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 هاترین یافتهممه

دهد كه خصوصيات مرتبط با حاصلخيزی خاک )ازت، فسفر و پتاسيم( و كرربن لیري نتايج اين تحقيق نشان مي

های اراضي مختلف رايج در منطقه متفاوت بوده است. بدين صورت كه تغيير كاربری اراضي از مرتر  در بين كاربری

 اط خاک از بعد حاصلخيزی و خصوصيات كيفي شده است.به كشاورزی باعث تخريب و انحط

و مواد لیري خراک در كراربری مرتعري و در  NPKبر اين اساس بيشترين ميزان ترسيب كربن در خاک، مقادير 

اند تازگي به زمين كشراورزی تبرديش شردهه متری خاک لن و كمترين لنها در اراضي مرتعي كه بسانتي 2-02عمق 

 (، مشاهده شده است. )اراضي كشاورزی جديد

 لباد   ان، لقشيميايي خاک، استان گلست -كاربری اراضي، ترسيب كربن، خصوصيات فيزيکي های کلیدی:واژه

  13-123-301  شماره شناسهطرح تحقيقاتي  منبع یافته:

 لتابای حميدرضا عسگری، سيما كاوسي، عبدایباسط لق نویسنده)گان(:

 لباد، شرق گنبد( های كيفي خاک )مطایعه موردی: دهستان لقشاخصتاثير تغيير كاربری اراضي بر برخي  عنوان:

 13-103-321 شماره:

 21/3/3111   تاریخ:

  علمی های کوتاهیافته
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 مقدمه )شرح مساله(

های اخيرر استفاده پايدار از مناب  طبيعي و ايجاد تعادل بين مقدار تویيد و حفظ و بهبود كيفيت منراب  طبيعري در سرال

 مورد توجه قرار گرفته است. تالش برای حفظ اين مناب ، نه تنها استقالل اقتصادی، رف  وابستگي و حفظ محيط زيسرت را در

شرود. تقاضرای زيراد های توسعه پايدار اسرت، ميپي دارد، بلکه سبب استقالل فرهنگي، سياسي و نظامي، كه از ديگر شاخصه

های كنتررل سوزیصورت صنعتي، چرای مفرط و لتشمنظور تامين سوخت، تهيه ایوار بهبرای مسکن، تهيه چوب از جنگش به

زدايي و تخريب مرات  در اغلب نقاط ايران و جهران شرده اسرت. نترايج نگشنشده سبب از بين رفتن مناب  طبيعي به شکش ج

توجه در سرط  دنيرا های قابشها به مرات  و اراضي كشاورزی امروزه به يکي از نگرانيدهد كه تغيير جنگشها نشان ميپژوهش

سري  جمعيرت، منراطق وسريعي از  دیيش رشدبهاً در زمينه تخريب محيط زيست و تغيير اقليم جهاني تبديش شده است. اخير

بار و كشاورزی ملش متحد )فائو(، اعالم كرده است كه وسازمان خواراند. های زراعي تبديش شدهها تخريب شده و به زمينجنگش

باشد، كه اين امرر ناشري از مرديريت غلرط و تغييرر كراربری سوم گرم شدن زمين و تغيير اقليم ميبخش كشاورزی عامش يک

عنوان يکي از داليش اصلي پديد لمدن توان از تغيير كاربری اراضي با مديريت غيراصویي، بهبنابراين، به جرأت ميت. اراضي اس

 های اخير نام برد.ای و گرم شدن هوای كره زمين طي دههاثر گلخانه

فزايش اراضي كشاورزی در تواند در دو گروه اصلي جای گيرد: گروه اول شامش اطور وسي  ميایگوی كلي تغيير كاربری به

و گرروه دوم در برگيرنرده  معيت و افزايش نياز جهاني به غذادیيش رشد جويژه جنگش بههای طبيعي و بهبومپي تخريب زيست

 و پوشش اراضي شديداً ذخيرره ای قرار دارند. كاربری اراضيتاثير اراضي كشاورزی حاشيههايي است كه تحتبهبود اكوسيستم

های مديريتي صحي  دهد. در واق  پتانسيش ترسيب كربن تحت فعایيتتأثير قرار ميها تحتي  لن را در اكوسيستمكربن و توز

های جنگلي، ممکن های مديريتي عرصهبديهي است كه تغيير كربن خاک در اثر تغيير كاربری اراضي و شيوهشود. دو برابر مي

 سفری ايجاد كند. اكسيدكربن اتماست تغييرات زيادی در تراكم دی

پذيری و فشردگي خاک و افزايش رواناب اثر زيادی بر ساختمان كاهش ذخيره كربن لیي خاک با افزايش احتمال فرسايش

پذيری خاک، افزايش ظرفيرت نگهرداری كاهش فرسايش خاک مان  از فروپاشي خاكدانه، گذارد. ماده لیي موجود درخاک مي

د ساختمان خاک و ممانعت از تشکيش سله و بسياری از عوامرش ديگرری خواهرد شرد كره لب، افزايش نفوذپذيری خاک، بهبو

خشرک كره دیيش تغيير كاربری در منراطق خشرک و نيمرهنتيجه نهايي لنها در خاک، كاهش فرسايش است. تخريب اراضي به

است. بر اين اساس فرضيات و اهداف  باشد، كاربری پايدار اراضي را با تهديد مواجه كردههای بشری ميعمدتاً ناشي از فعایيت

 اند.ذيش برای اين پژوهش در نظر گرفته شده
 

 فرضیات تحقیق

 شوند.های فيزيکي خاک با تغيير كاربری اراضي دچار تخريب ميويژگي -3

 شوند.های شيميايي خاک با تغيير كاربری اراضي دچار تخريب ميويژگي -0

 -وع كاربری از زمين در منطقه مرورد مطایعره از یحراص خصوصريات فيزيکريترين نعنوان مناسبتواند بهكاری ميزيتون -1

 شيميايي خاک انتخاب گردد.
 

 اهداف تحقیق

 های اراضي مختلف بر خصوصيات فيزيکي و شيميايي خاک.برلورد ميزان تاثير كاربری -3

 ترين نوع كاربری از زمين در منطقه مورد مطایعه. ارائه مناسب -0
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 اهمیت موضوع

 بخرش متعاقب لن و گرددمي نابود رويهبي برداریبهره اثر در جنگش هکتار هاميليون سایه هر هانج سرتاسر در اكنونهم

 پوشش درصد 33 حدود 3192 دهه طي لسيا قاره رود.مي دست از هميشه برای توارثي ذخاير و خاک و لب مناب  از عظيمي

 باشد.مي دنيا سط  در ديگری نقطه هر از بيش كه است داده از را خود جنگلي

درصرد(  03ميليون هکتار )معادل  11درصد( را مرات ،  55هکتار لن )معادل  ميليون 12 كشور مساحت هکتار ميليون 331از 

ميليرون هکترار  01اراضري جنگلري،  را درصد( لن 13/1ميليون هکتار )معادل  1/30 برداری،بهره غيرقابش لن را اراضي نامناسب و

 دهد.مي درياچه تشکيش و شهری درصد( لن را اراضي مسکوني و 0/0ميليون هکتار ) 1شاورزی و درصد( لن را اراضي ك 1/31)

 هایسال فاصله زماني باشد. درمي مطرح دور هایگذشته از كه است مشکلي كشور طبيعي هایعرصه از استفاده نوع تغيير

 است. يافته درصد كاهش 11 كشور هایجنگش سط  3131تا  3113

هرا و رويه، تبديش جنگشهای بيبرداریعلت بهرهميليون هکتار بود، به 1/1های خزری كه در گذشته بایغ بر شمساحت جنگ

 ميليون هکتار رسيده است. 1/3مرات  به اراضي كشاورزی و چرای دام به 

شرود. ک ميخرا كيفيرت شديد كاهش موجب كشاورزی اراضي به طبيعي هایجنگش تبديش ويژهبه و اراضي كاربری تغيير

كه بستگي « های طبيعي و مديريت شدهتوانايي خاک برای عملکرد در اكوسيستم»توان چنين تعريف كرد: كيفيت خاک را مي

به خصوصيات فيزيکي )مانند وزن مخصوص، عمق، بافت(، شيميايي )مانند مواد لیي، ميزان ازت خاک، ميرزان فسرفر خراک( و 

 های موجود در خاک، بيومس ميکروبي( دارد. ایيت لنزيمخصوصيات زيستي )مانند تنفس خاک، فع

ها بوده است و رابطري خاک يکي از مناب  پايه در تعيين كاربری مناسب اراضي است. خاک مبنای تشکيش بسياری از تمدن

براين، نبايرد از های بيوژئوشيميايي، تنوع زيستي و عامش مهم در تأمين نيازهای انسان از طبيعت اسرت. بنرابين اقليم و سيستم

گرذارد چایشري بسريار مهرم برداری از طبيعت بر خاک مرياين منب  مهم غافش شد. با اين حال، اثراتي كه انسان به خاطر بهره

 ايجاد كرده است. 

توان تا حدود زيادی يک فرليند انساني دانست كه توسط عوامش اقتصادی ر اجتماعي و عوامش وابسته به تخريب خاک را مي

هرا، توان چرای مفرط، تخريب جنگششوند. در سط  جهاني چهار عامش مهم تخريب خاک توسط انسان را مييت ايجاد ميمدير

ای بسريار خزنرده و كنرد مديريت ناصحي  اراضي كشاورزی، برداشت هيزم و توسعه اراضي شهری دانست. تخريب خاک پديده

درک نکرده و يا تدبيری بررای لن ندارنرد يرا عرالق واقعره پرس از وقروع  است تا لنجا كه بسياری از مديران وقوع اين پديده را

هرای خواهند كرد. تخريب خاک با بسياری از عوامش ديگر مانند امنيت غذايي، كاهش سط  اسرتاندارد زنردگي مرردم، چرایش

 ها همراه بوده است. اجتماعي و نابودی تمدن

های ي مشکلي جهاني است كه توجه خاصي بدان در امر سيستمتخريب محيط زيست توسط مديريت ناصحي  كاربری اراض

های اخير، مبحث كيفيرت خراک در بسرياری از مطایرب علمري مطررح و پايدار تویيد محصوالت كشاورزی شده است. در سال

وع عملکرد تأثير مديريت كاربری اراضي از لن استفاده شده است. چهار نگسترش يافته است و برای ارزيابي كيفيت اراضي تحت

توان به عنوان معيار ارزيابي كيفيت خاک در نظر گرفت كه عبارتند از: گرفتن و رها كردن لب برای گياهان، گرفتن خاک را مي

و نگهداری از عناصر غذايي خاک و ساير مواد شيميايي؛ ارتقا و حفظ رشد ريشه؛ حفرظ زيسرتگاه موجرودات زنرده در خراک و 

عنروان معيراری اساسري بررای ارزيرابي در برابر تخريب. پيشنهاد شده است تا كيفيرت خراک برهواكنش به مديريت و پايداری 

 خصوصيات كلي اراضي كشاورزی، فرسايش خاک، كيفيت و كميت لب سطحي و زير زميني و كيفيت هوا در نظر گرفته شود.
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 ها و سایر مستندات(ها، جدولل بر شکلاطالعات تکمیلی )مشتم

درصد( و  5/3درصد(، فسفر ) 31/2درصد(، ازت ) 5/3با توجه به نتايج تحقيق در كاربری مرت  بيشترين مقادير كربن لیي )

 51/2درصرد،  29/2 درصرد، 1/2ادير ايرن خصوصريات خراک )كه كمترين مقام( مشاهده گرديد؛ در حایيپيپي 992پتاسيم )

مشراهده  "مرتعي تغيير يافته بره كشراورزی"ترتيب برای كربن لیي، ازت، فسفر و پتاسيم( در كاربری ام بهپيپي 552 درصد و

 شد.

ها سيلتي بوده است يعني با بافت خاک نيز در كاربری مرت  تغيير يافته به كشاورزی یومي سيلتي بود ویي در ساير كاربری

  قدار ماسه لن اضافه و از مقدار سيلت كاسته شده است.تغيير از حایت مرتعي به كشاورزی به م

دهرد كره در سرط  گيری شده ترسيب كربن خاک است. نتايج تحليرش واريرانس نشران مريهای اندازهيکي ديگر از صفت

عبارت ديگر، بين مقادير ميرانگين ترسريب كرربن در درصد عامش كاربری اراضي بر روی ترسيب كربن اثر دارد. به 11اطمينان 

ترن در  19كه بيشترين ميزان ترسيب كربن در كاربری مرتعري و حردود طوریهداری وجود دارد. بچهار كاربری اختالف معني

ی مرورد مقردار پارامترهراباشرد. تن در هکتار بوده كه متعلق به كاربری زراعري مي 5/31هکتار و كمترين مقدار ترسيب كربن 

 برداری از خاک كاهش يافته است. بررسي در هر كاربری با افزايش عمق نمونه

دهد كه عامش كاربری بر روی درصد لهک اثرر دارد امرا اثرر عمرق و جدول تحليش واريانس مربوط به درصد لهک نشان مي

ندی مقادير ميانگين درصد لهک براسراس بداری را ايجاد نکرده است. گروههمچنين تاثير متقابش كاربری و عمق اختالف معني

تازگي زير كشت رفته( بر افزايش درصد لهک دار كاربری كشاورزی جديد )مرات  بهای دانکن بيانگر تاثير معنيدامنهلزمون چند

شراهده ها بر مقدار درصد لهک در خاک مداری بين تاثير ساير كاربریتفاوت معني ها است.درصد( نسبت به ساير كاربری 00)

  نشده است.

تحليش واريانس مربوط به وزن مخصوص ظاهری خاک بيانگر عدم تاثيرگذاری عامش كاربری اراضي و عمرق خراک برر روی 

ترتيرب مربروط بره كراربری مرتر  و اين ويژگي خاک است. با اين وجود بيشترين و كمترين مقدار ميانگين وزن مخصروص بره

 متری است. سانتي 2-02كاربری زراعت قديمي و برای عمق 

 و اصرالح قابليرت، مطایعه به بيشتری توجه ضرورت تحقيق اين مرات  استان گلستان، نتايج اكویوژيکي اهميت به توجه با

نتايج اين تحقيق قطعأ با توجه و تاكيد برر شرناخت عوامرش  .دهدمي پيش نشان از بيش را مناطق اين در اراضي كاربری تغيير

خشرک اطالعرات الزم را در جهرت ، تشديد فرسرايش و تخريرب خراک در نرواحي خشرک و نيمرهموثر در كاهش حاصلخيزی

های صحي  مرديريتي و های اجرايي در منطقه برای شيوهزدايي در قایب طرحگيرانه و يا برنامه بيابانريزی، اقدامات پيشبرنامه

 تغيير كاربری را فراهم نمايد. 

 


