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  چکیده

تخریب خاك  و فرسایش رخداد خیزي، سیل توان افزایشمحیطی مانند  زیست منابع در نامناسبی پیامدهاي زدایی جنگل
مورد ارزیابی کیفیت خاك  هاي شاخص ،اکوسیستم در خاك عملکرد نحوه بر زدایی جنگلبه منظور شناخت اثر . دارد
این پژوهش با هدف بررسی اثر  .سازد پایدار را فراهم  مدیریت کنترل تخریب اراضی و ایجاد امکان تا گیرد میقرار 

سراوان، واقع  یاز پارك جنگل یبخش هاي مختلف شیب بر تخریب خاك سطحی درها و موقعیتتراشی در جهتجنگل
برداري  نمونه. ، انجام گرفتشده است یتراش پاك ،يبرق فشار قو هاي در جنوب شهرستان رشت که به علت نصب دکل

تراشی شده و جنگل مجاور آن،  از مسیر جنگل) نمونه 144در مجموع (متر  سانتی 15-30و  0-15از خاك از دو عمق 
مهم فیزیکی و شیمیایی کیفیت خاك شامل جرم  هاي شاخصاز برخی . و چهار موقعیت شیب انجام شد جهتاز دو 

ها، توزیع اندازه ذرات، اسیدیته، ظرفیت تبادل کاتیونی، ماده آلی، مخصوص ظاهري، میانگین وزنی قطر خاکدانه
ها نشان داد که  تجزیه و تحلیل داده. گیري شدند اندازه نیتروژن کل، فسفر و پتاسیم قابل دسترس کلسیم معادل، کربنات

، فسفر و ظرفیت تبادل کاتیونینیتروژن کل،  ،ها دار مقدار ماده آلی، پایداري خاکدانه تراشی، باعث کاهش معنی جنگل
کلسیم معادل در خاك سطحی شده  و کربنات دار جرم مخصوص ظاهري، اسیدیتهو افزایش معنی پتاسیم قابل دسترس

ماده آلی، نیتروژن کل، فسفر قابل دسترس  اي سطحی با کیفیت باالتري از نظره ی، خاكشیب شمالی اراضی جنگل .است
 ماده مقدار ترین بیش داراي شیب اراضی جنگلی پایین هاي قسمت خاك سطحی .و جرم مخصوص ظاهري دارا هستند

نتایج نشان  .باشند می معادل و جرم مخصوص ظاهري کلسیم کربنات مقدار ترین کم و خاکدانه پایداري وفسفر  آلی،
شده نسبت به اراضی جنگلی  راشیت در خاك سطحی اراضی جنگل) NQI(نمورو  شاخص کیفیت خاكمیانگین داد که 

هاي مختلف شیب در اراضی  کیفیت خاك بین موقعیت  هاي اختالف شاخص. درصد کاهش یافته است 6/67
این موضوع بیانگر این مطلب است که عامل اصلی کاهش کیفیت و . شده، مشهودتر از اراضی جنگلی است تراشی جنگل

و  باشد هاي باالي شیب می تشدید فرسایش، انتقال و جابجایی مواد از موقعیت، اي سطحی خاكه تخریب الیه
اراضی جنگلی به دلیل حفاظت نسبتا کامل خاك در برابر فرسایش از وضعیت تقریبا  در شیب هاي مختلف موقعیت

تراشی شده و سطح قابل در مناطق جنگل اي سطحی خاكه با توجه به شدت تخریب الیه. یکنواختی برخوردار هستند
این خطوط، با اقدامات حفاظتی  توجه آن در مسیر خطوط انتقال برق در منطقه مورد مطالعه، الزم است در زمان احداث

هاي فیزیکی و  اثرات منفی بر ویژگیهاي انحرافی بندي و احداث آبراههکاري، بانکت هاي گیاهی، بوتهاز قبیل مالچ
  . تر خاك جلوگیري شوداز فرسایش و تخریب بیششیمیایی مؤثر در کیفیت خاك را کم کرد تا 

  
 یفیت خاك، موقعیت شیب، جهت شیباي که تخریب خاك، شاخص :هاي کلیديواژه
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  مقدمه
هاي طبیعی به  زمین و تخریب اکوسیستم کاربري تغییر

ویژه جنگل، به دلیل رشد جمعیت و افزایش نیاز جهانی 
 هاي فرصت و فنآوري و پیشرفت گرفته به غذا صورت

از  زیادي تعداد تغییر در انسان دخالت باعث ،اقتصادي
 شناسایی در خاك کیفیت مطالعات. است ه شد ها اکوسیستم

 و کشاورزي هاي عرصه در متفاوت هاي مدیریت اثرات
 احیاء و هاجنگل و مراتع تخریب جمله از طبیعی منابع

 که صورتی در. است برخوردار بسیاري اهمیت از اراضی
 خاك کیفیت بر مدیریت اثرات کننده مطالعات منعکس این
 شناخت جهت مفیدي حل راه باشد، مدت کوتاه در

 از منظور جلوگیري به منطقه هر در پایدار هايمدیریت
 زیست محیط و پایدار تولید تثبیت و ایجاد خاك، تخریب

یانبینگ و همکاران،  و 2002 ،واندر و همکاران(باشد  می
توان  کیفیت خاك میبدیهی است که با کنترل ). 2009

  . ارزیابی قرار دادریت خاك را مورد مدی تأثیر شیوه
بر این باورند که ارزیابی ) 1996(دوران و پارکین 

هاي کیفیت خاك به عنوان یک ابزار در گزینش شیوه
، نقش بسیار مهمی داشته و معیاري براي سنجش مدیریتی

 قابل مستقیم طور به خاك کیفیت. باشدکشاورزي پایدار می
 هاي شاخص گیري طریق اندازه از باید و گیري نیست اندازه

 بتواند که خصوصیاتی انتخاب. شود استنتاج ،مختلفی
 .است برخوردار باالیی اهمیت از باشد خاك کیفیت انگربی

 کربن میزان مانند هایی شاخص به توان می رابطه در این
، ظرفیت pHجرم مخصوص ظاهري،  کل، نیتروژن ،آلی

 ها، سرعت تبادل کاتیونی، توزیع اندازه خاکدانه
فسفر و پتاسیم لخل خاك، تنفس خاك، ـري، تخـوذپذیـنف

در  .)2013لیما و همکاران، (نمود  اشاره قابل دسترس
ترین  آلی خاك به عنوان یکی از مهم  ماده این میان
در  اهاي کیفیت خاك بیان شده است؛ زیر شاخص

پایداري قابلیت دسترسی عناصر غذایی و  ،حاصلخیزي
یائو و (کند  ها، نقش کلیدي را ایفا می خاکدانه

   ).2013همکاران، 
 به اراضی کشاورزي به مراتع و ها جنگل تبدیل امروزه

 زمینه در دنیا در سطح قابل توجه هاي نگرانی از یکی
 شده لتبدی اقلیم جهانی تغییر و زیست محیط تخریب

با  معموالً ایران شمالی مناطق در اراضی کاربري تغییر .است
 به و بوده همراه خاك مغذي مواد و آلی ماده میزان کاهش

 هاخاکدانه پایداري و توزیع تغییر و خاك ساختمان تخریب
 هاي خاك .)2008دي و همکاران، اعم( شودمی منجر

 ساختمان و زیاد آلی مواد بودن دارا علت به جنگلی اراضی
 مدیریت در تغییر ولی اند،بودهتوجه  مورد همواره مناسب

 بر میزان اي عمده تأثیر ورزي، خاك اعمال و ها آن کاربري و

 خاك شیمیایی و فیزیکی هاي ویژگی دیگر و آلی ماده
 شمسی و خرمالی .)2007، همکاران و یمیر(گذارد  می

بیان داشتند که در اثر تغییر کاربري اراضی ) 2014(
زراعی، کاهش قابل توجهی در سطح کربن آلی جنگلی به 

و میانگین وزنی قطر  خاك، ظرفیت تبادل کاتیونی
آید که به سرعت منجر به کاهش وجود می ها به  خاکدانه

و  مهیاري نوروزي. گرددکیفیت خاك و تخریب زمین می
 با گلستان استان شصت کالته حوضه در )1393(همکاران 
 کیفیت فاکتورهاي بر برخی ها ثیر تخریب جنگلأبررسی ت

 این شدن مستعد جنگل، که تغییر کاربري دادند نشان خاك
همچنین . است داشته دنبال به را فرسایش براي اراضی
با  مقایسه در خورده دست جنگل و کاري نهال کاربري
باعث شده  را خاك کیفیت طبیعی، تنزل جنگل کاربري

با هدف  با توجه به مطالب ذکرشده، این پژوهش .است
در جهت و موقعیت  تراشیبررسی اثرات تخریبی جنگل

بر برخی  در مسیر خطوط انتقال برق مختلف شیب
 اهوريماراضی تپه، در سطحی کیفیت خاكهاي ویژگی

  .انجام گرفت در پارك جنگلی سراوان رشت
  ها مواد و روش

  معرفی منطقه مورد مطالعه
بخشی از پارك جنگلی سراوان، براي انجام مطالعه، 

- که به علت نصب دکل جنوب شهرستان رشتواقع در 
، انتخاب استتراشی شده  فشار قوي جنگل برقهاي 
و در سه مسیر موازي در  1368ها از سال دکل. گردید

به عرض  اند و براي هر مسیر، جنگل جنگل نصب شده
د آباد تا حدواز رستم( کیلومتر 25و طول  متر 23حدود 

 پارك. پاك تراشی شده است )رشت جنگل سراوان
 حوزه از هکتار 1487 مساحت به سراوان جنگلی

 کم هايجنگل از شامل قسمتی است و رشت جنگلداري
 در که بوده گیالن استان غربی جنوب در شمالی البرز ارتفاع

عرض  37˚ 37' 12″تا   37˚ 5' 35″جغرافیایی  موقعیت
طول شرقی واقع  49˚ 37' 30″تا  49˚ 4' 30″شمالی و 
متر و  38حداقل ارتفاع از دریا . )1شکل ( شده است

 قسمتی شامل توپوگرافی نظر از. باشدمتر می 150حداکثر 
 یال رشته چندین داراي و است ارتفاع کم ماهورهاي تپه از

. است چشمه چندین و فصلی هاي آبراهه و دره و کم ارتفاع
ایستگاه  2010تا  1990دوره آماري بر اساس اطالعات 

 33/16ي منطقه میانگین دماي سالیانه ،هواشناسی رشت
گزارش  متر میلی 1359لسیوس و متوسط بارندگی درجه س

بر اساس رطوبتی و حرارتی خاك منطقه   رژیم .شده است
 یودیک ترتیب بهو حرارتی،  رطوبتی  رژیماطالعات نقشه 

  .باشد میو ترمیک 
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  مطالعه مورد منطقه تیموقع - 1 کلش
  

  برداري خاك مطالعات صحرایی و نمونه
تراشی شده خطوط  هاي خاك از مسیر جنگلنمونه

به این . انتقال برق و جنگل دو طرف مجاور آن تهیه شد
و چهار موقعیت ) و جنوبیشیب شمالی (منظور، دو دامنه 

، انتهاي شانه )1شانه شیب (شیب؛ ابتداي شانه شیب 
، شیب پشتی و پاي شیب انتخاب )2شانه شیب (شیب 

که شیب شمالی و جنوبی در قسمت  اي به گونه. شد
مسطح باالي شیب مشترك بوده و از طول یکسانی 

این ترتیب در هر کاربري، جهت و  به. برخوردار بودند
هر کدام از  از شیب، تعداد سه نمونه خاك مرکبموقعیت 
در (متر  سانتی30تا  15متر و  سانتی 15صفر تا دو عمق 
  .برداشت شد) نمونه 144مجموع 

  طالعات آزمایشگاهیم
هاي خاك به آزمایشگاه و  پس از انتقال نمونه

 روش به ها كاخ کاتیونی تبادل ظرفیت ها، سازي آن آماده
 pHوسیله دستگاه  در عصاره اشباع بهpH  ،استات آمونیوم

ن تیتراسیوروش  به معادل کلسیم کربنات درصد متر،
نیتروژن کل  اولسن، روش به استفاده فسفر قابل ،برگشتی

به روش کجلدال، پتاسیم قابل استفاده به روش 
 و اسپارکز( شد گیري اندازه گیري با استات آمونیوم عصاره

 والکی روش به خاك آلیهمچنین ماده ). 1996 همکاران،
، درصد ذرات معدنی خاك )1934 و بلک، یوالک( بلک

، جی و باودر( هیدرومتري روش به )رس، سیلت و شن(
  ش کلوخه و خاك به رو، جرم مخصوص ظاهري )1986

  
و میانگین وزنی قطر ) 1986بلیک و هارتج، (پارافین 
) 2002، نیمو و پرکینز(ها به روش الک تر  خاکدانه

  . گیري شد اندازه
  محاسبه شاخص کیفیت خاك

 به منظور محاسبه مقادیر شاخص کیفیت خاك، با
 داراي گیري شده هاي خاك اندازه ویژگی اینکه به توجه

باشند، بایستی آنها را بین صفر و  می واحدهاي گوناگونی
توابع  از منظور این براي. دهی و بدون واحد کرد یک نمره
و  2016چروبین و همکاران، (شد  استفاده فازي عضویت

 اي محدوده که ترتیب این به). 2008توربرت و همکاران، 
 خاك کیفیت نظر از که مورد بررسی ویژگی مقادیر از

 و 1 عضویت مقدار باشد، می ترین مقدار مطلوب
 صفر مقدار عضویت را دارد، کیفیت کمترین که اي محدوده

ایش و یا کاهش هایی که با افز براي ویژگی .گیرند می
یافت، تابع عضویت  ها، کیفیت خاك بهبود می مقدار آن

آل  هایی که داراي دو نقطه ایده معیارسیگموئید و براي 
چروبین و (بودند، تابع عضویت کندل استفاده شد 

به این ترتیب ). 1992و بورو و همکاران،  2016همکاران، 
 دهی خاك، نمره نمونه هر براي بررسی مورد هاي ویژگی
 Nemero(سپس شاخص کیفیت خاك نمورو  .شدند

quality index; NQI ( براي هر نمونه خاك با استفاده از
  ).2009یانبینگ و همکاران، (محاسبه شد  1رابطه 
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، شاخص کیفیت خاك نمورو؛ NQIدر این رابطه، 
paveهاي مورد بررسی براي هر  ، میانگین نمره ویژگی

هاي  ، حداقل نمره موجود براي ویژگیpminنمونه خاك؛ 
هاي مورد  ، تعداد ویژگیnمورد بررسی براي هر نمونه و 

  .بررسی است
  ها تحلیل آماري داده

 قالب در و فاکتوریل صورت به دست آمده به نتایج
 کاربري یا نوع پوششسه فاکتور  با تصادفی کامالً طرح

و ) در دو سطح(جهت شیب ، )در دو سطح( گیاهی
مورد  SASافزار  در نرم) چهار سطحدر (موقعیت شیب 

تجزیه واریانس اثرات اصلی  .تجزیه و تحلیل قرار گرفت
و متقابل فاکتورها براي دو عمق مورد بررسی به صورت 

 از ها با استفادهمقایسه میانگین .جداگانه انجام گرفت
   .آزمون توکی در سطح پنج درصد انجام شد

  نتایج و بحث
بر  تراشی جنگل اكاثر پتجزیه واریانس نتایج 
 خاك سطحی و فیزیکی هاي شیمیایی تمام ویژگی

 )متر سانتی 15- 30( سطحی زیر و )متر سانتی 0- 15(
 و ظرفیت تبادل کاتیونی به جزء پتاسیم قابل دسترس

 شددار  معنی درصدح یک خاك زیر سطحی در سط
نتایج مقایسه میانگین فقط براي اثراتی که  .)1جدول (

اند، در متن  دار شده در جدول تجزیه واریانس معنی
  .مقاله ارائه شده است

  هاي شیمیایی کیفیت خاك ویژگی
  کل نیتروژن و آلی ماده

مقدار ماده آلی و نیتروژن کل خاك در مسیر 
داري نسبت به خاك منطقه  تراشی شده، کاهش معنی جنگل

جدول (جنگلی در هر دو عمق مورد بررسی داشته است 
کاهش حفاظت فیزیکی مواد آلی خاك در اثر خرد ). 2

ناردي و (زدایی  هاي درشت به واسطه جنگل شدن خاکدانه
کارتر و (زایش دماي خاك و همچنین اف) 1996همکاران،

آلی خاك در   تواند کاهش ماده می) 1998همکاران، 
ایتانا  و لمنی. تراشی شده را توجیه کند اراضی جنگل

بین  تعادل خوردن هم به به علت که کردند اعالم) 2004(
اثر تغییر  در آن شدن معدنی و هوموس تشکیل سرعت

 و آلی کربن وردگی خاك، ذخایرخ هم کاربري و افزایش به
 اراضی حساسیت بیشتر .یابد کاهش می خاك نیتروژن
 براي کاهش عاملی فرسایش، برابر در دهش راشیت جنگل

 شمار بهنیتروژن کل خاك  کیفیت خاك از نظر ماده آلی و
 نیتروژن و آلی کربن از اي عمده بخش طوریکه به. رود می

 با همراه محلول صورت به و فرسایش طریق خاك از
تجادا و گونزالز، (شد  خواهد خارج دسترس رواناب از

همچنین وجود الشبرگ فراوان و توازن بین  .)2008

تجزیه و تجمع مواد آلی در خاك جنگلی یکی از دالیل 
ها است  عمده افزایش ماده آلی و نیتروژن در این خاك

  ). 2006زاچ و همکاران، (
ر ماده آلی و نیتروژن کل خاك سطحی و زی از نظر
 مختلف ايه جهت در و هاي مختلف کاربري سطحی، بین

وجود داشت،  دار در سطح پنج درصد معنی شیب اختالف
از ی شیب شمالی اراضی جنگلهاي  خاكه ک وريط به

الف، ب و -3و  2شکل (کیفیت باالتري برخوردار بودند 
 تولید ،درختان تر بیش تراکم دلیل به شمالی دامنه رد). ج

 ماده آلی افزایش باعث خود که است تر بیش الشبرگ
 تواند می شیب این در تر شبی آلی ماده وجود .شود می

 ).1387صالحی و همکاران، ( کند توجیه را ازت افزایش
باالتر بودن میزان و ماندگاري رطوبت، درجه حرارت 

هاي  تر ریزجانداران در شیبسالیانه کمتر و حضور بیش
براي کیفیت باالتر خاك در تواند دلیل دیگري  شمالی می

شارما (هاي شمالی از نظر ماده آلی و نیتروژن باشد  شیب
موقعیت و  جهتاثر متقابل کاربري و  ).2011و همکاران، 

بر ماده آلی خاك سطحی در سطح پنج درصد تنها  ،شیب
بین ماده آلی خاك سطحی تفاوت . دار بودمعنی

تراشی شده  هاي مختلف شیب، در اراضی جنگل موقعیت
ه در شیب ک وريط نمود بیشتري دارد؛ به شمالیدر جهت 

 در آلی ماده تراشی، بیشترین میزان شمالی اراضی جنگل
 در آن میزان و کمترین) درصد 6/3( پاي شیب موقعیت
  .مشاهده شد) درصد 5/1(شیب  شانه ابتداي موقعیت

سطحی اراضی جنگلی به دلیل خاك  در مقابل،
هاي مختلف شیب،  حفاظت نسبتاً کامل خاك در موقعیت

شکل (برخوردار است  تري از وضعیت تقریباً یکنواخت
 متفاوت هاي موقعیت در خاك آلی ماده میزان در تفاوت. )2

 ماده از غنی سطحی هاي خاك فرسایش توان را می شیب
 هاي موقعیت شیب و تجمع در هاي باالیی قسمت از آلی

 ).2004پلیاکوو و الل، (نمود  بیان شیب پایینی و پایدار
 زیاد تأثیر دالیل تغییرات ماده آلی در طول دامنه، از یکی

 هاي در موقعیت آب انتقال و جایی به جا بر بلندي و پستی
 هاي ویژگی فرآیند، این دنبال به که است شیب مختلف

 مختلف هاي موقعیت در به فرسایش آن حساسیت و خاك
  ).2010هتر و همکاران، (شود  می متفاوت شیب

  



  281/  1396/  2شماره /  31جلد / الف ) / علوم خاك و آب(هاي خاك ریه پژوهشنش

  
   تا صفر عمق در خاك شیمیایی و فیزیکی يها یژگیو بر ها آن متقابل اثر و بیش تیموقع و جهت ،یاهیگ پوشش نوع ریثأت انسیوار هیتجز جینتا - 1 جدول

 يمتر یسانت 30 تا 15 و 15
 میانگین مربعات

درجه 
اتتغییر ابعمن آزادي   درصد 

 شن
  درصد
 رس

MWD 
)mm(  

جرم 
مخصوص 
ظاهري 

)gr/cm3( 

CEC 
)cmolc/kg( 

پتاسیم قابل 
دسترس 

)mg/kg( 

درصد ماده 
 آلی

pH  
درصد 
کربنات 
  کلسیم

قابل  فسفر
دسترس 

)mg/kg( 

درصد 
  کل نیتروژن

متر سانتی 0-15عمق    
88/170٭٭ 12/4292٭٭  01/4٭٭  84/1٭٭  14/138٭٭  53/4826٭  81/22٭٭  29/36٭٭  12/12٭٭  43/164٭٭  41/0٭٭    )پوشش گیاهی( کاربري 1 

39/4 ns 61/92 ns 03/0  ns 51/0٭٭  11/4 ns 53/1906 ns 08/0 ns 07/0 ns 57/0 ns 11/44٭٭ 05/0٭٭   جهت شیب 1 
89/26 ns 73/105 ns 23/0٭٭ 01/1٭٭   87/6 ns 61/1714 ns 96/0 ns ns23/0 19/2٭ 38/194٭٭   01/0 ns 3 موقعیت شیب 
6/12 ns 87/99 ns 01/0 ns 81/0٭٭  04/0 ns 78/1092 ns 19/1 ns 57/0 14/2٭٭ ns 77/46٭٭ 04/0٭  جهت شیب ×کاربري 1   

32/9 ns 07/47 ns 35/0٭٭ 44/0٭٭   56/3 ns 19/890 ns 15/0 ns 11/0 ns 14/8٭ 56/25٭٭   01/0 ns 3 موقعیت شیب ×کاربري  
61/16 ns 78/75 ns 01/0 ns 24/0 ns 01/0 ns 19/1193 ns 03/1 ns 16/0 ns 21/0 ns 09/0 ns 007/0 ns 3 موقعیت شیب × جهت شیب  
27/41 ns 19/73 ns 031/0 ns 21/0 ns 09/0 ns 44/1264 ns 85/1٭  19/0 ns 19/0 ns 85/6 ns 008/0 ns 3 موقعیت شیب ×جهت  ×کاربري  
27/28  72/8  30/6  51/8  79/11  17/7  17/13  31/2  90/28  19/9  62/24   )CV(درصد ضریب تغییرات   

   متر سانتی 15-30عمق 
84/737٭* 96/698*٭  12/24٭٭  28/11٭٭   14/0 ns 03/3507  ns 16/12 46/26٭٭ ٭٭  28/11٭٭  59/95٭٭  )پوشش گیاهی(کاربري  1  01/0٭٭   

05/4 ns 49/68 ns 03/0 ns 14/0 ns 11/1 ns 78/87  ns 33/0  ns 16/0  ns 50/0  ns 34/87٭٭  جهت شیب 1 008/0٭٭ 
39/176 ns 78/360 ns 05/0 ns 25/0 ns 67/0 ns 03/714  ns 35/0  ns ns 79/0 31/0  ns 27/217٭٭ ns004/0 3 موقعیت شیب 
74/23 ns 15/113 ns 08/0 ns 38/0 ns 04/0 ns 78/0  ns 66/1 ns 48/0 38/0 ٭٭   ns 83/70٭٭ جهت شیب ×کاربري 1 01/0٭٭   
72/86 ns 48/354 ns 01/0 ns 616/0٭٭  01/0 ns 36/1245  ns 45/0  ns ns 74/0 61/0  ns 12/53 موقعیت شیب ×کاربري ns004/0 3 ٭٭   
29/70 ns 41/109 ns 01/0 ns 01/0 ns 01/0 ns 44/989  ns 17/0  ns 53/0  ns 18/0  ns 09/15  ns ns005/0 3 موقعیت شیب × جهت شیب  
61/144 ns 9/139 ns 03/0 ns 03/0 ns 09/0 ns 44/35  ns 42/0  ns ns47/0 57/0  ns 58/12  ns ns006/0 3 موقعیت شیب ×جهت  ×کاربري  
81/29  29/24  99/5  01/10  00/4  55/7  09/34   )CV(درصد ضریب تغییرات    15/25 28/8 18/8 61/2 

  دار غیرمعنی nsو  01/0داري در سطح احتمال  معنی** ، 05/0داري در سطح احتمال  معنی* 
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  دسترس قابل یمو پتاس فسفر
مقدار فسفر و پتاسیم قابل دسترس در اراضی 

تر از  تراشی شده در هر دو عمق مورد بررسی کم جنگل
اراضی جنگلی است ولی این تفاوت براي پتاسیم قابل 

دار نیست  متري معنی سانتی 30تا  15دسترس در عمق 
کاهش فسفر ) 1390( مارامایی و نهاد نیک). 2جدول (

کاهش پتاسیم ) 2011(ن قابل دسترس و آقاسی و همکارا
قابل دسترس خاك را در اثر تغییر کاربري جنگل گزارش 

باالتر بودن غلظت ) 2011(اوتوي و همکاران . کردند
فسفر قابل دسترس را به بهتر بودن وضعیت ماده آلی در 

و  فرد یوسفی .انداراضی دست نخورده نسبت داده
 آلی، از مواد غنی سطحی خاك انتقال )1386( همکاران

تشدیدي را دلیل کاهش فسفر قابل  فرسایش با همراه

 وردگی خاكخ هم افزایش به جذب در اثر تغییر کاربري و
 امکان ها خـاکدانه بـر سـطح آلـی مـواد پـوشش .دانـستند

کیخا و (دهد  می تقلیل را ها توسط خاکدانه فسفات جذب
 .دارد وجود هم براي پتاسیم احتمال این). 1394نیک نهاد، 
 و پوشانده را آلومینیوم و آهن اکسیدهاي سطوح هوموس،

دیگر،  طرف از .کاهد می خاك پتاسیم ظرفیت تثبیت از
تولید شده  اکسید کربن اسید کربنیک حاصل از ترکیب دي

داراي  هاي خاك درتواند  از تجزیه مواد آلی با آب می
 شده ها ساختمان کانی دگرگونی دار، باعث پتاسیم هاي کانی

اگمن (یابد  افزایش می ها آن جذب قابلیت ترتیب این به و
همچنین پایین بودن فسفر قابل جذب ). 1995و لیروي، 

 pHتواند در ارتباط با تراشی شده، میدر منطقه جنگل
  ).2جدول (ها باشد  تر این خاك بیش

 
 

  تريم سانتی 30تا  15و  15در عمق صفر تا  ایی و فیزیکی خاكهاي شیمی اثر پوشش گیاهی بر ویژگی - 2جدول 

  درصد
  شن

  درصد
 رس

MWD  
)mm( 

جرم 
مخصوص 
ظاهري 

)gr/cm3(  

CEC 
)cmolc/kg( 

پتاسیم 
قابل 

دسترس 
)mg/kg( 

درصد 
 ماده آلی

pH 

درصد 
کربنات 
کلسیم 
 معادل

 فسفر

قابل 
دسترس 

)mg/kg(  

درصد 
 نیتروژن

 کل

  کاربري
   )پوشش گیاهی(

   متر سانتی 0-15عمق 
a29/16  b15/30  a50/1  b33/1  a92/30  a19/238  a74/3  b9/4  b18/1  a55/14  a28/0  جنگل  
b35/11  a23/40  b84/0  a54/1  b20/23  b63/213  b05/2  a9/6  a43/2  b08/10  b05/0  جنگل تراشی   

   متر سانتی 15-30عمق 
a72/11 b63/36 a38/1 b41/1 a33/25  a21/202 a76/2 b2/5 b75/1 a10/13 a08/0 جنگل  

b24/9 a75/42 b78/0 a65/1 a45/22 a42/191 b85/1 a0/7 a62/2 b42/9 b03/0 جنگل تراشی   
  .است ها کاربري بین دار معنی اختالف بیانگر ،ستون هر در متفاوت حروف با ايه میانگین عمق، هر براي

  

  
  متري سانتی 15در عمق صفر تا  مقدار ماده آلی خاكبر موقعیت شیب  و جهت و اثر متقابل پوشش گیاهی - 2 شکل

  )باشند دار می فاقد اختالف آماري معنی ،هاي داراي حداقل یک حرف مشترك میانگین(
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 قابل جذب خاك سطحی و زیر سطحی فسفر میزان
 بود جنوبی دامنه تر از بیش هر دو کاربري شمالی دامنه در
بودند  در سطح پنج درصد دار معنی اختالفداراي  و
تر بودن فسفر در دامنه شمالی  دلیل بیش .)د و ه-3شکل (

شبرگ بودن پوشش گیاهی و افزایش ال تر بیشتواند  می
خاك در دامنه جنوبی به  تر بیشفرسایش  همچنین. باشد

پوشش گیاهی و افزایش هدررفت  بودن دلیل تنک
تواند  واد آلی خاك میهاي غنی از فسفر همانند م بخش

کوبل و (دلیل مقادیر کمتر فسفر در این دامنه باشد 
  ).2001همکاران، 

 بین سطحی و زیر سطحی، خاكدر فسفر  از نظر
شیب  مختلف ايه موقعیت در و هاي مختلف کاربري
وجود داشت و  دار در سطح پنج درصد معنی اختالف

عمق در هر دو خاك  مقدار فسفر قابل دسترس ینتر بیش
شیب اراضی جنگلی مربوط به موقعیت پاي  مورد بررسی

اراضی  مقدار آن مربوط به شانه شیب ترین کمو 
در  آلی ماده مقدار بودن باال .)3جدول ( بود تراشی جنگل

 فسفر خاك را به تر بیششیب، مقادیر  پایینی هاي موقعیت
هاي اصلی هدررفت  یکی از راه. کند می توجیه خوبی 

فسفر خاك، فسفر حل شده در رواناب سطحی است که 
تواند علت افزایش فسفر قابل دسترس در طول دامنه  می

  ). 2010وانگ و همکاران، (باشد 
  )pH( خاك اسیدیته

دار اسیدیته خاك تخریب جنگل باعث افزایش معنی
نوروزي ). 2جدول (سطحی و زیر سطحی شده است 

علت افزایش اسیدیته خاك ) 1393(مهیاري و همکاران 
 خورده جنگل دست به طبیعی جنگل کاربري در نتیجه تغییر

هاي بازي از خاك جنگلی گزارش  را شستشوي کاتیون
 بین )تريم سانتی 0- 15(خاك سطحی  pH .کردند

شیب  مختلف ايه جهت در و هاي مختلف کاربري
 نکمتری. نشان دادند پنج درصددار در سطح  معنی اختالف
خاك سطحی مربوط به شیب شمالی اراضی  pHمقدار 
مربوط به شیب ) 2/7(ترین مقدار آن  و بیش) 8/4( جنگلی

دلیل . بود) و -3شکل (تراشی شده  جنوبی اراضی جنگل
میزان ماده آلی توان به باال بودن   را می pHاین اختالف 

هاي عاملی اسیدي  گروهخاك و در نتیجه افزایش سهم 
مواد آلی در قسمت سطحی خاك جنگلی نسبت داد 

  ).2004کیانی و همکاران، (
  کاتیونی تبادل ظرفیت

 خصوصیات ترین مهم از کاتیونی تبادل ظرفیت
 نگهداري مواد براي را آن توانایی که است خاك شیمیایی

 و کیفیت خوبی براي شاخص و دهد می نشان غذایی
خاك سطحی و زیر سطحی . باشد می خاك از وري بهره

جنگل از نظر ظرفیت تبادل کاتیونی از کیفیت باالتري 
شده برخوردار است؛ هرچند  تراشی نسبت به اراضی جنگل

متري خاك  سانتی 30تا  15که این تفاوت در عمق 
دلیل این امر تبعیت مقادیر ). 2جدول (دار نیست  معنی

ه آلی خاك است ظرفیت تبادل کاتیونی از تغییرات ماد
با توجه به کاهش ماده آلی خاك، ). 2003ایوبا،  جی(

افزایش درصد رس و کاهش ظرفیت تبادل کاتیونی با 
توان  می) 2جدول (افزایش عمق در هر دو پوشش گیاهی 

اظهار داشت تغییرات ظرفیت تبادل کاتیونی خاك در 
به . تر تحت تأثیر مقدار ماده آلی خاك است منطقه بیش

تر در اراضی  رتیب ظرفیت تبادل کاتیونی بیشاین ت
جنگلی، علیرغم دارا بودن درصد رس کمتر در هر دو 

مهاجري و همکاران . عمق مورد بررسی، قابل توجیه است
به نتایج مشابهی دست یافتند و بیان کردند که ) 1395(

کاهش  خاك عمق افزایش با کاتیونی تبادل ظرفیت میزان
 آلی ماده میزان کاهش از ناشی تواند می امر این که یابد می

نیز ) 2006(وگن و همکاران . باشد عمق با افزایش خاك
در تحقیقات خود در مورد اثرات تغییر کاربري بر 

داري بین ماده  خصوصیات خاك همبستگی مثبت و معنی
گاجري و . آلی و ظرفیت تبادل کاتیونی به دست آوردند

ی در تغییرات ظرفیت سهم میزان ماده آل) 2002(همکاران 
هاي  تر از اثر مقدار و نوع کانیتبادل کاتیونی خاك را بیش

  .رسی بیان کردند
  خاك معادل کلسیم کربنات

 دار مقدار تراشی باعث افزایش معنی جنگل
در هر دو عمق مورد بررسی  کلسیم معادل خاك کربنات

اثر متقابل کاربري و موقعیت شیب ). 2جدول (شده است 
کلسیم خاك سطحی در سطح پنج درصد  بر کربنات

) درصد 7/0(کلسیم  ترین مقدار کربنات دار شد وکم معنی
جدول (مربوط به موقعیت پاي شیب اراضی جنگلی بود 

 نسبی ريتواند ناشی از پایدا حداقل می مقدار که این) 3
. باالدست باشد اراضی از آب دریافت و شیب موقعیت این

 جنگل خاك در تر رطوبت بیش بودن فراهمهمچنین 
 هاي فعالیت از ناشی اکسیدکربن دي همراه طبیعی به
 سطحی افق از و شده شسته تا آهک شده باعث بیولوژیکی

نتایج مشابهی توسط مختاري و همکاران  .گردد تخلیه
در   کلسیم مبنی بر حداقل بودن مقدار کربنات) 1390(

همکاران  و هتر. اراضی پست جنگلی گزارش شده است
 هايافق هاي کربنات میزان داشتند که اعالم )2010(

 واقع در که شودمی کاسته شیب کاهش میزان با سطحی،
 و تربیش رطوبت تدریاف تر،کم فرسایش دهنده نشان

دلیل کم . باشد می عمق به هاکربنات افزایش شستشوي
 بودن مقدار کربنات کلسیم معادل در این پژوهش، بارش
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که درصد  با در نظر گرفتن این. باشد منطقه می در زیاد
متري،  سانتی 30تا  15کربنات کلسیم معادل خاك در عمق 

متري در اراضی  سانتی 15تر از عمق صفر تا  بیش
؛ این احتمال نیز وجود دارد )2جدول (تراشی است  جنگل

شده،  تر این ویژگی در جنگل تخریب که علت مقادیر بیش

هاي  در سطح قرار گرفتن الیهفرسایش افق سطحی و 
کلسیم معادل در این  تر کربنات زیرین با مقادیر بیش

) 2005(گیري با نتایج چلیک  این نتیجه. ها باشد خاك
  . همخوانی دارد
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 تريم سانتی 30تا  15و  15در عمق صفر تا هاي خاك  اثر متقابل پوشش گیاهی و موقعیت شیب بر برخی ویژگی - 3جدول 
 متر سانتی 30تا  15عمق    متر سانتی 15عمق صفر تا   

  کاربري  موقعیت شیب 
   )پوشش گیاهی( 

قابل  فسفر
دسترس 

)mg/kg( 

جرم 
مخصوص 
ظاهري 

)gr/cm3(  

درصد کربنات 
  کلسیم معادل

MWD  
)mm( 

قابل  فسفر  
دسترس 

)mg/kg( 

جرم مخصوص 
ظاهري 

)gr/cm3(  

  bc1/11  b59/1  c5/1  cd14/1   bc3/12  b61/1  جنگل  1شانه شیب 
  d6/3  a71/1  b5/2  g66/0   d3/7  a81/1  تراشی جنگل

  bc0/10  b56/1  c3/1  c22/1   cd4/9  c53/1  جنگل  2شانه شیب 
  c8/8  bc54/1  a0/3  g67/0   cd9/9  bc58/1  تراشی جنگل

  b8/14  e15/1  c2/1  b49/1   ab8/13  d32/1  جنگل  شیب پشتی
  bc7/13  cd48/1  ab8/2  de93/0   cd0/9  b64/1  تراشی جنگل

  a3/22  f01/1  d7/0  a13/2   a9/16  e16/1  جنگل  پاي شیب
  bc2/14  d42/1  c4/1  cde11/1   bc6/11  bc56/1  تراشی جنگل

  .باشند دار می فاقد اختالف آماري معنی ،هاي داراي حداقل یک حرف مشترك میانگین
  

  فیزیکی کیفیت خاكهاي  ویژگی
  خاك بافت و ذرات اندازه توزیع

لوم رسی سیلتی و در بافت خاك در ناحیه جنگلی، 
. باشد تراشی شده، رسی سیلتی میمسیر جنگل

 درداري  معنی تغییرات باعث شده است کهتراشی  جنگل
 .ایجاد شوددهنده بافت خاك  میانگین اجزاي تشکیل

تراشی جنگلشود؛  مشاهده می 2جدول طورکه در همان
در هر دو عمق مورد دار مقدار رس  باعث افزایش معنی

در اراضی جنگلی کمتر رس  میزان. شده استمطالعه 
تر رس در این اراضی باشد  آبشویی بیشبه دلیل تواند  می

 پوشش  دوانی عمیق که احتماالً نفوذپذیري و ریشه
را تسهیل نموده  تر جنگلی، آبشویی رس به اعماق پایین

بر مقدار شن تقریباً بر عکس راشی ت جنگلثرات ا. است
مقدار  دار و باعث کاهش معنی استاثرات آن بر رس بوده 

تر بودن درصد رس در علت بیشهمچنین . ستشده اشن 
تواند، تأثیر فرسایش و از بین  شده می تراشی اراضی جنگل

هاي عمقی با رفتن الیه سطحی و رخنمون شدن الیه
این نتایج در تطابق با . باشد )2جدول ( درصد رس بیشتر

است که نشان دادند  )1392(نتایج اسدیان و همکاران 
درصد رس در جنگل تخریب شده نسبت به جنگل طبیعی 

) 1393(نوروزي مهیاري و همکاران  .افزایش یافته است
نیز افزایش درصد رس در نتیجه تخریب جنگل و تغییر 
کالس بافت خاك از لوم رسی سیلتی در کاربري جنگل 

   .خورده را گزارش کردند به رسی سیلتی در جنگل دست
  ظاهري مخصوص جرم

اثر متقابل کاربري و جهت شیب بر جرم مخصوص 
دار بود  ظاهري خاك سطحی در سطح پنج درصد معنی

ترین جرم  با کم لیشیب شمالی اراضی جنگ که طوري به
در  )متر مکعب گرم بر سانتی 29/1( مخصوص ظاهري

هاي با کیفیت باالتري  ، خاكمتر سانتی 15عمق صفر تا 
جرم مخصوص ظاهري  نظر از .)ز-3شکل ( دارا هستند

 مختلف شیب ايه موقعیت در و هاي مختلف کاربري بین
دار در سطح پنج درصد وجود داشت؛  معنی اختالف

ده، تراشی ش اراضی جنگل شیبشانه ابتداي ه ک وريط به
شیب اراضی  حداکثر جرم مخصوص ظاهري و پاي

در هر دو عمق سطحی و جنگلی، حداقل این ویژگی را 
و مواد آلی  تر بیشوجود مقادیر . هستنددارا زیر سطحی 

در جهت شمالی تر  هاي با ثبات در نتیجه تشکیل خاکدانه
تواند کاهش جرم  میهاي پایین شیب  و موقعیت

 و صالحی .مخصوص ظاهري را موجب شده باشد
 مخصوص جرم میزان که دادند نشان )1387( همکاران
 کاهش شیب پنجه و پاي هاي موقعیت در خاك ظاهري

 در تر بیش آلی مواد وجود را امر این دلیل یشانا .یافت
 خاك ساختمان بهتر تشکیل نتیجه در و ها موقعیت این
   .کردند بیان

تضعیف ثبات  خاك، آلی ماده تلفاتدر این پژوهش، 
خاك در اثر تردد  متراکم شدن ها و طبیعی خاکدانه

 عمده دالیل از توان می هاي برق را دکلتجهیزات نصب 
 در خاك تخلخل کاهش و ظاهري مخصوص افزایش جرم
 مجاورش اراضی بکر به نسبت شده تراشی منطقه جنگل

 تغییر اثر بر خاك آلی مواد تجزیه) 2005(چلیک  .دانست
را به  ساختمان تشکیل و کاهش زمین طبیعی هاي ي کاربر
 ظاهري مخصوص جرم افزایش براي مهم عامل دو عنوان
 ها خاکدانه فروپاشی )2003( یوباا جی .ها عنوان کرد خاك
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 اتالف نشانگر را خاك ظاهري مخصوص جرم افزایش و
 بیولوژیک فعالیت کاهش خاك، چسباننده مواد فزاینده
   .است دانسته گیاهان ریشه و خاك

  ها خاکدانه قطر وزنی میانگین
 ها نشان دادخاکدانهبررسی نتایج میانگین وزنی قطر 

دار این ویژگی در تراشی باعث کاهش معنیکه جنگل
به  ).2جدول (شده است  خاك سطحی و زیر سطحی

 میانگین وزنی تراشی در اراضی جنگل آلی ماده کاهش دلیل
و  است کاهش یافته تراشی اراضی جنگل در ها خاکدانه قطر

همکاران  و گرین مطالعات نتایج با دست آمده به تایجن
موقعیت شیب متقابل کاربري و اثر  .دارد مطابقت) 2008(

 15 ها در عمق صفر تا بر میانگین وزنی قطر خاکدانه
؛ دار شده است معنیدر سطح پنج درصد متري  سانتی

 13/2(ترین  و بیش) متر میلی 66/0( ترین که کم طوري به
 ابتداي شانه شیب مربوط بهمقدار آن به ترتیب ) متر میلی

 اراضی جنگلی بودهو پاي شیب تراشی  اراضی جنگل
 قطر میانگین وزنی بودن باالتر دلیل. )3جدول ( است

تر مواد توان به مقادیر بیش پاي شیب را می در ها خاکدانه
دریافتند که ماده ) 2004(اینارد و همکاران  .آلی نسبت داد

هاي  آلی، از عوامل مهم در ایجاد و پایداري خاکدانه
ها نیز از طریق حفاظت فیزیکی  خاکدانه. باشد می درشت

 با. شوند ماده آلی، مانع تجزیه و معدنی شدن کربن می
 و )1994الل، (ها  به سطوح بحرانی پایداري خاکدانه توجه
 سطحی پایداري خاك بحرانی سطح آمده، دست به نتایج

 5/1هاي  جنگلی با میانگین وزنی قطر خاکدانه اراضی
تراشی  سطح متوسط و خاك اراضی جنگلمتر در  میلی

 متر در میلی 84/0هاي  شده با میانگین وزنی قطر خاکدانه
  .است گرفته قرار شدید سطح

  نمورو شاخص کیفیت خاك
اي فیزیکی و ه با استفاده از اثر ویژگی NQIشاخص 

 30عمق صفر تا  درشیمیایی مؤثر بر کیفیت خاك 
 بینNQI  نظر از. )4جدول ( برآورد شد خاك متري سانتی

 مختلف شیب ايه موقعیت در و هاي مختلف کاربري
دار در سطح پنج درصد وجود داشت؛  معنی اختالف

و کیفیت  57/0کیفیت خاك جنگل میانگین ه ک وريط به
به بیان . تعیین گردید 34/0شده  تراشی خاك اراضی جنگل

شده  راشیت در اراضی جنگل NQIشاخص میانگین دیگر 
 دار کاهش معنی ،درصد 6/67نسبت به اراضی جنگلی 

کیفیت خاك بین اي ه شاخصتفاوت  .داشته است
شده،  هاي مختلف شیب در اراضی جنگل تراشی موقعیت

این موضوع بیانگر این . مشهودتر از اراضی جنگلی است
مطلب است که عامل اصلی کاهش کیفیت و تخریب 

ل و جابجایی ذرات و ، انتقاشده اراضی جنگل تراشی خاك

هاي باالیی و محدب شیب  موقعیتالیه سطحی خاك از 
اراضی  هاي مقعر پایین شیب است که در به موقعیت

جنگلی به دلیل حفاظت نسبتا کامل خاك در برابر 
هاي مختلف فرسایش، رخ نداده است و خاك در موقعیت

عجمی و . یکنواختی داشته است وضعیت تقریباً ،شیب
بیان داشتند که پایداري اراضی در ناحیه ) 1387(همکاران 

اي ه لی موجب شده است تا کیفیت خاك در موقعیتگجن
ثیر أت ،مختلف شیب همواره ثابت باقی مانده و در مقابل

ا ه اي شیب بر کیفیت خاك در سایر کاربريه موقعیت
رسولی نتایج پژوهش . بارزتر از کاربري جنگل باشد

 گونه هرکه نشان داد ) 1395(و همکاران  صدقیانی
افزایش  باعث کاربري جنگل که تغییر و مدیریت

 افزایش و خاك کیفیت کاهش شود، خاك خوردگی دست
 بنابراین .دارد پی در را خاك فرسایش به اراضی حساسیت

 مدیریتی عملیات خاك کیفیت حفظ منظور به است الزم
 در )2012(صمدي  و رضاپور .گردد انجام مناسبی

 از زراعت و جنگل، مرتع هاي کاربري مقایسه با پژوهشی
 این به خاك و فیزیکی شیمیایی هاي ویژگی برخی نظر

 کاربري تغییر اثر در کیفیت خاك شاخص که رسیدند نتیجه
   .درصد کاهش یافته است 17 زراعت به جنگل
  گیري کلی  نتیجه

تراشی، کاهش  نتایج این پژوهش نشان داد که جنگل
هاي فیزیکی و  ویژگیکیفیت خاك سطحی و تغییر در 

- طوري به. کننده خاك را در پی داشته است شیمیایی تعین
دار مقدار ماده آلی، پایداري که باعث کاهش معنی

و نیتروژن کل، فسفر و پتاسیم قابل دسترس ها،  خاکدانه
دار جرم مخصوص ی و افزایش معنیظرفیت تبادل کاتیون

کلسیم معادل خاك سطحی شده  ظاهري، اسیدیته و کربنات
 شیب پایین هاي قسمتهمچنین شیب شمالی و . است

اي سطحی و زیر سطحی با کیفیت ه ی، خاكاراضی جنگل
ماده آلی، فسفر قابل دسترس و جرم  باالتري از نظر

هاي  تغییرات شاخص. مخصوص ظاهري دارا هستند
هاي مختلف  اي سطحی خاك در موقعیته کیفیت الیه

تراشی شده نسبت به اراضی بکر و  شیب در اراضی جنگل
این واقعیت نشان . تري داشته استجنگلی، نمود بیش

 هاي ویژگی شیب بر هاي موقعیت دهنده این است که تأثیر
 پراکندگی که بر است تأثیري نتیجه در موثر بر کیفیت خاك

 فرآیندهاي دارد؛ بنابراین رطوبت خاك آلی و وادـم کانیـم
زمین  موقعیت وسیله به عمده طور به رواناب و آب تجمع
کاملی  در در اراضی جنگلی که به طور نسبتاً شده و تعیین

شود؛ انتقال و جابجایی مواد سطحی از خاك حافظت می
هاي باالي شیب به سمت پایین یافته از موقعیت فرسایش

به . جاد تفاوت است، کمتر رخ داده استشیب که عامل ای
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بیان دیگر اثر موقعیت شیب به عنوان یکی از عوامل مهم 
اي سطحی، وابسته به ه هاي خاك الیهتأثیرگذار بر ویژگی

با توجه به شدت . است) نوع پوشش گیاهی(کاربري 
تراشی شده و سطح قابل  تخریب خاك در مناطق جنگل

برق، در این مورد در توجه آن در مسیر خطوط انتقال 
هکتار و  170آباد تا سراوان رشت بیش از فاصله بین رستم

 اثرات دراز مدت آن، الزم است با اقدامات حفاظتی خاك

هاي فیزیکی و شیمیایی کیفیت  که اثرات منفی ویژگی
شان نزدیک  خاك را تعدیل کرده و آنها را به محدوده بهینه

ر زمان احداث این هاي گیاهی داز قبیل مالچ کند، می
- بندي و احداث آبراههخطوط و سپس بوته کاري، بانکت

تر هاي انحرافی از فرسایش، هدرروي و تخریب بیش
  .خاك جلوگیري شود

  
   بر بیش تیموقع و یاهیگ پوشش متقابل اثر نیانگیم سهیمقا - 4جدول 

  تريم سانتی 30در عمق صفر تا  نمورو خاك شاخص کیفیت
  شاخص کیفیت خاك نمورو

 )NQI( 
  کاربري  موقعیت شیب

   )پوشش گیاهی( 
b54/0   1شانه شیب  

  جنگل
ab55/0   2شانه شیب  
a58/0  شیب پشتی  
a62/0  پاي شیب 
A57/0 میانگین 
e26/0   1شانه شیب  

  تراشی جنگل
e27/0   2شانه شیب  
d36/0  شیب پشتی  
c45/0  پاي شیب 
B34/0 میانگین 

  .باشند دار می فاقد اختالف آماري معنی ،هاي داراي حداقل یک حرف مشترك یانگینم
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Abstract 

Deforestation has detrimental effects on the environment which could result in 
increased flooding and soil erosion and degradation. Study on the effect of 
forest clearing on soil functioning within an ecosystem is evaluated by soil 
quality indicators, and can provide the basis to control the land degradation and 
develop sustainable management strategies. This research was conducted to 
investigate the effect of forest clearing on some of soil quality indicators in 
Saravan Forest Park, located in Guilan province. This region has been cleared 
in some parts to allow installation of the high voltage power towers. In overall, 
144 soil samples were taken from 0-15 and 15-30 cm soil depths of the cleared 
part and its adjacent forest from four slope positions and two slope aspects. The 
data were analyzed to compare the effects of land use type and topography on 
some soil quality indicators. Some important soil quality indicators including 
bulk density, weighted mean diameter of aggregates, particle size distribution, 
pH, cation exchange capacity, organic matter content, equivalent calcium 
carbonate, total nitrogen, and available phosphorous and potassium were 
measured. The results showed that organic matter content, aggregate stability, 
cation exchange capacity, total nitrogen, available phosphorous and potassium 
of surface soils were decreased by forest clearing, whereas, bulk density, pH 
and equivalent calcium carbonate were increased. Forest surface soils of the hill 
slope with northern face had higher organic matter, total nitrogen, available 
phosphorous and lower bulk density compared to other parts. The results 
indicated that the lower slope positions had the highest amounts of organic 
matter, available phosphorous, and aggregate stability, and the lowest bulk 
density and equivalent calcium carbonate. As a result of forest clearing, average 
Nemero quality index (NQI) decreased by 67.7%. The results showed that the 
differences of soil quality indicators among different slope positions in 
deforested parts were more obvious than in the original forest parts. It can be 
concluded that deforestation may lead to surface soil degradation, which is 
mainly due to acceleration of soil erosion and soil transportation from top to 
down slope positions. Different slope positions in the forest are partly uniform 
due to relatively conserved soil. Considering the severity of surface soil 
degradation by forest clearing in power transmission lines and the considerable 
affected area in the region, it is essential to minimize these negative effects by 
conservation practices such as crop mulches, planting, terraces and diversion 
channels at the time of construction of these lines.  
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