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 چکیذٌ

در  ٍیصُّا تِ  کیفیت خاک در ّوِ اکَسیستنحفع پایذاری ٍ  ًقص تِ سسایی درآلی خاک جسء تسیار هْوی از خاک است کِ  ُهاد

جٌگل، جٌگل تخریة ضذُ، جٌگل )هختلف ّای  ریدر کارتاثر هذیریت اراضی  پصٍّص،ایي  در. داردًیوِ خطک خطک ٍ هٌاطق 

 189هٌظَر  ترای ایي. تررسی ضذهیساى هَاد آلی خاک تر ّای آتخیس کارٍى ضوالی  زیر حَزُاز در زیر حَزُ هٌج  (دین ٍ کطت آتی

 .ضذ گیری  زُاًذادر ّر ًوًَِ هادُ آلی کل خاک ٍ  ترداضتًظارت ضذُ هتری تِ صَرت تصادفی  ساًتی 0-10از ػوق خاک ًوًَِ 

ّوچٌیي هیساى هادُ . ّا تیطتر تَد ّای تا کارتری جٌگل دست ًخَردُ از دیگر کارتری ًتایج ًطاى داد کِ هیساى هادُ آلی خاک در زهیي

تٌاترایي . دار داضتِ است تا سِ کارتری دیگر تفاٍت هؼٌی 05/0ّا کوتر ٍ در سطح آهاری  آلی در جٌگل تخریة ضذُ از سایر کارتری

در هٌطقِ هَرد هطالؼِ ٍ ( جٌگل تراضی ٍ تغییر ًاهٌاسة کارتری اراضی)ّای ًاهٌاسة اراضی  رسذ کِ اػوال هذیریت ًظر هیتِ 

 .ّای اصلی کیفیت خاک پیاهذّای ًاهطلَتی تر پایذاری اکَسیستن هٌطقِ داضتِ تاضذ تَاًذ تا اثر تر ضاخص تخریة پَضص گیاّی، هی

 .تغییر کاربری اراضی، کیفیت خاک، لردگانمادٌ آلی خاک،  :ياشگان کلیذی

 مقذمٍ

هادُ آلی یکی از اجسای اصلی ررات خاک است کِ  .دٌّذ تیَلَشیکی، ضیویایی ٍ فیسیکی، هَاد آلی را تِ خاک اًتقال هیفرآیٌذّای 

یایی، فیسیکی، تیَلَشیکی ٍ هقذار هادُ آلی خاک تِ دلیل ایي کِ خصَصیات ضیو. تأثیرات هستقین ٍ غیر هستقین تر رضذ گیاّاى دارد

اسپاکیٌی ٍ ّوکاراى، )ضَد  ّای هْن کیفیت خاک هحسَب هی دّذ یکی از ضاخص فرآیٌذّای خاک را ضذیذا تحت تأثیر قرار هی

رٍی تیاتاى ٍ فراّن کٌٌذُ یک هحیط  در ٍاقغ هَاد آلی ػاهلی ترای تذاٍم حاصلخیسی خاک، جلَگیری از فرسایص ٍ پیص(. 2004

 .ّای هختلف تَد ّذف از ایي هطالؼِ تررسی ٍ هقایسِ هیساى هادُ آلی در کارتری. تاضذ ی فؼالیت تیَلَشیکی خاک هیهٌاسة ترا

 َا مًاد ي ريش

. (1ضکل ) تاضذ ّای آتخیس کارٍى ضوالی هی جسء زیر حَزُ( ضْرستاى لردگاى)هحال ٍ تختیاری  حَزُ آتخیس هٌج ٍاقغ در استاى چْار

ایي حَزُ در حذ فاصل . تاضذ ای تا ضیة هالین ٍ هتَسط تَدُ ٍ اختالف ارتفاع هٌطقِ حذٍد ًِ صذ هتر هی زُاز ًظر تَپَگرافی حَ

ضوالی  31، 33'، 00"ٍ  31، 35'، 40"ّای جغرافیایی  ضرقی ٍ حذ فاصل ػرض 50، 34'، 7"ٍ  50، 36'، 38"ّای جغرافیایی  طَل

 تیوار، 189تذیي صَرت کِ تؼذاد . ترداری تِ صَرت تصادفی صَرت گرفت ًوًَِ. دتَدُ ٍ در جٌَب غرب هرکس ایي استاى قرار دار

ًوًَِ از  24ًوًَِ از کارتری جٌگل تخریة ضذُ،  35ًوًَِ از کارتری جٌگل،  87ّا تؼذاد  تا تَجِ تِ هساحت ّر کذام از کارتری

. خاک ترداضت ٍ تِ آزهایطگاُ اًتقال دادُ ضذهتری  ساًتی 0-10ًوًَِ از کارتری جٌگل دین از ػوق  43کارتری کطت آتی ٍ 
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کرٍهات پتاسین ٍ  در ایي رٍش هادُ آلی خاک تِ ٍسیلِ اکسایص تا دی. ضذ جام اًتلک  -گیری هادُ آلی کل خاک تِ رٍش ٍاکلی اًذازُ

طریق تیتراسیَى در کرٍهات پتاسین تا افسٍدى فرٍ آهًَیَم سَلفات از  در هجاٍرت اسیذ سَلفَریک اکسیذ ضذُ ٍ تاقیواًذُ دی

اسیَى کرتي آلی، هیساى آى در  تا هحاسثِ هقذار تیکرٍهات هصرف ضذُ ترای اکسیذ. گردد گیری هی هجاٍرت هؼرف ارتَفٌاًترٍلیي اًذازُ

 .هَرد آًالیس قرار گرفت 19ًسخِ  spssافسار  ّای آزهایطگاّی تا ًرم دادُ .گردیذ خاک هحاسثِ

 

 

 

 

 

 شمالی کارين آبخیس َای  زیرحًزٌ از مىج زیرحًزٌ جغرافیاییمًقعیت . 1 شکل

 وتایج ي بحث

ّا کوتر تَدُ ٍ در  گر آى است کِ هیساى هادُ آلی خاک در اراضی تا کارتری جٌگل تخریة ضذُ ًسثت تِ سایر کارتری ًتایج ًوایاى

ظ آهاری در هیساى هادُ آلی خاک در داری از لحا ایي درحالی است کِ تفاٍت هؼٌی(. 2ضکل )تاضذ  دار هی هؼٌی 05/0سطح آهاری 

از ًکات قاتل رکر (. 2ضکل )اراضی جٌگلی دست ًخَردُ، اراضی تا کطت آتی ٍ اراضی جٌگلی ّوراُ تا کطت دین دیذُ ًطذ 

یي هٌاطق تَاى تِ هیساى ًسثتاً تاالی هَاد آلی در کارتری کطت آتی اضارُ کرد کِ یکی از دالیل اصلی آى هی تَاًذ کَددّی زیاد در ا هی

ًیس در پصٍّطی هطاتِ در هٌاطق جٌَب ٍ جٌَب غرتی اصفْاى دریافتٌذ کِ در ترخی هٌاطق، ( 1386)حاج ػثاسی ٍ ّوکاراى . تاضذ

ایطاى ًیس ػلت اصلی ایي افسایص در . دار هیساى هادُ آلی خاک گردیذ تغییر کارتری اراضی هرتؼی تِ کطاٍرزی هَجة افسایص هؼٌی

در پصٍّطی دیگر ّن تثذیل اراضی جٌگل ٍ هرتغ تِ اراضی کطاٍرزی . هیساى هادُ آلی خاک را هیساى زیاد کَددّی در هٌطقِ داًستٌذ

ک تا تررسی خاک کطاٍرزی ٍ خا ّوچٌیي(. 2002، گیَ ٍ گیفَرد)درصذی کرتي آلی خاک گردیذُ است  59ٍ  42هَجة ًاتَدی 

گرم تر کیلَگرم ٍ  10تِ  48ّای جٌَب ضرقی اسپاًیا، ایي ًتایج تِ دست آهذ کِ تا تغییر کارتری اراضی، هقذار کرتي آلی از  جٌگل

کاراٍاسا ٍ ّوکاراى، )گرم تر کیلَگرم رسیذُ است  1تِ  5/4گرم تر کیلَگرم ٍ هقذار کرتَّیذرات از  1تِ  3/3هقذار ًیترٍشى کل از 

2004.) 
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 آزمًن درصذ 5 سطح در آماری دار معىی تفايت گر ومایان مشابٍ غیر حريف) مختلف کاربری با اراضی در خاک آلی مادٌ میسان آماری مقایسٍ. 2 شکل

LSD باشذ می.) 

 

 گیری کلی وتیجٍ
کارتری هَجثات کاّص  ّا ٍ تِ ًَػی تغییر ًاهٌاسة اراضی ترد در جٌگل گردد کِ تا دست تا تَجِ تِ ًتایج تِ دست آهذُ هالحظِ هی

ّا ًیس  رٍد، هَاد آلی خاک ّا رٍ تِ تخریة پیص هی گردد کِ ّر چِ جٌگل در ایي تحقیق هالحظِ هی. گردد ّا هی حاصلخیسی خاک

ّای کطَر،  الوقذٍر تا هذیریت صحیح تر جٌگل تَاى تِ ػٌَاى یک پیطٌْاد ػٌَاى کرد کِ تایذ حتی در ًْایت هی. یاتذ کاّص هی

 .ّی ایي هٌاطق را حفع ًوَدپَضص گیا
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Soil organic matter is one of the most important components of soils which has a great influence on 

soil quality and land sustainability in all ecosystems, especially, in arid and semi-arid areas. In this 

study, the effects of land use management practices in different land uses (forests, degraded forests, 

dryfarm-farests and irrigated agricultural lands) on soil organic matter content in Monj watershed 

were evaluated. For this purpose, 189 soil samples were taken randomly from 0-10 cm of depth in 

all the land uses and soil organic matter content was then measured. The results showed that soil 

organic matter content in the forests was significantly higher than the other land uses. Furthermore, 

the degraded forests had significantly (P < 0.05) the lowest soil organic matter content among the 

other land uses. Therefore, it appears that wrong land use management practices (deforestation and 

converting the land uses) in the study area may have undesirable impacts on soil quality indicators 

and thus on ecosystem sustainability. 

 


