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 چکیده

 تشکیل فرآیندهاي و گذاشتهثیر أت خاك خصوصیات بر تواندمی اريدمعنی به طور کشت تحت اراضی به جنگل تغییر قبیل از اراضی کاربري تغییر

برر   هرا کراربري این تغییرر   اثرات بررسی منظور روند رو به رشدي دارد، به زاگرس هايجنگل کاربري جایی که تغییردهد. از آن ثیر قرارأتحت ت را خاك
نمونره   5شده و زراعت دیم،  کاربري جنگل متراکم، جنگل تخریب سه سروك شهرستان یاسوج، از منطقهی خاك در فیزیکوشیمیایی و زیستهاي ویژگی

هراي  نمونههاي فیزیکی، شیمیایی و زیستی بر روي شد. آزمایش نجاما تصادفی کامالً طرح قالب دربرداشت و پژوهش متر( سانتی 0-20خاك سطحی )
هاي به دست آمده از سه کاربري نشان داد که به دنبال تغییر کاربري اراضی جنگلی، مقادیر انس و مقایسه میانگین داده. نتایج تجزیه واریشدانجام  خاك

 برانگیخته درصد(، تنفس 76) ، تنفس پایهدرصد( 49قابل دسترس )، پتاسیم درصد( 75) ، نیتروژن کلدرصد( 74) آلی ، مادهدرصد( 40) هدایت الکتریکی
ایرن در ارالی   در کاربري زراعی کاهش یافتند.  درصد( 47) و آلکالین فسفاتازدرصد(  55)هاي اسید فسفاتاز آنزیم ،درصد( 11) عیت قارچ، جمدرصد( 74)

تروان ننرین   نشان نداد. به طور کلی میرا داري تفاوت معنیقابل جذب فسفر  درصد(. مقدار 8است که جمعیت باکتري در کاربري زراعی افزایش یافت )
به میزان بیشتري تحت  هاي زیستیهاي مرتبط با آن به خصوص ویژگیدر پی تخریب جنگل و تغییر کاربري، ماده آلی خاك و شاخص یجه گرفت کهنت
 اند.ثیر قرار گرفتهأت

 
 هاي خاك، جمعیت قارچ، خاك جنگلی، عناصر خاكآنزیم های کلیدی:واژه

 

  2 1 مقدمه

 محریط  بر انسان تأثیرگذاري از مهم اينمونه زمین کاربري تغییر

 الزم تحوالت آن، و زمین کنترل و ریزيبرنامه منظوربه بنابراین است،

(. 32نمرود )  ارزشریابی  و شناسرایی  را آن برر  ثیرگرذار أت عوامرل  اسرت 
 خراك  از هاییو ویژگی فرآیندها به صورت خاك کیفیت هايشاخص

 هاویژگی این .باشند اساس خاك کاربري تغییر به که شوندمی تعریف
 دارنرد  اهمیرت  خاك، کیفیت کاربردي و ساده ارزیابی یك انجام براي

تغییر کاربري زمین موجب تغییر در پوشش گیاهی، هیردرولوژي   (.12)
شود خاك می زیستیفیزیکی، شیمیایی و  هايویژگینیز بسیاري از  و

ممکن است آثاري مثبرت و یرا    که بسته به شرایط محیطی و اقلیمی،
 (.44فی بر کیفیت خاك داشته باشد )من

                                                           
گرروه علروم خراك،    و دانشریاران  دانشرجوي کارشناسری ارشرد    ترتیب به -3و  2، 1

 دانشگاه یاسوج
 (Email: Owliaie@gmail.com                            نویسنده مسئول: -)*
 علوم دام، دانشگاه یاسوجاستادیار گروه  -4

DOI: 10.22067/jsw.v32i3.71746 

 مراتر   و جنگلری  اراضی از درصد 30 ادود گذشته قرن نهار در 

 هردر  سربب  این موضوع اند کهکشاورزي تبدیل شده زمین به طبیعی،

 اتمسرفر  بره  آن انتشار اکسیدکربن وتولید دي و آلی کربن بیشتر رفت

 از ناشری  شرده  منتشرر  کربن کل میزان از درصد 34 است. ادود شده

 هراي سروخت  ااتررا   طریر   از آن درصد 66 اراضی و کاربري تغییر

 طری  از اراضی کاربري تغییر و زداییگردد. جنگلمی هوا وارد فسیلی

 جهرانی  نرخره  بر ايمالاظه قابل اثرات کربن، انتشار نسبت افزایش

 (. 27دارند ) کربن
 لیرات عم طریر   از کراربري  تغییرر  کره  اندنموده گزارش محققان

معردنی   کودهراي  از اسرتفاده  و رویره بری  نرراي  تراشی،شخم، جنگل
توانرد باعرا ایجراد    پیونردد و مری  هاي طبیعی به تحق  مری درعرصه

 اثرر  برر  خراك  ااصلخیزي کاهش خاك شود. هايویژگیتغییرات در 

 برروز  از ناشی که عناصر غذایی خارج شدن دسترس از و شو و شست

وجود آیرد   به اراضی کاربري تغییر اثر بر ندتوامی است فرسایشه پدید
(49.)  

 ارزیرابی  و مطالعره  طریر   از خراك،  برر  کراربري  اثررات  تعیرین 

 دنیا مهم در مسائل از است. یکی پذیرامکان خاك کیفیت هايشاخص

 )علوم و صنایع كشاورزي( آب و خاك نشریه
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 مخررب  اثررات  ایرن  اسرت.  خراك  کیفیت بر کشاورزي مخرب اثرات

 رنظی فیزیکی هايیویژگشامل  خاك تغییر از وسیعی محدوده تواندمی
 و خراك  سراختمان  تخریرب  ها،خاك آبگذري کاهش خاك، فشردگی
 عناصرر  برخری  انباشتگی نظیر خصوصیات شیمیایی خاك، بافت تغییر

 برخری  شروي  و شسرت  پتاسیم، نظیر دیگر برخی کاهش فسفر، نظیر

 خصوصریات  و هرا خراك  و شور شدن امالح نیترات، تجم  نظیر دیگر

فعالیرت   کراهش  خراك،  میکروبری  جمعیرت  هشکا نظیر خاك زیستی
 باشد.  خاك مفید هايآنزیم و خاك آلی ماده کاهش خاك، جانداران

 تغییرر  اثرر  عنروان  تحرت  خود مطالعه در( 13) همکاران و عمادي
 نتیجره  ایرن  بره  ایران شمال ارتفاعات در خاك خصوصیات بر کاربري
 آلی، کربن از زیادي میزان به کاربري تغییر و زرع و کشت که رسیدند
 همکراران  و فو .کاهدمی خاك در موجود فسفر و کل ازت آلی، يماده
 ايجنگلی در منطقه هاياکوسیستم کاربري تغییر که کردند بیان( 16)

 پتاسیم و فسفر کل، نیتروژن آلی، مواد کاهش سبب نین در در کشور
 لجنگر  به زراعت از کاربري تغییر کهدراالی است، شده دسترس قابل
 کرل  نیتروژن ،(%21) آلی مواد افزایش به منجر سال 20 ادود طی در
 و( %17) دسرترس  قابل فسفر ،( %65) دسترس قابل نیتروژن ،( 18%)

 .شد( %17) دسترس قابل پتاسیم
هراي  خاك، فعالیت جمعیت جانداران ریز، متوسط و بزرگ، تنفس

ی از غرذای  شردن عناصرر   توده میکروبی و شدت معدنیستزی آنزیمی،
تروده  سرت زی رسدبه نظر می. خاك هستند هاي زیستی کیفیتشاخص

از خصوصریات   هراي آنزیمری بیشرتر   میکروبی، تنفس خاك و فعالیرت 
و  51) اراضی اسراس هسرتند   فیزیکی و شیمیایی به تغییرات کاربري

روي اثررات مردیریت کشراورزي برر فعالیرت      برر  نندین تحقی   (.56
(، اما در خصوص تأثیر مردیریت در  46 و 1میکروبی خاك انجام شده )

 (.48) اسرت هاي زیرادي انجرام نشرده   پژوهشهاي جنگلی اکوسیستم
 یافتن ،باشندمیارتباط  در پاالیی زیست هايفعالیت آلی و مواد تبدیل

 داراي آنزیمری  هراي فعالیت بر اثرگذار متفاوت عوامل فیزیکوشیمیایی

و  اصرلی  عوامرل  وجوداتریزم و هاي خاكاست. آنزیم ايویژه اهمیت
 (.31) شوندمی محسوب خاك زیستی فرآیندهاي ايپایه
هرا و  هاي اسید فسفاتاز و آلکالین فسفاتاز در واقر  شراخص  آنزیم 

هاي بیوشیمیایی و غرذایی هسرتند کره در خراك     کاتالیزورهاي نرخه
خاك  ریزموجوداتي گیاهان و دهند و به ترتیب توسط ریشهروي می
 غرذایی  عناصرر  در نرخره  زيخراك  هراي قرارچ  (.14)د شونتولید می

 شرکل  بره  آلری  مواد تبدیل ها درقارچ از دارند. بسیاري زیادي اهمیت

 کره  جرایی آن دارنرد. از  مهمی مختلف نقش هايآنزیم با تولید معدنی

 نقش ،باشدمی آلی شکل به آلی هايخاك در خاك فسفر عمده بخش

اسرت. ترنفس    اهمیرت  برا  بسریار  تترکیبا این کردنمعدنی در هاقارچ
شاخص بسیار مهمری از جمعیرت فعرال    ( برانگیخته )ناشی از سوبسترا

تنفس برانگیختره کره میرزان کرربن معردنی      . باشدمیکروبی خاك می
برا  متصاعد شده از تنفس میکروبی پس از اضرافه کرردن سوبسرتراي    

معیت دهنده میزان جتواند نشانمی ،باشدمانند گلوکز میآسان تجزیه 
فعال میکروبی و گاهی میزان فراهمی زیستی کربن براي هتروتررو  

 (.43ها باشد )
هراي مناسرب   هراي خراك یکری از شراخص    جایی که آنزیماز آن
ها در کراربري جنگرل   این پژوهش با بررسی آن ،خاك هستند زیستی

متراکم و کاربري زراعی فعالیرت زیسرتی خراك را    متراکم، جنگل نیمه
تغییرر  که  ند( نشان داد2)اصغرزاد و همکاران علی است. ارزیابی کرده

کاربري به کشاورزي همواره سبب تخریب خاك و کاهش کیفیرت آن  
هراي  ممکن است شراخص  ،اگر مدیریت صحیح انجام گیرد .شودنمی

هراي برایر برا پوشرش     همچنین تبدیل زمین. کیفیت خاك بهبود یابند
هاي مناسرب، منجرر بره    گیاهی ضعیف به کشاورزي و اعمال مدیریت

 .گرددبهبود کیفیت خاك می
سال گذشته از یك منطقه نسبتاً بکر به  40منطقه یاسوج در طی  
اي شهري تبدیل شده است. رشد جمعیت، کمبود اراضری قابرل   منطقه

مراهوري برودن منطقره، قطر      کشت مناسب به دلیل کوهستانی و تپه
دوره از مهمتررین   هراي در طری ایرن   درختان و تغییر کاربري جنگرل 

ثر در تخریب خاك در این منطقه بوده است. این تغییرات بر ؤعوامل م
پرژوهش  بنرابراین  هاي مختلف آن اثراتی داشته است. خاك و ویژگی

اثررات ناشری از   به منظور بررسی تأثیر تغییر کاربري جنگلری و   ااضر
در  فیزیکری، شریمیایی و زیسرتی   هاي بر برخی از شاخص تخریب آن

 انجام گرفته است. درقالب یك مطالعه موردي طقه سروك یاسوجمن
 

 هامواد و روش

کیلومتري جنوب شهر یاسوج و در اد فاصرل   4منطقه سروك در 
 "عرر  شرمالی و   30°37'47"ترا   30°36'11"مختصات جغرافیایی

طول شرقی واق  شده است. عمده دشت و  51°37'00"تا 36°51'14
هراي آبرفتری   می و واریرزه هاي قدیتراسدامنه بر روي سازند رازك و 

تا  1833شکل آهکی قرار گرفته است. ارتفاع منطقه در دامنه بادبزنی 
ترتیرب  میانگین بارش و دماي سالیانه منطقه بهباشد. متغیر می 1869
در بازدیدهاي صحرایی، باشد. گراد میدرجه سانتی 14متر و میلی 800

 5 شرده و کشرت دیرم(    تخریرب  )جنگل متراکم، جنگل از هر کاربري
بره صرورت تصرادفی    مترر(  سرانتی  20صرفر ترا   نمونه خاك سطحی )
ها در هر کراربري برر روي مرواد مرادري مشرابه و      برداشت شد. نمونه

تقریبا در یك خط ارتفاعی برداشت تا اثر عواملی نون پستی و بلندي 
کشراورزان برراي کشرت دیرم      و جنس مواد مادري به ارداقل برسرد.  

اً جو( به طور معمول، به جز مقادیري کود اوره، کودي )شیمیایی )عمدت
هراي خراك پرس از هروا     نمونره انرد.  و یا آلی( مورد استفاده قرار نداده

خشك شدن و عبور از الك دو میلی متري به آزمایشگاه انتقال یافتند. 
هاي زیستی ترا زمران انجرام آزمرایش در     هاي مرتبط با آزمایشنمونه

هرا بره   آزمرایش گراد نگهداري شدند. درجه سانتی 4اي یخچال در دم
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 هاي آماده شده انجام شدند:شرح زیر بر روي نمونه
ي گرل اشرباع توسرط    الکتریکری خراك در عصراره   قابلیت هدایت
 مترر  هراش پ دسرتگاه  توسرط   pHسرنج الکتریکری،  دستگاه هردایت 

 که تر، سوزاندن روش به آلی کربن گیرياشباع، اندازه گل در ايشیشه

اسرید   مجراورت  در کرومرات پتاسریم  بری  توسرط  خاك مواد آلی آن در
برا   پتاسریم  کرومرات بری  مانرده براقی  و شرده  اکسرید  غلیظ سولفوریك
بره روش   قابرل دسرترس  پتاسریم   .(19شرد )  تیتر سولفات فروآمونیوم
گیرري شرد   اندازه 7هاش پبا نرمال  1گیري با استات آمونیوم عصاره

 گیرياندازهسنجی آبی مولیبدات روش رنگبه ذب (. فسفر قابل ج39)
 .(33و سررپس بررا دسررتگاه اسررپکتروفتومتر قرائررت انجررام گردیررد )   

 ( انجام شد.7گیري نیتروژن کل خاك به روش کجلدال )اندازه
نیز با استفاده از ظرو  سربسرته و بره روش   پایه تنفس میکروبی 

جهرت   .گردیرد  گیرري مانرده انردازه  تیتراسیون برگشتی با سرود براقی  
به عنروان   %1لیتر از گلوگز میلی 2گیري تنفس برانگیخته مقدار اندازه

هاي خاك در ظر  یك لیتري اضافه شده و داخرل  سوبسترا به نمونه
سراعت   6گرراد بره مردت    ي سرانتی درجره  30±1انکوباتور در دماي 

ي خراك قیرد   نگهداري شده سپس طب  روشی که براي تنفس پایره 
 برانگیخته محاسبه گردیدتنفس تراسیون انجام و مقدار گردید عمل تی

 Nutrient (. شمارش جمعیت باکتري خاك به کمك محیط کشت 4)

Agar ي ده و شرمارش بره کمرك    بر پایه پی در پیهاي رقت و تهیه
(. شرمارش  60) انجام شد (colony counter) دستگاه شمارنده پرگنه
 Potato Dextroseبه کمرك محریط کشرت   نیز جمعیت قارچ خاك 

Agar  ي ده و شمارش بره کمرك   هاي سریالی بر پایهي رقتو تهیه
گیرري فعالیرت   براي اندازه صورت گرفت. (60دستگاه شمارنده پرگنه )

 دو آنزیم آلکالین و اسید فسفاتاز از روش ارائه شده توسرط طباطبرایی  
شد. سنجی پارانیتروفنل آزاد شده است، استفاده (، که براساس رنگ53

گیري فعالیت آنزیم فسفاتاز در خاك ارائره شرده   این روش براي اندازه
سنجی( پارانیتروفنل آزاد شده است و شامل تخمین کالریمتریك )رنگ

 pH= 6.5) انکوباسیون با محلول برافر  یندآفري فسفاتاز طی به وسیله
بررراي آلکررالین فسررفاتاز(، سرردیم   pH= 11بررراي اسررید فسررفاتاز و  

 نیل فسفات و تولوئن است.پارانیتروف
 

  و بحث نتایج

شییییاکی   ی وتأثیر تغییر کاربری بر خصوصییا  یییک ی  

 خاک

گیرري هردایت الکتریکری در    هاي بره دسرت آمرده از انردازه    داده
هاي جنگل متراکم، جنگرل تخریرب شرده و زراعرت دیرم در      کاربري
دسی زیمنس  061/0، 052/0، 102/0ي سروك به ترتیب برابر منطقه

 مقرادیر هردایت   ،ر متر بود که به دنبال تغییر کاربري اراضی جنگلیب

در سطح یك درصد از خرود نشران   داري الکتریکی خاك کاهش معنی

رسد که مواد آلی خاك در نتیجه تجزیه به نظر می(. 2و  1داد )جدول 
خود و همچنین در نتیجه تولید اسیدهاي آلی ناشی از تجزیه با کرانی 

هرا و در نتیجره موجرب    و موجرب رهاسرازي یرون   هاي خاك واکنش 
( 17ااج عباسی و همکاران )شود. افزایش هدایت الکتریکی خاك می

در اثر تبدیل مرت  به زمین زراعری میرزان هردایت    که نمودند  گزارش
( طرری 50زاده و همکرراران )شررعبانالکتریکرری خرراك تغییررر نکرررد.  

 برر نبرود اخرتال    هاي مبنی هاي خود در منطقه کیاسر، یافتهپژوهش
 را الکتریکی بین کراربري جنگرل و کشراورزي   دار قابلیت هدایتمعنی

 گزارش کردند.
هراي جنگرل مترراکم،    کراربري  pHگیرري  مقادیر ااصل از اندازه

و  09/8، 90/7سروك برابرر   جنگل تخریب شده و زراعت دیم منطقه
ر درصرد بره دنبرال تغییر     1داري در سطح افزایش معنیبود که  25/8

 .(2و  1)جردول   مشراهده شرد   کاربري اراضی جنگلی و قط  درختان
در کاربري جنگلی بره دلیرل   ( بیان نمودند که 22خرمالی و همکاران )

، نفوذ عمقی آب به خاك بیشرتر  وزن مخصوص کمتر و تخلخل بیشتر
هرا بره اعمرا     شود که آبشویی کربناتباشد. این موضوع سبب میمی

سطح خاك به مقدار بیشتري کاهش یابرد.   خاك بیشتر شده و واکنش
ثیر بر فعالیت کرربن آلری خراك    أکشت و زرع به دلیل ت ،افزون بر این

فعالیت زراعی با شخم زنی (. 5)خاك شود  pHتواند سبب افزایش می
ترر مرواد آلری خراك و     و زیر و رو کردن خاك موجب اکسایش سرری  

آلری تولیردي در   شود. همین امر مقدار اسیدهاي کاهش میزان آن می
نتیجه تجزیه مواد آلی توسط ریزموجودات را کاهش داده کره موجرب   

خراك در مقایسره برا کراربري جنگرل       pHشود در کاربري زراعی می
( مشاهده کردند برر  17ااج عباسی و همکاران )باالتر باشد. در نتیجه 

خاك تحت تأثیر قررار نگرفرت.    pHاثر تبدیل مرات  به اراضی زراعی 
( نیرز مشراهده نمودنرد تفراوت در     35و همکاران ) دونالدمك همچنین
 -خاك بین سه کاربري شامل زمین بایر، زراعری و جنگرل   pHمقدار 

هراي جنروب   ظرفیت بافري نسربتاً براالي خراك    دار نبود.زراعی معنی
ایران که به میزان براالي کربنرات کلسریم، بافرت متوسرط ترا نسربتًا        

شود از عوامل ممانعرت از  مربوط می هاي با ظرفیت باالسنگین و رس
 در نتیجه عواملی نون تغییرکاربري است. pHتغییرات باالي 

تغییر در کاربري اراضی نیز سبب کاهش مقدار مواد آلی خراك در  
هراي  ي سروك گردیرد. میرانگین مرواد آلری خراك، در خراك      منطقه
هراي جنگرل   درصرد و در خراك   19/8نخرورده جنگرل مترراکم    دست

درصد خراك   14/2درصد و در کاربري زراعت دیم  05/5ه تخریب شد
نشان داد )جردول  درصد  1داري در سطح برآورد شد، که کاهش معنی

هراي  (. در اثر تغییر کاربري اراضی، مقردار مرواد آلری در خراك    2و  1
گیري نشان داد که این یافته با نتایج سریلك  خورده کاهش نشمدست

 شود که مواد آلیدانه سبب میكشدن خا ( مطابقت داشت. شکسته9)
ها قرار دارند، بر روي سطح قررار گیرنرد و ایرن    دانهکه در داخل خاك
. مقداري از شودمیها اکسیداسیون توسط باکتري مورد موجب افزایش
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کربن نیز در اثر برداشت محصول، سوزاندن یرا خرارج کرردن بقایراي     
جنگل به اراضی زراعری  (. تأثیر تبدیل 11رود )گیاهی از زمین هدر می

و مرتعی به ماده آلی خاك متفاوت و اتی گراهی متنراقا اسرت. در    
( و در برخی دیگر کراهش  10ها افزایش ماده آلی )برخی از اکوسیستم

و همکراران   ي تیسن(. به عقیده58و  57ماده آلی گزارش شده است )
وي زدایی بره طرور قر   ي آلی خاك بعد از جنگل( تغییر میزان ماده55)

بستگی به نوع خاك دارد و تغییر کاربري اراضی نیاز به مدیریت کربن 
 تر دارد. و ااصلخیزي خاك در یك نهارنوب وسی 

در اکثر مطالعات انجام شده در راستاي تغییر کاربري از جنگل بره  
ي آلری خراك در راسرتاي تغییرر     زراعی همگی ااکی از کاهش مراده 
تروان بره مطالعرات    ها مری بین آن کاربري و قط  درختان بودند که از

 در هرا اشراره نمرود. آن   (38مارامرایی ) نهاد و انجام گرفته توسط نیك

 کراهش  ،دادنرد  انجرام  گلسرتان  استان کچیك در منطقه که تحقیقی

 بره  جنگرل  از کراربري اراضری   تغییرر  ضرمن  را آلی خاك ماده میزان

و توسرط رضرایی    ياي دیگرر مطالعره  .نمودنرد  ذکرر  زراعری  کراربري 
 هراي موقعیرت  در خاکرخ 18 ها با افرانجام گرفت، آن (45) همکاران
 و نراي  مرزارع  از (شریب  پراي  و شریب  شانه قله،) جغرافیایی مختلف
 قرار مطالعه مورد را خاك کیمورفولوژی هايویژگی هاي طبیعیجنگل

 کره  داد اف  نشران  هر از شده گرفته هاينمونه تحلیل و دادند. تجزیه

  کاهش یافت. ماده آلی خاك مقدار ناي به جنگل تغییر از پس
 
 
 

 خاک نیازکاربری بر روی عناصر پر تغییر اثر

 مترراکم،  جنگرل  هايکاربري در مقادیر میانگین فسفر قابل جذب
 9 و 7/12 ،6/15 برابرر  ترتیرب  بره  دیرم  زراعت و شده تخریب جنگل
 تفراوت بود کره بره رغرم رونرد کاهشری،       خاك کیلوگرم بر گرممیلی

برا توجره بره اینکره بخرش      (. 4و  3)جدول  را نشان ندادند داريمعنی
گرردد و اینکره تغییرر    مین مری أمهمی از فسفر از مناب  معدنی خاك ت
رود است، انتظرار مری   ثیرگذار بودهأکاربري بیشتر بر بخش آلی خاك ت

ثیر أکه تغییر کاربري نندان بر تغییر میزان فسفر قابل جذب خراك تر  
گیري مجزاي گیري قطعی نیاز به اندازهگرنه براي نتیجهباشد. نداشته

باشد. در این گیري جزء به جزء میبخش معدنی و آلی با روش عصاره
الرسرون و  است. ارتباط در مطالعات مشابه نتایج متفاوتی گزارش شده

فسرفر قابرل دسرترس     ،گزارش کردنرد کره مرواد آلری     (26همکاران )
ه طرور غیرمسرتقیم از رسروب فسرفات     دهد و بر گیاهان را افزایش می

که بره شرکل    9تا  6هاي صورت فسفات آهن، آلومینیوم در واکنشبه
کند. محققین دیگر اظهار غیرقابل جذب براي گیاه است، جلوگیري می

ي آلی به خاك ممکن است توانایی خاك را در داشتند که افزایش ماده
ي تبادل لیگاندي جذب فسفر کاهش دهد، زیرا اسیدهاي آلی به وسیله

کنند هاي جذب با فسفر رقابت میشوند و براي محلجذب سطوح می
 کچیرك  در منطقره  کره  تحقیقی ( در38) مارامایی(. نیك نهاد و 37)

گلستان در راستاي تغییر کاربري از جنگرل بره زراعری و قطر       استان
 ضرمن  را خراك  جرذب  قابل فسفر میزان کاهش ،انجام دادند درختان

 .گزارش نمودند زراعی کاربري به جنگل از اراضی اربريک تغییر
 

 فیزیکوشیمیایی خاک سه کاربری  هایبرخی ویژگیتجزیه واریانس  -1جدول 

Table 1- The analysis of variance of physicochemical parameters of three land uses 

 
  منابع تغییر 

Sources of variations 
 

عاتمیانگین مرب  

Mean squares  

 درجه آزادی  
df 

عاتمیانگین مرب  

Mean squares  
 f  Sig. 

 مواد آلی
 (Organic matter) 

 (Land use) کاربري 

 (Error) خطا

 (Total) کل

 
45.7 

0.57 

2 
12 

14 

45.7 

0.57 
 79.2  0.000** 

 واکنش خاك
)pH( 

 

 (Land use) کاربري

 (Error) خطا
 (Total) کل

 
0.155 
0.002 

2 
12 
14 

0.155 
0.002 

 70.9  0.000** 

 الکتریکیهدایت
(EC) 

 (Land use) کاربري

 (Error) خطا
 (Total) کل

 
0.003 

0.000 

2 
12 

14 

0.003 

0.000 
 24.8  0.000** 

 

 شیمیایی خاک سه کاربری  ی وفیزیک هایبرخی ویژگیمقایسه میانگین  -2جدول 

Table 2- Comparison of the means of some physicochemical parameters in three land uses 

 
 واکنش خاک

pH 

 مواد آلی
 Organic matter 

(%) 

 الکتریکیهدایت
EC (dSm-1) 

 7.90c 8.19a 0.102a (Dense forest) جنگل متراکم 

شده   جنگل تخریب  (Degraded) forest) 8.09b 5.05b 0.052b 

 8.25a 2.14c 0.061b (Dry farming)  زراعت دیم
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جنروب   عرات ( نیز طی پژوهشی که در ارتفا29لمینه و همکاران )
جذب خاك در قابل اتیوپی انجام دادند، گزارش کردند که مقدار فسفر 

درصد طی ده سال نخسرت پرس از    207ي سطحی آن، بیش از الیه
 ( در23همکراران )  و قط  درختان جنگلی افزایش یافت. گرنه کیرانی 

هایی مبنی برر نبرود تفراوت معنرادار     ان گلستان یافتهاست اي درمطالعه
اراضری جنگلری و کشراورزي    در خراك   میزان فسفر قابل جذب میان

و ( 6هاي بکت و استروس نیجردر ) گزارش کردند که با نتایج مشاهده
 برا ( 36) همکراران  و  منرگ  .داردخروانی  هرم نتایج این پرژوهش  نیز 

فسرفر در اراضری    میرزان  هردررفت  روي بر اراضی کاربري اثر بررسی
 بیشترین داراي کشاورزي کاربري که رسیدند نتیجه این به لسی نین
 باشد.می فرسایش توسط هافسفر نسبت به سایر کاربري هدررفت
 جنگل متراکم، جنگل هايکاربري در نیتروژن کل میانگین مقادیر
 107/0و  252/0، 409/0 با برابر ترتیب به دیم زراعت و شده تخریب
داري را در سرطح یرك   معنری  تفراوت کره   استگرم بر کیلوگرم میلی

با توجه به اینکره منشراء اصرلی    (. 4و  3)جدول  دهندمیدرصد نشان 
باشد، طبیعی است که هرر عراملی کره برر     نیتروژن خاك مواد آلی می

کاهش و از بین رفتن مواد آلری خراك اثرر داشرته باشرد برر کراهش        
( نیز به نتایج مشرابهی  28مینه و ایتانا )لثر است. ؤنیتروژن خاك نیز م
 در خراك  کرل  نیتروژن کاهش به خود ها در مطالعاتدست یافتند، آن

 کردنرد. سررعت   اشراره  جنگلری  اراضی با مقایسه کشاورزي در اراضی

 تغییرر  هراي سرال  اولرین  در نیترروژن(  و کربن کاهش مواد آلی )مانند

دارد،  قررار  خرود  اد ینبیشتر در کشاورزي به مرت  و جنگل کاربري از
 خاك کارياثر دست در که است منبعی اولین آلی مواد فعال بخش زیرا

 است بخش این خاك نیتروژن آلی و کربن و گیردمی قرار تأثیر تحت

 رود. می هدر وکار کشت و شخم اولیه هايسال در که
 نیترروژن  کراهش  سربب  زراعی به جنگل از اراضی کاربري تغییر
 ورود کاهش را امر این دلیل( 52) همکاران و سولومون .شودمی خاك
. کردنرد  اعرالم  ورزيخاك عملیات تأثیر همچنین، و خاك به آلی مواد
 مرطروب  نیمره  و مرتفر   مناط  هايخاك بررسی با پژوهشگران این

 52 پیوسرته،  زرع و کشت سال 25 و تراشی جنگل که دریافتند اتیوپی
( 23) همکراران  و کیرانی . است برده بین از را خاك کل ازت از درصد
 جنگرل  تبردیل  اثر بر نیتروژن که کردند مشاهده گلستان استان در نیز
 یافتره  کراهش  سروم یك مقدار به تقریبی طور به کشاورزي، اراضی به

 و ریشره  تجزیة رسدمی نظر به که کردند بیان پژوهشگران این. است
 خراك  در کرل  وژننیتر پراکنش بر بسزایی تأثیر گیاهان، توسط جذب
 را نیترروژن  مقردار  يدرصد 2/59 کاهش( 29) همکاران و لمنی دارد.
 .کردند اعالم زراعی اراضی به جنگل از کاربري تغییر ضمن

خراك   قابرل دسرترس  گیري پتاسیم مقادیر به دست آمده از اندازه

هاي جنگل متراکم، جنگل تخریرب شرده، و   سروك در کاربري منطقه
 برر  گررم میلری  2/310و  7/330، 7/651یرب برابرر   زراعت دیم به ترت

داري در سرطح یرك درصرد در    بود، که کراهش معنری   خاك کیلوگرم
کاربري جنگل تخریب شده و زراعت دیم در مقایسه با جنگل مترراکم  

اسیدهاي آلی تولید شده در پی تجزیه مرواد  (. 4و  3نشان داد )جدول 
شود. ضمن اینکه ها مییآلی موجب تسری  در آزادسازي پتاسیم از کان

باشند. بر خرال   خود مواد آلی خاك ااوي مقادیري عنصر پتاسیم می
در جنروب  تحقیقری  ( در 29لمنری و همکراران )  نتایج ایرن پرژوهش،   

ده  در طری پتاسیم در دسرترس  درمقدار  درصدي 365 اتیوپی، افزایش
مشاهده کردند. کیرانی  و تغییر کاري سال پس از قط  درختان جنگلی 

گلستان به این نتیجه رسریدند  پژوهشی در استان ( در 23و همکاران )
که مقدار پتاسیم با قط  درختان جنگلی و انجام عملیات کشراورزي و  

هاي پرایینی  وشوي این عنصر و انتقال به الیهدرنتیجه، افزایش شست
گرم برر کیلروگرم خراك کراهش یافتره      میلی 214به  4/255خاك، از 
اینکه معموالً بیشترین پتاسیم در سطح خاك اسرت،  با توجه به  است.

هدررفت آن در اثر فرسایش )به علت تغییر کاربري( کامالً تأییرد مری  
در تحقیرر  دیگرري در کشررور یونران مشرراهده شرد کرره     (.42) شرود 

سرال موجرب افرزایش سردیم و      50ترا   40تغییرکاربري در یك برازه  
( 54(. تلن و یریمرا ) 25است ) شدهاراضی زیر کشت  پتاسیم تبادلی در

در پژوهشی در کشور کامرون اداکثر مقدار پتاسیم تبادلی بره ترتیرب   
مرول برر کیلروگرم(، اراضری     سانتی 4شده ) در اراضی جنگلی افاظت

 05/1هرا ) ( و سراوانا و نراگراه  لروگرم یبرر ک  مرول یسانت 94/2زراعی )
سریم در  گردید. آنها مقادیر براالي پتا  مول بر کیلوگرم( مشاهدهسانتی

سطح خاك جنگل را به جذب پتاسریم توسرط ریشره از عمر  خراك      
نوب  نسبت دادند. همچنین استفاده از بقایاي خانگی از جمله خاکستر

و همچنین سوزاندن کاه و کلش مزارع در کاربري زراعی دلیل بیشرتر  
 .         بودن مقدار پتاسیم تبادلی نسبت به ساوانا و نراگاه اعالم نمودند

 

 زکستی خاک هایوکژگیتغییر کاربری بر روی  اثر

هاي جنگل مترراکم،  گیري تنفس در کاربرينتایج ااصل از اندازه
ي سرروك برراي ترنفس    جنگل تخریب شده و زراعت دیم در منطقره 

 110، 259و براي تنفس برانگیخته برابر  7/36، 105، 156پایه مقادیر 
داري را در سرطح  بود، که کاهش معنری  kg/day) 2(mgCO/2/67و 

رفرت مرواد آلری در اثرر     هدر (.6و  5)جدول  دهدمییك درصد نشان 
وکار و مدیریت نامناسب خاك اغلب بره عنروان عامرل اصرلی      کشت

هراي بکرر   هاي زراعی نسربت بره خراك   کاهش تنفس خاك در خاك
 جنگلی گزارش شده است.
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Table 3- The analysis of variance of macronutrients in three land uses  

  
  منابع تغییر 

(Sources of variations)  
 مجموع مربعات   

(Sum of squares) 

 درجه آزادی  
(df) 

تمیانگین مربعا  

(Mean squares)  

f 
Sig. 

 

 
 فسفر

)Phosphorus( 

 (Land use) کاربري

 (Error) خطا
 (Total) کل

95.7 
242 

337 

2 
12 

14 

55 
30.7 

 

1.788 
0.209ns 

 

 
قابل دسترسپتاسیم   

  (Available potassium( 

 (Land use) کاربري

 (Error) خطا
 (Total) کل

344053 
123997 

468050 

2 
12 

14 

172026 
10333 

 

16.64 
0.000** 

 

 
 نیتروژن کل

(Total nitrogen (  

 (Land use) کاربري

 (Error) خطا
 (Total) کل

0.229 
0.017 

0.246 

2 
12 

14 

0.114 

0.001 

79.21 
0.000** 

 

 

 گرم بر کیلوگرم()میلیخاک سه کاربری در مقایسه میانگین عناصر پر مصرف  -4جدول 
Table 4- Comparison of the means of macronutrients of the soil of three land uses (mgkg-1) 

 
 نیتروژن

(Nitrogen( 

 فسفر

)Phosphorus( 

 قابل دسترسپتاسیم 

( َAvailable potassium( 

 جنگل متراکم
(Dense forest) 

0.409a 15.6a 651.7a 

شده جنگل تخریب  
     (Degraded 

forest) 
0.252b 12.7a 330.7b 

 زراعت دیم
(Dry farming) 

0.107c 9.04a 310.2b 

 
بیشتر شدن تنفس  تفاوت تنفس برانگیخته نسبت به تنفس پایه و

دهد که جمعیت میکروبی فعرال  با افزودن سوبسترا به خاك نشان می
ها عامل محدود کننده بوده اسرت و  ي گلوکز در این خاكبراي تجزیه

ها جمعیت فعال افرزایش یافتره و باعرا    با افزودن گلوکز در این خاك
( گرزارش  41) اسردي و  رئیسری بیشتر شردن ترنفس گردیرده اسرت.     

هاي اساس کیفیت خراك بره تغییرر    تنفس خاك از شاخص دکهکردن
کننده میرزان و سررعت خرروج    و تعیین آیدکاربري اراضی به شمار می

کربن از خاك است. تغییرر کراربري اراضری و عملیرات کشراورزي در      
اراضی بکر، باعا کاهش ورود بقایاي گیاهی تازه به خاك و در نتیجه 

 گردد.هاي میکروبی میکاهش تنفس و فعالیت

مقایسه میانگین و  رفت نتایجطور که انتظار میدر اینجا نیز همان
بره   کره  داد نشران  منطقه از آمده دست به هايي واریانس دادهتجزیه

در جمعیت  داري در سطح یك درصددنبال تغییر کاربري کاهش معنی
قارچ کاربري زراعی مشاهده شرد. بره طروري کره جمعیرت قرارچ در       

ل متراکم، جنگرل تخریرب شرده و زراعرت دیرم در      هاي جنگکاربري
برود.   CFU)1( 77/3و  93/3، 22/4 ي سروك به ترتیب برابرر منطقه
ورزي و کشت و کار منجربه پاره شدن هیفهاي قارچ و در نتیجه خاك

                                                           
1 Colony Forming Unit 

ترر خراك   ، ضمن آنکه شررایط اسریدي  شودکاهش جمعیت قارنها می
 (.42نمایرد ) م مری ها فراهجنگلی شرایط را براي گسترش بیشتر قارچ

هراي جنگرل   گیري جمعیت براکتري در کراربري  نتایج ااصل از اندازه
ي سرروك بره   متراکم، جنگل تخریب شده و زراعرت دیرم در منطقره   

داري معنری  افزایشبود که  (CFU) 63/5و  72/4 ،20/5ترتیب برابر 
سرطح یرك درصرد    کاربري زراعی نسبت به دوکاربري دیگر در را در 
درارتباط با اثر تغییر کاربري از جنگل به (. 6و  5 )جدول دهدمینشان 

در مناب  نترایج متفراوتی گرزارش شرده      جمعیت باکتريکشاورزي بر 
 ( نیررز گررزارش کردنررد کرره تغییررر کرراربري18اسررالم و ویررل )اسررت. 
هاي کشاورزي موجب کاهش ااره به زمین هاي طبیعی مناط جنگل
ها نتیجه گرفتند که . آنشودمی گیر در کربن توده زنده میکروبینشم

تبدیل این اراضی، موجب کاهش توده زنده  کاهش کیفیت خاك بر اثر
 برر  زیرادي  ثیرأت . میزان کربن و نیتروژن آلی خاكگرددمیمیکروبی 

( 42پرور و رسرولی )  رمضان .دارد میکروبی خاك يي زندهتوده میزان
برر  یل یافتره  در پوشش جنگلی خاك تشک رابیشترین جمعیت باکتري 

روي سنگ مادر آندزیت بازالتی و کمترین مقردار آن در براچ نراي برا     
در استان گیالن گزارش نمودند. جاللی و همکاران سنگ مادر گرانیت 

اي پیرامون اثرر تغییرر کراربري درمنطقره جیرفرت برر       ( در مطالعه20)
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هاي باچ میوه، مرت  و زراعری  ترکیب جمعیت باکتري خاك در کاربري
هایی نون بافت خاك، آهرك، کرربن آلری،    رش نمودند که ویژگیگزا

ازت کل و هدایت الکتریکی بر ترکیب جمعیرت براکتري خراك مروثر     
هاي زراعری نره تنهرا موجرب کراهش      بوده و اظهار نمودند که فعالیت

هاي باکتري نشده است، بلکه در مقایسه با مرت  و باچ نیرز  غناي گونه
خاك کاربري زراعی در مقایسه  pHودن دهد. بیشتربافزایش نشان می
هرا فرراهم   ها شرایط را براي افزایش جمعیرت براکتري  با سایر کاربري

 آورد.می

هاي جنگل مترراکم، جنگرل   میزان آنزیم اسید فسفاتاز در کاربري
 μg ي سروك بره ترتیرب برابرر   تخریب شده و زراعت دیم در منطقه

PNP /g/h 524 ،299 ،244 داري در سرطح یرك   بود و کاهش معنی
 μg درصد نشان دادند و مقادیر آلکالین فسفاتاز نیز بره ترتیرب برابرر   

PNP /g/h 457 ،237  داري را در سرطح  بود و کراهش معنری   243و
کره فعالیرت ایرن دو آنرزیم در جنگرل      طوريپنج درصد نشان دادند به

متراکم بیشتر از جنگل تخریب شده و در جنگل تخریب شده بیشتر از 
 صرورت طبیعری   به ها(. آنزیم6و  5 )جدول ت دیم برآورد گردیدزراع

 برراي  بنرابراین،  .هسرتند  خراك  در پایینی بسیار تحرك قابلیت داراي

 به نزدیك سوبستراها باید باشند، داشته را تأثیر ها بیشترینآنزیم کهاین

 آلری  اامل یك خاك ماده آلی میان این باشند. در هاآنزیم منشأ نقطه

 آنزیمی عموما هاي(. فعالیت24) رودشمار می به خاك هايزیمآن براي

 هاآنزیم این قوي دارند. همبستگی خاك همبستگی آلی کربن مقدار با

تمایرل   آنزیم فسفاتاز داراي که است آن دهندهنشان آلی خاك کربن با
 ایرن  باشرند. دلیرل  مری  خراك  آلری  بخش با پیوند برقراري براي قوي

 ماده براي پیش عنوان به آلی کربن کلیدي نقش یرهمبستگی انکارناپذ

 مطالعه با( 34)زاده و همکاران متین. (59شده است ) عنوان آنزیم سنتز

 و نهارمحرال  در بلروط  ينخرورده دست و خوردهدست رویشگاه دو در
 آلکرالین  و فسرفاتاز  اسرید  هراي آنزیم فعالیت که دادند نشان بختیاري

 يمنطقره  از داريمعنری  طرور  بره  نخرورده ي دستمنطقه در فسفاتاز
 اراضی ( اثرات کاربري8همکاران ) و است. کاراواکا بیشتر خوردهدست

 در کره  خاك فعالیت میکروبی به مربوط بیوشیمیایی خصوصیات بر را

 فعالیرت  کره  نمودند و مشاهده بررسی باشدمی عناصر نرخه برگیرنده

 طرور  بره  کشاورزي مختلف عملیات انجام از پس قلیایی فسفاتاز آنزیم

 کمتر شدهکشت  هايخاك در آنزیم مقدار این و یافت کاهش اساسی

 ایرن  گر( بیان30نتایج لی و همکاران ) . نشده بودکشت  هايخاك از

 به نسبت و مرتعی جنگلی هايکاربري در آنزیمی فعالیت که بود نکته

 شراخص که  دادند ن نشانمحققا بود. این بیشتر کشاورزي هايزمین

 > مرتعری  > جنگلری  صرورت مختلف به هايکاربري در خاك آنزیمی

 خاك آنزیمی فعالیت افت بر مشابهی مبنی هايبود. گزارش کشاورزي

 بره  مرتعری  و جنگلری  پایردار  هراي زیست بروم  کاربري تغییر دنبال به

 (. 24است ) گردیده ارائه کشاورزي
 

 مورد مطالعهزیستی خاک سه کاربری  رهایتجزیه واریانس پارامت -5جدول
Table 5- The analysis of variance of biological parameters of three studied land uses  

 

اتمنابع تغییر  

Sources of 

variations 

 مجموع مربعات

Sum of 

squares 

درجه 

 آزادی
df 

عاتمیانگین مرب  

Mean 

squares 

f sig 

 تنفس پایه
(Base respiration) 
)mgco2/kgs/day( 

 کاربري
 خطا
 کل

35938 

59.6 

35997 

2 

12 

14 

17957 

0.531 
33844 0.000** 

 تنفس برانگیخته
(substrate-induced respiration ) 

)mgco2/kgs/day( 

 کاربري
 خطا
 کل

103634 

61.3 

103696 

2 

12 

14 

50761 

0.000 
10136 0.000** 

 باکتري
(Bacteria) 
(CFU/gr) 

ريکارب  
 خطا
 کل

2.15 

1.18 

3.33 

2 

12 

14 

1.031 

0.066 
15.54 0.000** 

 قارچ
(Fungi) 

(CFU/gr) 

 کاربري
 خطا
 کل

0.59 

1.97 

2.57 

2 

12 

14 

0.264 

0.005 
58.33 0.000** 

 اسید فسفاتاز
(Acid phosphatase) 

(μg PNP /g/h) 

 کاربري
 خطا
 کل

21986 

46988 

266848 

2 

12 

14 

109930 

3915 
28.07 0.000** 

 آلکالین فسفاتاز
(Alkaline phosphatase) (μg PNP /g/h) 

 کاربري
 خطا
 کل

156602 

30331 

459912 

2 

12 

14 

78301 

25275 
3.09 0.082* 
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Table 6- Comparison of the means of biological parameters in three studied land uses 

آنزیم آلکالین 

  فسفاتاز
(Alkaline 

phosphatase 

enzyme)       

  (μg PNP /g/h 

پایه تنفس  
(Basal 

respiration( 

)mgCO2/kgs/day( 

 تنفس برانگیخته
(Substrate-induced 

respiration) 

(mgCO2/kgs/day) 

 جمعیت باکتری

(Bacterial 

community) 

(CFU/gr)   

 یت قارچجمع
 Fungi 

community 

(CFU/gr) 

اسید آنزیم   

 Acid)  فسفاتاز 

phosphatase 

enzyme)  

(μg PNP /g/h) 

 

457.2a 156 a 259a 5.20b 4.22a 524.2a 

 جنگل متراکم
(Dense 

forest) 

237.8a 105 b 110 b 4.72c 3.93b 299.2b 

جنگل 
شده   تخریب    

(Degraded 

forest) 

243.2a 36.7c 67.2 c 5.63a 3.77c 244.4b 

 زراعت دیم
(Dry 

farming) 
 

 افرزایش فعالیرت   طریر   از تنهرا  نره  آلری  مرواد  افزایش بنابراین

 باعرا  در خراك  فسرفاتاز  آنرزیم  پایدارسازي طری  از بلکه میکروبی،

 افرزایش  برا  فعالیت آنزیمی شود. افزایشمی آنزیم این فعالیت افزایش

 بره  شرده  تولیرد  و آنرزیم  میکروبی الیتفع وابستگی خاطر به آلی مواد

 در مهمی نقش همچنین آلی مواد .باشدمی کربن سوبستراي يعرضه

 یرا ترکیبرات   رسی هايکانی توسط شدن غیرمتحرك از هاآنزیم افظ

 (.21کنند )می ایفا هوموسی
 برر  مختلرف  هراي کراربري  اثررات  بررسیمطالعاتی که به منظور 

دراستان گیالن صرورت   خاك، یستیز و شیمیایی فیزیکی، خصوصیات
 آلری،  کرربن ،  pH،از جنگل به باچ کاربري تغییرکه  داد نشانگرفت، 

 کراتیونی،  تبرادل  ظرفیرت  تبرادلی،  پتاسریم  و تبادلی منیزیم کلسیم +

ه داد کاهش را باکتري جمعیت و میکروبی تنفس شکل، بی آهن اکسید
یررات کراربري   تغیکره  ، بیان نمودنرد  (3) اندرسون وکرنی (.42است )

. گرذارد هاي خاك اثر مری جامعه قارچ اراضی بر ساختار جمعیت و تنوع
 (در پوشش مرت )، علفی (در پوشش جنگلی)گیاهی  نوع گونه ااتماالً

هراي  پوشرش  و مخلروطی از  (در کشراورزي )هاي گیاهی سایر گونه و
کلیدي را در تغییرات قرارچ  نقش( زراعی -جنگل)جنگلی و کشاورزي 

 طری  آزاد شرده  اکسیدکربنبیشتر دي مقادیر (.15)کنند ال میها اعم

 فعالیت ویژهبه هامیکروب عمومی ي فعالیتدهندهنشان تنفس، فرآیند

شردن   معردنی  قابرل  بخرش  تعیین براي شاخصی و ها بودههتروترو 
 ( نیرز 22)خرمالی و همکاران (. 40) شودمی محسوب خاك آلی کربن

کمترر   داريمعنی به طور زراعی اراضی رد خاك تنفس دادند که نشان
 بود. بکر هايجنگل از

 

 گیرینتیجه

 کاربري که نوع و مدیریت هرگونه که داد نشان پژوهش این نتایج

 خاك کاهش کیفیت تواندمی گردد، خاك خوردگیدست افزایش باعا

 رییر تغ نیا .باشد داشته پی در را تخریب به اراضی اساسیت افزایش و
 هرر ب هرر ک هدرر یدگر كارر خ یرلآ ادورم انمیز کاهش باعا هايکاربر
 رعترر س یشافزو ا سو یكاز  كخا به لیآ دهما کمتر گشتزبا لرلید

در این پژوهش که بره صرورت   . ستا یگرد يسواز  لیآ دهما هرتجزی
یك مطالعه موردي صورت گرفت نتایج اراکی از آن برود کره تغییرر     

هاي کیفی ن زیادي شاخصدهه گذشته به میزا 4تا  3کاربري در طی 
ثیر قرار داده است. کاهش میزان کربن آلی به عنروان  أخاك را تحت ت

درصرد و بره    74زان ترین و مهمترین شاخص کیفی خاك به میاصلی
اي هاي شیمیایی، تغذیهثیر قرار گرفتن عمده شاخصدنبال آن تحت تأ

ي هرا و زیستی از مضرات تغییر مدیریت نشرده در بسریاري از جنگرل   
هراي زیسرتی نرون    شراخص  باشد. در این پرژوهش منطقه یاسوج می

هاي اسید فسرفاتاز  تنفس پایه، تنفس برانگیخته، جمعیت قارچ و آنزیم
درصرد   47و  55، 11، 74، 76و آلکالین فسفاتاز به ترتیب بره میرزان   

کاهش را در نتیجه تغییر کاربري از جنگرل بره زراعری نشران دادنرد.      
قابل دسترس و نیتروژن کل نیز بره ترتیرب بره     کاهش میزان پتاسیم

ثیر ایرن  هایی است که تحت تأاز دیگر شاخص درصد، 75و  49میزان 
دار بودن اراضی، میرانگین براالي   است. شیبکاربري قرار گرفته تغییر

هرا، شررایط را برراي فرسرایش     بارش ساالنه و توزی  نامناسب برارش 
خوردن خاك )به ویژه بره  ها و شخم سری  خاك در پی تخریب جنگل

 هرر ب كارخ دلارتع ردنورخ مره ررب اربآورد. موازات شیب( فراهم می
 تجزیهورود و  یاو  تولید نمیا دلتعا ،طبیعی کوسیستما كرر ی انورعن
 هايشاخص دیدرش اهشرک به هم خورده و در نهایت موجبلی آ ادمو

 لیو ،شودمی كخا تخریب به منجر ترنهایدر و  كخا کیفیت زیستی
و  رزيخاکوبیو  قلااد شخم ی نررونیررهاروشاز  دهستفاا با انمیتو
 يهاشاخص تخریبی ندرو تا شد باعا ارپاید ورزيکشا لصوا عایتر
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Introduction: Land use changes such as conversion of forest to cultivated lands, significantly affect soil 

properties and modify soil forming processes. Land use changes can drastically affect the soil environment, 
which in turn markedly affect soils and soil processes. Human activities that are not associated with proper 
planning have undesirable effects on natural resources such as soil, including land use change. The results of the 
investigations in different parts of the world show that changing the use of natural ecosystems to managed 
ecosystems has destructive effects on soil properties. Cutting off the forest trees and converting pastures into 
agricultural lands will destroy or disrupt natural ecosystems and reduce the current or future production capacity 

of the soil. One of the important issues in the world is the destructive effects of agriculture on soil quality. These 

destructive effects can include a wide range of soil changes including physical properties such as soil 
compaction, soil water depletion, soil structure destruction and soil texture change, chemical properties such as 
accumulation of some elements such as N, P, K, and soil salinity, and soil biological properties such as soil 
microbial population and soil fauna activity changes, soil organic matter reduction and also effect on useful soil 

enzymes. Land use change from forest to agriculture does not necessarily lead to soil degradation. Land use 

changes and forest destruction in Yasouj region has increased in last decades. In this study, we investigated the 
effects of land use change on some soil characteristics in Servak plain, Yasouj region. 

Materials and Methods: Servak region is located in 4 km south of Yasouj city. Three main land uses of 
dense forest, degraded forest, and dry farming were chosen to study the role of land use change on some soil 

properties.. The elevation of the region varies from 1833 to 1869 m above sea level. Five soil samples (0-20 cm) 

were taken from each land use. Samples from each land use were taken from almost similar elevation and slope 

to minimize the effect of topography. Soil samples were transferred to the laboratory, air dried and passed 

through a 2mm sieve. The chemical and biological analyses were carried out. The determination of soil organic 

carbon was carried out based on the Walkley-Black chromic acid wet oxidation method. Available K was 
extracted with 1N ammonium acetate at pH=7 and was determined by flame photometry. The Olsen method was 

used for the determination of available phosphorus. Total nitrogen was measured using the Kjeldahl method. Soil 

bacterial communities were counted using culture medium (Nutrient agar. The basal respiration rate was 
estimated by back-titration of the unreacted NaOH to determine CO2 evolved over 10 h. The substrate-induced 
respiration was measured by adding 2 ml of 1% glucose to soil samples over 6 h. Soil suspensions were prepared 

by 10-fold serial dilutions with 1g soil. Counting the soil fungal community was done using a culture medium 

(Potato dextrose agar) and was prepared by 10-fold serial dilutions. The activity of alkaline and acid phosphate 

enzymes was measured based on a colorimetric method using p-nitrophenol. 
Results and Discussion: The land use change from a dense forest to dry farming has modified many 

chemical and biological soil properties. The results of analysis of variance and comparison of the means of data 

obtained from this study showed that as a result of land use change from dense forest to dry farming, Organic 

matter, total nitrogen, exchangeable potassium, basal and substrate-induced respiration, fungal community, acid 

phosphatase and alkaline phosphatase enzymes contents were decreased. Also, soil bacterial communities were 

increased at 1% level in dry farming land use. The amounts of phosphorus did not show any significant 

difference. In general, it can be concluded that following the degradation of the forest and land use change, the 

soil organic matter and relevant properties, especially biological indices, are more affected compared to the other 
properties. Soil organic matter plays a key role in ensuring agroecosystem productivity and the long-term 
conservation of soil resources.  

Conclusions: Large-scale conversion of indigenous forests to cultivated land, driven by long-term 
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agricultural development in the Servak region, has greatly affected the physicochemical and biological properties 
of the soils. Generally, the conversion of the natural ecosystem to agroecosystems decreased organic carbon 
content and relevant indices such as basal and substrate-induced respiration, fungal community, acid phosphatase 
and alkaline phosphatase enzymes contents in the top-soils at depth of 0 to 20 cm. The decrease of organic 
carbon in cropped farms could be attributed to the enhanced oxidation of soil organic C caused by cultivation. 
The results of this study showed that any management and type of land use that decreases soil capabilities can 
reduce soil quality and increase the susceptibility to degradation. So, in order to maintain soil quality, 
appropriate management practices should be done. 
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