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 :هاترین یافتهمهم

 داري گذاشته است.هاي انگور بر خصوصيات فيزيكي خاك اثر مثبت معنيبه باغ هاي خشكتبديل جنگل ◄

 داري گذاشته است.هاي انگور بر خصوصيات شيميايي خاك اثر منفي معنيهاي خشك به باغتبديل جنگل ◄

افزايش تخلخل و ظرفيت اشباع آب خاك كاهش وزن مخصوص خاك و به تبع آن، اثر مثبت باغكاري در  ◄

 درصدي ميزان ماده آلي خاك و اثرات منفي متعاقب آن، خنثي گشته است. 36ت كاهش علبه

 خصوصيات خاك، كاربري، سيروان کلیدي: هايواژه

 99-592-9 شناسه طرح تحقيقاتي شماره منبع یافته:

ساريسا احمدي - پورسميه نصرت - حميد نيك نهاد قرماخر :نویسنده)گان(  

 آبخيز سيروان حوضه سطحي در آلي خاك ، بافت و موادهادانهكاربري اراضي بر پايداري خاك بررسي اثرات تغيير عنوان:

 

 99-592-9   شماره:

 31/8/3195   تاریخ:

 های کوتاهیافته

 علمی
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 ها، جداول و سایر مستندات(:اطالعات تکمیلی )مشتمل بر شکل

داري يافته است و شوري خاك نيز دراثر باغكاري، وزن مخصوص خاك و ميزان ماده آلي خاك كاهش معني كهنتايج نشان داد

باتوجه به نتايج  باشد.دار نمييداري يافته است. اسيديته خاك نيز افزايش يافته است، اگر چه اين افزايش معنافزايش معني

هاي خشك به باغ انگور عليرغم اثرات مثبتي كه بر خصوصيات كه تبديل جنگل شودميگيري چنين نتيجهبدست آمده 

ته است، اما با توجه به كاهش ميانگين درصد ماده آلي و افزايش ميانگين اسيديته و شوري خاك، بر شفيزيكي خاك گذا

 داري نهاده است.ك اثرات منفي معنيخصوصيات شيميايي خا

 .های مورد مطالعهگیری شده در کاربریمیانگین خصوصیات فیزیکی اندازه 1-4جدول 

 كاربري
 هاقطر خاكدانه ميانگين

 متر()ميلي

 وزن مخصوص ظاهري

(3mcgr/) 

 رس

)%( 

 سيلت

)%( 

 شن

)%( 
 بافت خاك

 شني لومي 52/35 92/13 8/19 25/1 63/1 جنگل

 شني لومي 1/39 3/19 6/19 12/1 68/1 باغ

 

 .های مورد مطالعهگیری شده در کاربریمیانگین خصوصیات شیمیایی اندازه 4-4جدول 

 درصد ماده آلي متر(سانتي )ميكروموس بر pH EC كاربري

 25/2 2/339 63/3 جنگل

 92/5 3/932 23/3 باغ

 

 اهمیت موضوع: 

آلي خاك  و مادهها تغيير در توزيع و پايداري خاكدانه موجب، به عنوان عامل تخريب خصوصيات خاك، كاربري اراضيتبديل 

باشد و تبديل كاربري اراضي از خصوصيات محيطي و الگوهاي تغيير كاربري در منطقه مياهش كيفيت خاك تابعي كشود. مي

نيز تثبيت و احيا اراضي تخريب يافته، هاي طبيعي و جهت پايداري اكوسيستمشود. جنگلي منجر به كاهش كيفيت خاك مي

 ت دارد.مطالعه اثرات تغيير كاربري اراضي بر خصوصيات خاك، ضرور

   )شرح مساله(:مقدمه 
و انتشار آن به اتمسفر شده  5COهاي جنگلي و مراتع طبيعي سبب هدر رفت بيشتر كربن آلي و توليد زمين تغيير كاربري

تغيير كاربري  .خاك تاثير گذاشته است و شيميايي ترهاي فيزيكيبرخي از پارام بر است. همچنين تغيير در استفاده از زمين

هاي وسيعي از كوه هاي زاگرس طي ساليان اخير منجر به بهم خوردن تعادل اكولوژيكي اكوسيستم و بخش اراضي جنگلي در

اند، تبديل شدهانگور  اخير به باغ ساليانطول  هاي وسيعي از حوضه سيروان دربخش تخريب محيط زيست گرديده است.

 باشد.مي انگور هاي خشك به باغهدف اين تحقيق ارزيابي تغييرات ايجاد شده در برخي خصوصيات خاك دراثر تبديل جنگل

 


