربری داری بیشتر از معنی
هیای  همدنین بین نمونهو مرتعی  وی جنگلی هانمونه

زراعی و بیایی تفیاوتی از نظیر آمیاری مشیاهده نشید.       

برابر   13/9های کاربری جنگلی خاک ۀتنف  برانگی،ت
نسبت به کاربری زراعتیی و بیایی افیزایش نشیان داد     

(. نسبت کربن آلیی بیه کیربن میکروبیی در     2)جدول 
( بیشیتر  ≥35/3Pداری )طور معنیهای زراعی بهخاک

هیای مرتعیی، جنگلیی و بیایی     . بین نمونهاز مرتع بود

 تفاوتی مشاهده نشد.

 

 بحث

خییاک در  ۀدهنییدنسییبی ذرات تشییکیل  ۀانییداز
های دیگر کاهش های زراعتی نسبت به کاربری کاربری
ثیر عملییات  أهای زراعی تحت تی خاکدار داشت. معنی

هیای قابیل تیوجهی از سیال دارای     آبییاری بیرای دوره  
مرطوب و خشط شدن هستند که ایین فراینید    رخۀچ
 شیود های اولیه افزایش هوادیدگی کانی سببتواند می

ذرات یعنی افیزایش رس و   ۀآن کاهش انداز ۀکه نتیج
برخیی  هیای  یافتیه کیه بیا    اسیت سیلت و کاهش شن 

 بیشتر .(Presley et al., 2004محققان مطابقت دارد )
هیای زراعیی،   قابل جذب در خیاک  کلسیم بودن مقدار

دلییل  هبایی و مرتع نسبت به کاربری جنگل احتما  ب
زدن بقایای گیاهی، کاهش پوشش، تغییر کاربری آتش

 مقدارتغییر  سبب که است اراضی و عملیات کشاورزی

 شیییییود عناصیییییر ییییییذایی در خیییییاک میییییی  
(and Radulescu, 1975 Kiss)اما مقدار کلسییم در   ؛

رصید رس خیاک   ها تابع اقلییم، سینم میادر و د   خاک
ذرات نسیبی  درصید  با توجه بیه متفیاوت بیودن    . است

خواهید   متفیاوت مقدار کلسیم نیز  ،هاخاک در کاربری

 داشیت خود اذعان  ۀ( نیز در مطالع9374. بهرامی )بود
که تبدیل جنگل طبیعی به مزرعه چای در اثر کیاهش  

سبب کیاهش کلسییم خیاک شیده اسیت.       ،مقدار رس
ممکین  های زراعی نییز  افزایش سدیم تبادلی در خاک

 هیای بیی  میدت بیا آب  های طیو نی بر اثر آبیاری است
 کیفیت در منطقه باشد.

داری طیور معنیی  خاک درکاربری بیاغ بیه   ۀاسیدیت
(35/3P≤)  حیالی کیه   ، دربیود بیشتر از کاربری جنگل

افییزایش اسیییدیته هییای مرتییع و زراعییت  در کییاربری

 ممکین اسیت  . ایین افیزایش   (2)جدول دار نبود  معنی
توان بیه  د یل م،تلفی داشته باشد که از آن جمله می

ورود امییالح قلیییایی ناشییی از آب آبیییاری، کودهییای   
 شیییییمیایی و سییییموم شیییییمیایی اشییییاره کییییرد  

(Rezapour and Samadi, 2011 .) این رویکرد افزایش

pH منفیی بیرای کیفییت     یتورفیاک های بایی، در خاک
هیای قلییایی   در خیاک  ، زییرا شیود میی خاک محسیوب  
کیفیت معرفی  ۀدهندکاهش ،خاک pHهرگونه افزایش 

  pHمقیدار  (. Smith and Doran, 1996) شیده اسیت  
 گییرد ش،م و کیوددهی قیرار    ممکن است تحت تأثیر

(Rasmussen et al., 1980).  نشیان داده   همدنیین
در  pHمییزان   بیر اثر یکسانی  عملیات آبیاریشده که 

بلکیه بسیته بیه     ،شیده نداشیت  های مطالعهخاک ۀهم
 متفیاوت بیود   تغیییرات  ،آلیی خیاک   ۀرس و ماد مقدار

(Ribamar et al., 1979).  در تحقییییییی 

and Tiessen (2002)  Wu که مقیدار   شدبیانpH  در
اثر تغییر کاربری اراضی مرتعی به اراضی تحت کشیت  

 افزایش یافت.
EC داری طییور معنییی هییای جنگلییی بییه  کخییا

(35/3P≤   بیشتر از بیاغ و زراعیت بیود )،     امیا بیا مرتیع

( 9313پییور و همکییاران )تفییاوتی نشییان نییداد. ملییط 
تع تحیت چیرا بییش از    ادر مر ECاند که دهگزارش کر

اسیت، علیت ایین امیر، نبیود ییا کمبیود        زمین زراعی 
که این  زراعی است هایآن در زمین ۀ شبرد و تجزی

سبب کیم بیودن   )به هایونرهاسازی  کاهشر سبب ام

و در نتیجه کاهش  های زراعی(بقایای گیاهی در زمین
تأثیر  همدنینشود. میزراعی  هایدر زمین ECمقدار 
ها در دار آبیاری بر آبشویی و کاهش یلظت نمطمعنی
شیده  هیای کشیاورزی گیزارش    های م،تل  خاک یه
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بیایی   یهاکاربری هایخاکمقدار آهط افزایش  .است
کین  ریشیه دلییل  بیه  ها احتما ادیگر کاربری نسبت به

 است کردن درختان جنگلی برای کاشت درختان بایی
هییای زیییری دارای آهییط بییا بییه اخییتالط خییاککییه 
 سییببدر نتیجییه و شییده منجییر سییطحی هییای  خییاک

نیز عمقیی  سطحی و های افزایش مقدار آهط در خاک
 . (Feng et al., 2005) شده است هاباغ

هیا  کاربری مرتع از دیگر کیاربری  ۀمقدار تنف  پای
. نتیایج  (2)جیدول بیود  )جنگل، باغ و زراعیت( بیشیتر   

هییای شییاخص تیینف  میکروبییی در سیسییتم ۀمقایسیی
آلی خیاک و   مقدار ماده ۀوسیلم،تل  تا حد زیادی به

عبیارت  . بیه اسیت های بیولو یکی توجیه شدت فعالیت

 آن تجمیع میواد   دنبیال و به دیگر، تولید گیاهی بیشتر
های میکروبی خاک نییز اثیر   آلی در خاک، بر جمعیت

افییزایش پتانسیییل   سییبباییین رو و از گییذاردمییی
و  زادابیراهیم ) شیود های میکروبی در خاک می فعالیت

آلیی خیاک  بیر اثیر     هدررفت میواد (. 9312همکاران، 

کار و مدیریت نامناسیب خیاک   وکشتعملیات ش،م و 
ایلب عامل اصلی کیاهش تینف    شده شتدر اراضی ک
بکیر گیزارش    اراضیزراعی نسبت به  کاربریخاک در 

بیودن   زییاد . دلییل  (Zeng et al., 2009شیده اسیت )  
آلیی   موادتوان را میتنف  در اراضی جنگلی و مرتعی 

کیه سیالیانه بیه سیط  خیاک افیزوده        زیادی دانسیت 
بودن  زیاد (.Khormali and Shamsi, 2009شود ) می

جنگلیی و مرتعیی   کاربری های خاک ۀتنف  برانگی،ت
 ممکن استبایی و زراعی های کاربری خاک نسبت به

های بودن جمعیت فعال میکروبی در خاک زیادعلت به

هیای بیایی و زراعیی    جنگلی و مرتعی نسبت به خیاک 
 ۀدهنییداییین شییاخص نشییانزیییرا  (. 2)جییدول  اشییدب

 معمیول  طیور بهکه  استجمعیت فعال میکروبی خاک 
های از زمین بیشترهای بکر )جنگل و مرتع( کاربریدر
کاهش تنف  . است( باغ و زراعتر کاربری یافته )تغیی

ناشی از سوبسترا بر اثر تغییر کاربری اراضیی نشیان از   
کاهش جمعیت و فعالیت ریزجانیداران خیاک بیر اثیر     

 داردمدت و کاهش ورود بقایای آلی کار طو نیوکشت
نسیبت  بیودن   کم (.9371آقا و همکاران، )بهشتی آل 

مرتیع   کاربریمیکروبی به کربن آلی  ۀتودکربن زیست
باشید کیه     دلییل این شاید به  هااربریکسایرنسبت به 

صر  تینف    شده در کاربری مرتعبیشتر کربن جذب
(BR و بییه2( شییده )جییدول ) صییورتCO2  ده شییآزاد

ا هی است و کیربن کمتیری در سیاختار بیدن میکیروب     
( در ایین  Cmic/Corgنسبت )شده متمرکز شده که سبب

افزایش نسبت  .باشد هاکاربری سایرکمتر از  هاکاربری

Cmic/Corg افزوده شیده  مستقیمی با کیفیت مواد ۀرابط
به خاک دارد و این نسبت در منیاطقی کیه میواد آلیی     

یابد و با تازه به مقدار کم افزوده شده باشد، کاهش می
و کیاهش میواد آلیی     هشیوند تجزیه آساناد افزایش مو

 شودمیبزرد این نسبت  ،شونده در خاکتجزیهس،ت

(Anderson, 2003 Anderson and Domsch, 1990;).   
و تغییر کاربری، کاهش  نامناسب مدیریت هر گونه

 کیفیییت و افییزایش حساسیییت خییاک را در پییی دارد. 
هیای  ویژگیطور که نتایج نشان دادند بسیاری از همان

آهیط و  ، pH، EC) شییمیایی )بافیت خیاک(،    فیزیکی

 (Cmic/Corg و BR، SIR) زیسییتی و عناصییر م،تلیی ( 
بودنید.   کاهشرو به در خاک سطحی شده گیریاندازه

دلییل  بنابراین تغییر کاربری جنگل به اراضی زراعی به
ورزی عملیات خیاک  اجرایکاهش ورودی کربن آلی و 

کاهش کیفیت  سبب مدتدر دراز ممکن استم،تل  

 د.شوآلی  ۀخاک و کاهش ماد
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Abstract 

In this study, the effect of forest conversion to pasture and agricultural lands on some soil 

physicochemical and biological characteristics was evaluated in Piranshahr, Pardanan region. 

Soil physicochemical properties including texture, pH, EC, CaCO3, available nutrients 

(potassium, phosphorus, sodium, calcium and magnesium) were measured. Some biological 

characteristics such as microbial biomass carbon (MBC), carbon availability index (CAI), 

basal respiration (BR), subestrat induced respiration (SIR), metabolic quotient (qCO2), and 

the ratio of microbial biomass carbon to total organic carbon (Cmic/Corg) were assessed in soil 

samples. The results showed that clay content in agricultural land was 27% higher than that of 

forest ecosystem, while the sand content in the cultivated soils decreased by 30% compared to 

forest. Calcium content in the agronomic land increased (23%) compared to forest. The 

changes of forest to agronomic and orchard systems reduced BR by 18% to 38%. SIR of 

forest lands was significantly higher than the agricultural land-uses as SIR in forest about 1.72 

fold higher than orchard and agronomic land-use. Therefore, it could be concluded that land-

use change and cultivation operations in long-time causes a decline in soil quality. 

Keywords: Agriculture, Deforestation, Land-use change, Soil characteristics, Soil microbial 

activity 
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