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چكيده 
 جنگل هاي زاگرس با تخريب گسترده ای مواجه اند كه  پيامدهاي 
زيست محيطي آن  زندگي را بطور جدي تهديد مي نمايد. هدف 
بركيفيت  به ديمزار  تبديل جنگل  تاثيرات  اين تحقيق بررسي  از 
خاك بود كه در روستای گزاف عليا در سرشاخه باالدست حوزه 
ديمزار  و  جنگل  محدوده  شد.  انجام  كرمانشاه  استان  در  مرك 
يكسان  پروفيل خاك  و  زمين شناسی  توپوگرافی،  نظر شرايط  از 
بودند. تعداد 35 نمونه خاك سطحی برداشت و مورد آزمايشات 
طريق  از  پژوهش  اين  نتايج  گرفت.  قرار  شيميايی  و  فيزيكی 
مقايسه ميانگين ها نشان داد كه نسبت ذرات خاك )رس، سيلت 
اما  نداشتند،  معنی داری  اختالف  هم  با  كاربری  دو  هر  شن(  و 
 1/26 ترتيب  به  ديمزار  و  جنگل  ظاهری خاك  مخصوص  وزن 
ترتيب  به  ديمزار  و  جنگل  در  خاكدانه ها  پايداری  و    1/32 و 
63/62 و 52/65 درصد بدست آمد كه بيانگر اختالف معني داري 
)p<0.05%( برای اين دو ويژگی مهم فيزيكی بود. متوسط اسيديته 
خاك، آهک كل و هدايت الكتريكی هر دو كاربری با هم اختالف 
معنی داری نداشتند، اما كربن آلی و ظرفيت تبادل كاتيوني جنگل 
اين پژوهش  نتايج  آمد.  از ديمزار بدست  بيش  بطور معنی داری 
نشان داد كه تغيير كاربري اراضي، بويژه تبديل جنگل به ديمزار 
و متعاقبا شخم نامناسب منجر به كاهش شديد ويژگي هاي كليدي 
فيزيكی و شيميايی خاك و افزايش فرسايش پذيری آن می شود كه 

پيامدهای بعدی آن نگران كننده خواهد بود.
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مقدمه
هواي  و  آب  تعديل  در  و  است  معتدل  و  مطبوع  “هواي جنگل 
از شدت سرماي زمستان می كاهد و گرماي  دارد؛  بسيار  اثر  محيط 
تابستان را تقليل می دهد؛ گاز كربنيك هوا را می گيرد و اكسيژن كافي 
در اختيار موجودات ديگر می گذارد؛ از سيالب ها جلوگيري مي كند،  

بنابر اين جنگل منبع آب و آباداني است” ]2[.
علی رغم اين همه ازش، جنگل هاي زاگرس دچار تخريب و زوال 
قالب  در  روند  اين  از  ناشي  محيطي  زيست  پيامدهاي  و  گشته اند 
گل آلودگي  ريزگردها،  بيابانزايي،  خاك،  فرسايش  چون  پديده هايي 
تهديد  بطور جدي  را  زندگي  پايه هاي  زمين  گرمايش  و  آب  منابع 
مي نمايد. بهره برداري از اين جنگل ها براي سوخت، چوب و شكار 
به گذشته هاي دور برمي گردد، اما همزمان با رشد جمعيت و گسترش 
تكنولوژي و نبود مديريت مناسب و دلسوزانه، تخريب اين جنگل ها 

به نوبه خود به يك معضل بزرگ تبديل شده است. 
بخش عمده اي از اين جنگل ها بر روي سازندهاي زمين شناسي 
مارني و حساس به فرسايش با درصد زياد رس و سيلت قرار گرفته اند 
و به همين دليل تغيير كاربري اين جنگل ها، آسيب پذيري اراضي 
خود را به كانون فرسايش، رسوب و ريزگرد تبديل خواهد كرد كه 
در حال حاضر در نقاط مختلف زاگرس شكل گرفته است. متاسفانه 
تغيير كاربري جنگل در ايران نگران كننده است كه تبديل جنگل ها به 
ديمزار از بدترين اقدامات بشری در تغيير اكوسيستم و يكی از عوامل 
اصلی تخريب مناطق زاگرس می باشد ]6 و 10[. توسعه اراضي ديم 
كشاورزي در منطقه زاگرس به بهاي نابودي جنگل ها و مراتع ميسر 
شده و به دليل فراواني تراكتور در محيطهاي روستايي و فعاليتهاي 
غير كشاورزي )از جمله گاز رساني و توسعه فضاي شهرها( و خالء 
جنگل ها  اين  نابودي  سير  زيربط  ادارات  حفاظتي  نقش  ايفاي  در 
شتاب بيشتري نسبت به گذشته دارد. در اين روند مساحت جنگل ها، 
 از سال 1972 ميالدی تا كنون نزديك به 2 ميليون هكتار كاهش يافته 

و خاك بستر آن نيز به شدت تخريب گرديده است]27 و 11[.   
است  جهانی  متوسط  برابر  چهار  ايران  در  خاك  فرسايش  نرخ 
]17[ و به همين دليل تغيير كاربری و تخريب جنگل ها با پيامدهاي 
ناگوار زيست محيطي از جمله هدررفت خاك سطحی و تغيير در 
خصوصيات فيزيكی و شيميايی آن از جمله كاهش ماده آلی، كاهش 
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همراه  خاك  ساختمان  و  خاكدانه ها  ناپايداری  خاك،  حاصلخيزي 
است ]18، 4 و 5[. نتايج بررسيهای متعدد در اين زمينه نشان می دهد 
كه كاهش خصوصيات فيزيكی و شيميايی و تشديد فرسايش پذيری 

خاك در اراضی دچار تغيير كاربري به مراتب بيشتر است.
و  مرتع  جنگل،  شامل  مطالعه  مورد  منطقه  اصلي  كاربري هاي 
شكل  به  زاگرس  نقاط  بيشتر  مانند  غرب1  بلوط  است.  كشاورزي 
شاخه زاد، گونه شاخص جنگل مي باشد. اشكال مختلف جنگل زدايي 
بويژه در  لغزشي  تونلي و  به همراه فرسايش های سطحي، خندقي، 
بطوريكه  دارد،  بيشتري  نمود  شده،  تبديل  ديمزار  به  كه  جاهايي 
مي توان ديمزارهاي حاصل از جنگل زدايي را  معرف كشاورزي غير 
اصولي و برآمده از مديريت غير اصولي كشاورزي و منابع طبيعي 
دانست. تبديل جنگل به ديمزار در اين منطقه و موارد مشابه آن با 
شخم غيراصولي و سوزاندن بقاياي گياهي در اراضی تغيير كاربری 
يافته همراه است كه به نوبه خود موجب ببار آوردن خسارات زيادی 
به محيط زيست مي گردد و اين ديمزارها كه سالياني نه چندان دور 
جنگل بوده اند كانون فجايع زيست محيطي اكنون و آينده اند و لذا با 
ارزيابي پيامدهاي ناشي از اين روند مي توان عمق اين روند را مستند 
نمود تا شايد منجر به اتخاذ تدابير و راه حلهای مناسب در اين راستا 
گردد. اين پژوهش با هدف بررسي تاثيرات تغيير كاربری جنگل به 
اراضي جنگلي روستاي گزاف در سرشاخه  بركيفيت خاك  ديمزار 

باليي حوزه مرك استان كرمانشاه انجام يافت. 

مواد و روش ها
1- منطقه مورد مطالعه

اين پژوهش در بخشي از اراضي جنگلي و كشاورزي باالدست 
حوزه مرك انجام شد. حوزه مرگ با مساحت نزديك به 147 هزار  
تا  شمالی´34°00   عرض  مختصات  با  كرمانشاه  استان  در  هكتار 
´35°34  و طول شرقی ´30°46  تا ´25°47 قرار دارد. اين حوزه به 
شكل ناوديس نسبتا" كوهستانی، باالدست رودخانه كرخه را با جهت 
شمال غرب- جنوب شرق در بر دارد. حوزه مرك متشكل از كوه، تپه 
ماهور و دشت با ارتفاع متوسط 1524 متر از سطح دريا  است. اقليم 

منطقه نيمه خشك و متوسط بارش 370  ميلی متر در سال است.
ديمزار حاصل  و  جنگلي  اراضي  از  بخشي  مطالعه  مورد  منطقه 
از تخريب جنگل واقع در محدوده روستاهاي گزاف عليا واقع در 
بخش سرفيروزآباد و 35 كيلومتري شهرستان كرمانشاه قرار دارد. 
با  مرك  آبخيز  حوزه  باالدست  زيرحوزه  از  بخشي  محدوده  اين 
مساحت 2420 هكتار است كه به شكل بارزي مورد تغيير كاربري 
جنگل و تبديل آن به اراضي ديم شيبدار واقع شده است )شكل1(. 
بخشی از عرصه منابع طبيعی كه در مجاورت ديمزارها قرار گرفته 
اند بصورت غير قانونی دچار تغيير كاربری شده وتبديل به ديمزار 
گرديده است. عرصه های تخريبی اين ديمزارها نيز غالبًا در اراضي 
وجود  اين  با  است.  شده  واقع  جنگل ها  دست  پايين  ماهوري  تپه 

1- Quercus sp

به همراه زمين  از جمله شياری» خندقی  اشكال مختلف فرسايش 
لغزش به دليل تغيير كاربری و قطع درختان جنگلی مشهود است. 
بخش اعظم حوزه مرك در محدوده زاگرس چين خورده واقع شده 
است كه عمدتا با سازندهای مارنی به شكل تپه ماهور و نهشته های 
است.  پوشانده  را  دشتها  سطح  آبرفتی  پادگانه های  شكل  به  آن 
از تخريب  بيشتر عرصه های جنگلی، مرتعی و ديمزارهای حاصل 
لجام گسيخته اراضی ملی بر اين سازندهاي مارني قرار دارند. منطقه 
به  كه  دارد  قرار  “كشكان”  مارني  بر روی سازند  نيز  مطالعه  مورد 
همين  به  و  دارد  رخنمون  مطالعه  مورد  منطقه  در  همشيب  شكل 
داشته  تعلق  پالئوسن  به  سازند  اين  است.  لغزش حساس  به  دليل 
اين  از رودخانه كشكان گرفته شده است ]9[. ضخامت  نام آن  و 
سازند 370 متر است و شامل رس، سيلت، ماسه سنگ و كنگلومرا 
است كه به سمت باال درشت دانه می شود. چرت عمده ترين ذرات 
كنگلومرا و قلوه سنگهای آن است كه حاصل تخريب راديوالريت 
و افيوليت است. رس آن با رنگ قرمز تيره يكی از شاخص های 
پادگانه های  اين سازند و  بطور كلی   .]21 آن است ]15 و  تعقيب 
حاصل از آن بخش وسيعي از اراضي تپه ماهوری )عمدتًا جنگلی 
و يا تبديل شده به اراضی ديم( و كشاورزی ديم واقع در جنوب  
شرقي استان كرمانشاه و بخشهايی از استانهاي لرستان، چهارمحل 
بختياری و فارس را دربر دارد. رس غالب سازند و خاك حاصل 
از آن اسمكتيت است كه سهم بسزايی در تشديد لغزش، فرسايش 

خندقي و توليد رسوب دارد]14[.    
رژيم هاي رطوبتي و حرارتي منطقه وغرب زاگرس كه منطقه مورد 
مطالعه را نيز در بر دارد، به ترتيب از نوع Xeric و Themic مي باشد 
كه معرف وضعيت رطوبتي و حرارتي مديترانه اي خاك است ]1[. 
نتايج بررسي پروفيل خاك نشان داد كه افق هاي خاك به دليل داشتن 
رس و سيلت زياد تشكيل خاك دانه اي و سخت )در حالت خشك( 
و چسبنده و پالستيك )در حالت مرطوب( را داده و به همين دليل 
تخلخل آن ريز و خيلي ريز است. فاقد افق B بوده و افق C با همين 
مارن  نوع  از   R افق  بيشتر است.  آن  اما سختي  دارد،  حالت وجود 
است. با توجه به نتايج تشريح افق خاك، بر اساس طبقه بندي متداول 
 Fine,Loamy, mixed, انتي سول، خانواده  در آمريكا ]25[، سري 

thermic و واحد Fluventic Xerorthents  مي باشد. 

2- جمع آوري داده ها
اين داده ها شامل نقشه ها، گزارشات و مدارك مربوط به مميزي 
اراضي روستاي گزاف، تصاوير ماهواره اي و نقشه توپوگرافی محدوده 
كاری مورد مطالعه بود. سپس نقشه های سند اجرای مقررات ماده 56 
)نقشه مميزي اراضي( از اداره كل منابع طبيعی استان كرمانشاه تهيه 
با GPS محدوده ديمزار حاصل از تخريب جنگل و جنگل  شد و 
مجاور مشخص گرديد. بررسيهاي ميداني نشان داد كه غالب اراضي 

ديم حاصل از جنگل در 10 سال اخير رخ داده است.
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3- نمونه برداري خاك
قبل از نمونه برداري مشخصات توپوگرافي )شيب، جهت، ارتفاع،  
زمين شناسي )نوع سازند( و وضعيت عمومي خاك شناسي )عمق و 

واحدهاي  شناسايي  كار  اين  از  نوع خاك( مشخص شد. هدف 
دو  بود.  ميداني  بررسي هاي  و  خاك  نمونه برداري  براي  همگن 
رخساره ژئومورفولوژي )واحد همگن( شامل جنگل و مرتع انتخاب 
و نمونه برداری خاك از عمق 0-20 سانتی متری انجام و مختصات 
خاك  از  نمونه برداری  نهايتا  گرديد.  ثبت   GPS با  آنها  جغرافيايي 
يك  طول  در  نمونه برداری  جهت  شد.  انجام  رخساره ها  از  هريك 
از  حاصل  ديمزار  و  جنگل  دامنه  جهت  بر  عمود  خطی  ترانسكت 
تخريب آن با توجه به وسعت و وضعيت همگنی هريك از دو عرصه 
انجام شد كه تعداد 19 نمونه خاك از جنگل و 16 نمونه از ديمزار 

پايين دست آن برداشت گرديد.

4- آزمايشات خاكشنايي
آزمايش  مورد  معمول  ويژگيهای  شامل  خاكشناسي  آزمايشات 
شامل بافت، ساختمان، مواد آلی، وزن مخصوص ظاهری، پايداری 
خاكدانه ها و اسيديته بود كه بر اساس روش های معمول به شرح زير 

انجام شد:

 بافت خاك به روش هيدرومتری انجام شد و با استفاده از مثلث 
بافت خاك كالس های بافت خاك تعيين گرديد؛ 

- وزن مخصوص ظاهري خاك از سيلندر هاي با حجم ثابت می 
باشد استفاده شد؛  

خاكدانه ها  پايداری  از شاخص  استفاده  با  خاكدانه ها  پايداری   -
)AS( به روش الك تر ]26[.  

  - هدايت الكتريكی و اسيديته )pH( عصاره گل اشباع به ترتيب 
با  EC متر و pH سنج قرائت گرديد؛

 - كربن آلی خاك از روش والكی بلك؛ و
- پايداری خاكدانه ها نيز به روش الك تر اندازه گيری گرديد.

5- روش آماري تجزيه و تحليل داده ها
تجزيه آماري داده ها با شامل ميانگين، واريانس، بيشينه، كمينه و 

مقايسه ميانگين ها )t-test( با نرم افزار SAS 6,12 انجام گرديد. 

نتايج و بحث
1- ويژگی های فيزيكی خاك 

در اين پژوهش 5 ويژگی مهم فيزيكی خاك شامل مقادير شن، 
مخصوص  وزن  و  خاكدانه   پايداری  خاك(،  )بافت  رس  و  سيلت 

شكل1: موقيت منطقه مورد مطالعه در حوزه آبخيز مرك و ايران
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ظاهری به  منظور  بررسی نقش تغيير كاربری بر روی كيفيت فيزيكی 
نتايج تجزيه آماری و مقايسه ميانگين   خاك انجام شد )جدول 1(. 
داده ها نشان داد كه مقدار شن در هر دو كاربری حدود 26 درصد 
است اما تغييرات آن در كاربری جنگل )واريانس نمونه( بيشتر است 
و در مجموع مقايسه ميانگينها تغيير معنی داری را نشان نداد. مقادير 
و   40 حدود  ترتيب  به  نيز  كاربری  دو  هر  رس  و  سيلت  متوسط 
ديمزار  و  جنگل  در  آن  تغييرات  شن  همانند  كه  است  درصد   34
در هر دو  نمونه ها  ذرات سيلت و رس  زياد  نسبت  نبود.  معنی دار 
كاربری  دو  هر  در  سنگين  بافت  با  خاك  تشكيل  موجب  كاربري 
خطر  بودن رس  زياد  و  سيلت  زياد  مقدار  است.  ديمزار  و  جنگل 
رسايش  و  زمين لغزش  وقوع  مقدمه  عنوان  به  انحاللی  فرسايشهای 

خندقی را می رساند. 
ميانگين وزن مخصوص ظاهری جنگل و ديمزار به ترتيب 1/26 
و 1/32 گرم بر سانتي مترمكعب ميباشد كه در كاربري جنگل بطور 
در  انحراف  زياد  مقادر  است.   ديمزار  كمتر   )p<0.05( معني داري 
دهنده  نشان  نيز  مهم خاك  اين ويژگي  معني دار  اختالف  و  ديمزار 
تغييرات مكاني آن است كه عمدتا بر اثر تغيير كاربري رخ داده است 
و در شرايط بحرانی ناشی از خشك سالی منجر به كاهش رطوبت 

خاك مي گردد. 
با توجه به جدول1، مقدار پايداري خاكدانه ها در كاربري جنگل 
بيانگر  كه  آمد  بدست  ترتيب 63/62 و 52/65 درصد  به  ديمزار  و 
ميدهد  نشان  امر  اين  مي باشد.  نيز   )p<0.05( معني داري  اختالف 
كه عوامل خارجي )از جمله شخم و كاهش ماده آلي( نقش مهمي 
در تغيير پايداري خاكدانه هاي خاك دارد كه با يافته های كريمی و 
همكاران )1386(، مطابقت دارد. بطور كلي تغييرات معني دار اين دو 

ويژگي مهم فيزيك خاك در دو كاربري بازتابي از تاثير عوامل انساني 
در اين روند به دليل تردد زياد ماشن آالت و سوزاندن كاه و كلش 
و كشت مدام )بدون آيش و تناوب و شخم مفرط و غلط )موازي 
شيب( است كه منجر به كاهش شديد كربن آلي و در نتيجه كاهش 
پايداري خاكدانه ها و افزايش وزن مخصوص ظاهري خاك شده كه 
به كاهش رطوبت و تشديد فرسايش مي گردد.  منجر  نوبه خود  به 
افزايش وزن مخصوص ظاهري خاك به  بر اثر تردد زياد ماشين آالت 
كشاورزي نيز يكي از نگراني هاي پژوهشگران در اين زمينه است.  

2- ويژگي هاي شيميايي خاك
نتايج تجزيه 6 ويژگي مهم شيميايی و عناصر غذايي نمونه های 
خاك و مقايسه ميانگين آنها در دو كاربري جنگل و ديمزار جداول 
2 رج شده است. بر اين اساس، اسديته خاك )pH( جنگل و ديمزار 
به ترتيب 7/70 و 7/56 است كه علي رغم مقدار زياد آن در جنگل، 
تفاوت معني دار نبود، اما ضريب تغييرات آن در خاك جنگل بيشتر 
بود. معموال وابستگي مكاني عامل اسيديته خاك به دليل وابستگي 
است.  بيشتر  خاك  كاني شناسي  مشخصات  و  مادري  مواد  به  ذاتي 
متوسط آهك كل جنگل و ديمزار به ترتيب 32/7 و 30/2 درصد بود 
كه علي رغم زياد بودن آن در خاك جنگل، تفاوت در هر دو كاربري 
معني دار نيست.  متوسط هدايت الكتريكي و سديم تبادلي خاك در 
هر دو كاربري به ترتيب dS/m 0/ 71 و cmolckg-1 0/51 بود كه 
مقايسه ميانگين هريك از آنها در هر دو كاربري تفاوت معني داري 
و خاك  مطالعه  مورد  منطقه  زمين شناسي  سازندهاي  نداد.  نشان  را 
حاصل از آن فاقد نمك است و درصد باالي آهك به همراه اسيديته 
قليايي نزديك به خنثي از مهمترين عامل يكنواختي و سطح پايين 

جدول1: ويژگي هاي فيزيكي خاك جنگل و ديمزار و مقايسه ميانگين آنها در روستاي گزاف عليا در حوزه مرك استان كرمانشاه
متغير خاك كاربري متوسط انحراف معيار كمينه بيشينه تعداد T-test

 (Pr> F)

شن
%

جنگل 26.0 10.61 11.0 54.0 19 0.93
NSديمزار 26.3 7.12 18.0 42.0 16

سيلت
%

جنگل 41.2 8.65 32.0 60.0 19 0.24
NSديمزار 38.4 4.92 30.0 48.0 16

رس
%

جنگل 32.7 9.9 12.0 52.0 19 0.41
NSديمزار 35.3 7.9 21.0 47.2 16

پايداري خاكدانه ها
%

جنگل 63.62 4.23 57.5 70.75 11 0.003
ديمزار* 52.65 9.98 40.04 68.25 12

وزن مخصوص ظاهري
(g/cm3)

جنگل 1.26 0.047 1.20 1.37 11
0.034

ديمزار* 1.32 0.095 1.17 1.42 12

  *= تفاوت معني دار در سطح 5 درصد، NS= عدم تفاوت معني دار 
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اين دو عامل شيميايی خاك است. 
سطح كربن آلي به عنوان يكي از مهمترين ويژگي هاي خاك در 
جنگل و ديمزار به ترتيب 2/1 و 1/35 درصد بود كه مقدار آن در 
جنگل با كمترين ضريب تغييرات بطور معني داري )p<0.05%( بيش 
از ديمزار بود )جدول 2(. اين روند نشان مي دهد كه علي رغم مصون 
نماندن جنگل از تخريب ناشي از چراي دام و شاخه زني، به دليل 
توليد بيومس )زي توده گياهي( از پايداري و يكنواختي نسبي بيشتري 
برخوردار بود و شخم و تغيير كاربري بيش از ساير عوامل تخريب به 

جنگل و خاك آن خسارات به بار مي آورد. 
جابجايي شديد خاك سطحي ديمزار به موازات جهت شخم در 
برسي هاي ميداني مشاهده گرديد. تغييرات كربن آلي خاك بستگي به 
شرايط اقليمي، توپوگرافي، بافت خاك، وضعيت خاكورزي )شخم( 
و به هم خوردن خاك دارد ]16 و 1[. به هم خوردن خاك1 بطور منفی 
با ذخيره كربن و عملكرد محصول دارد كه در  همبستگی شديدی 
مناطق نيمه خشك اين همبستگي قوي تر است ]20[. يكي از عوامل به 
هم خوردن خاك شخم نامناسب است كه به فرسايش شخم2 منتهي 
مي گردد و به دليل تاثيرات منفي آن بر كربن آلي و ساختمان خاك 
اثرلت   .]23 و   7[ مي گردد  پايين دست  در  خندقي  فرسايش  موجب 
شخم بر روي ماده آلي خاك در مناطق نيمه خشك شديدتر بوده و 
كمترين مقدار كاهش ماده آلي خاك بر اثر شخم در اين نواحي 12 
درصد گزارش شده است كه نهايتا به كاهش نفوذپذيري نيز منجر 

1- soil disturbance
2- tillage erosion

مي گردد  ]24 و 16[.  
ظرفيت تبادل كاتيوني )CEC( نمونه هاي خاك جنگل و ديمزار 
به ترتيب 33/3 و cmolckg-1  25/1 بدست آمد كه با هم تفاوت 
معني داري دارند كه ميزان وابستگی مكانی و تغييرات آن براي جنگل 
در حد “زياد” و در ديمزار در حد “متوسط” است )جدول 2(. مقدار 
ظرفيت تبادل كاتيوني بين 12 تا cmolckg-1 25 در رتبه “متوسط” 
 CEC و  بين 25 تا 40 در رتبه “زياد” قرار مي گيرد ]12[. مقدار زياد
در اين خاكها تابعي از مقدار رس )بويژه از نوع اسمكتيت(، ماده آلي 
البته مقدار كمتر آن  خاك و تا حدودي آهك خاك ناشي مي شود. 
در كاربري ديمزار به دليل شخم، فرسايش خاك، ماده آلي فقيرتر و 

كشت مداوم است. 
خورده،   شخم  خاك  كناره هاي  يافته،  انجام  تحقيقات  اساس  بر 
بسته به موقيعيت توپوگرافي بيشترين نقش را در رها سازي كربن 
مورد   .]6 و  مي يابد]19  افزايش  دما  افزايش  با  كه  دارند  خاك  آلي 
مقدار  با  منطقه  ديمزار  اراضي  براي  اين  و  است  گرفته  قرار  تاييد 
با  از 10 درصد  زياد رس و سيلت و قرار گيري روي شيب بيش 
از  بعد  اراضي  اين  در  معموال  است.  محتمل تر  موازي شيب  شخم 
شخم حدود نيمي از كربن آلي خاك در كمتر از 100 روز به هوا 
و  كاتيوني  تبادل  ظرفيت  كاهش  به  منجر  خاك  در  و  شده  منتشر 
پايداري خاكدانه ها و كاهش نفوذپذيري خاك مي گردد ]22[. شخم 
موازی شيب يكی از عوامل كليدی در اين تراژدی زيست محيطی 
مناطق زاگرس است. معموال شخم موازی شيب با خيش برگردان دار 
را  رواناب  به  آنها  ورود  و  غذايي  عناصر  جابجايی  ميزان  بيشترين 

جدول 2: ويژگي هاي شيميايي خاك جنگل و ديمزار و مقايسه ميانگين آنها در روستاي گزاف عليا در حوزه مرك استان كرمانشاه
متغير خاك كاربري متوسط انحراف معيار كمينه بيشينه تعداد T-test

(Pr> F)

اسيديته خاك جنگل 7.70 0.236 7.20 8.32 19 0.051
NSديمزار 7.56 0.124 7.30 7.80 16

آهك كل
%

جنگل 32.70 9.94 14.80 49.2 19 0.388
NSديمزار 30.23 6.70 19.60 45.0 16

كربن آلي خاك
%

جنگل 2.10 0.47 1.2 2.60 19 0.0004
ديمزار* 1.35 0.56 0.65 2.75 16

EC dS/m جنگل 0.70 0.20 0.46 1.10 19 0.973
NSديمزار 0.71 0.21 0.36 1.30 16

سديم
 (cmolckg-1) 

جنگل 0.55 0.19 0.25 0.89 19 0.127
NSديمزار 0.45 0.15 0.23 0.18 16

CEC
cmolckg-1 جنگل 33.3 3.50 26.0 38.6 19 0.0001

ديمزار* 25.1 5.96 14.0 38.2 16

 *= تفاوت معني دار در سطح 5 درصد، NS= عدم تفاوت معني دار 
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سبب می شود و در نقاط با كاهش پوشش گياهي، شديدتر است ]8 
و 18[. اين روند معموال توسط كشاورزان جزء انجام می شود ]13[. 
فرسايش شخم در ديمزارها منجر به فرسايش شياري، بار رسوبي1، 
گل آلودگي منابع آب، و هدر رفت عناصر غذايي و انتشار كربن به 
جو زمين مي گردد كه تداوم شخم عالوه بر اين موارد كاهش تخلخل 
مفيد خاك، افزايش وزن مخصوص ظاهري و كاهش نفوذ پذيري را 

نيز به دنبال دارد.

نتيجه گيري
تبديل  بويژه  كاربري،  تغيير  كه  مي دهد  نشان  تحقيق  اين  نتايج   
جنگل هاي زاگرس به ديمزار چه پيامدهاي جبران ناپذيري به دنبال 
دارد. اين جنگل ها هم از نظر كمی و هم در محتوي دچار تخريب و 
زوال گشته اند كه پيامدهاي زيست محيطي آن  زندگي را بطور جدي 
تهديد مي نمايد بر اين اساس،  برخي مشخصات متداول فيزيكي و 
شيميايي خاك از قبيل توزيع ذرات بافت خاك )رس، سيلت و شن(، 
اسيديته خاك، هدايت الكتريكي و مقدار آهك كل در هر دو كاربري 
مادري  مواد  به  آنها  ذاتي  وابستگي  دليل  به  اين  بود.  يكسان  تقريبا 
اراضي  از نوع كاربري و مديريت  متاثر  است كه بطور نسبي كمتر 
هستند. اما با تشديد فرسايش ناشي از تغيير كاربري جابجايي رس و 

سيلت و تجمع آن در پايين دست نيز رخ خواهد بود.
در مقابل،  مقايسه آماري )t-test( ميانگين داده هاي مربوط به وزن 
تبادل  پايداری خاكدانه ها، كربن آلي و ظرفيت  مخصوص ظاهری، 
كاتيوني  بيانگر اختالف معني داري )p<0.05(  در هر دو كاربري 
بود. تغييرات فاحش وزن مخصوص ظاهري و پايداري خاكدانه ها 
ديمزار  و  جنگل  در  خاك  فيزيك  مهم  بسيار  ويژگي  دو  عنوان  به 
اراضي  كاربري  شيوه  جمله  از  و  خارجي  عوامل  به  كه  داد  نشان 
حساسيت بيشتري دارند. اين تغييرات به دليل شخم موازي شيب، 
ميان  از  است.  آيش  بدون  مداوم  كشت  و  گياهي  بقاياي  سوزاندن 
مشخصات شيميايي نيز دو ويژگي كليدي يعني كربن آلي و ظرفيت 
چشمگير  بطور  نيز  جنگل  كاربري  تغيير  اثر  بر  نيز  كاتيوني  تبادل 
بقاياي  سوزاندن  و  شخم  مخرب  نقش  از  حاكی  كه  يافتند  كاهش 
نوبه خود موجب فرسايش پذيری خاك  به  اين روند  گياهي است. 
معني دار  تفاوت  كلي  بطور  بود.  شده  جنگل  با  مقايسه  در  ديمزار 
مقادير كربن آلي، ظرفيت تبادل كاتيوني، پايداري خاكدانه ها و وزن 
مخصوص ظاهري خاك را مي توان به شخم، كاهش بيومس گياهي 
)در فقدان پوشش جنگل(، سوزاندن بقاياي گياهي و تردد تراكتور 
)فشرده نمودن خاك در فصل مرطوب( نسبت داد كه به نوبه خود 
منجر به كاهش نفوذپذيري، كاهش تخلخل مفيد و كاهش مقاومت 
خاك در برابر ضربات باران يا وزش باد )پديده نوظهور در چنين 
مناطقي( شده و به راحتي جابجا مي شود. پيامدهاي خارج حوزه اي 
اين روند در قالب گرمايش زمين و آلودگي منابع آب   )off-site(
از نظر  نبايد  نيز  پايين دست و توليد رسوب )گل آلودگي آب( را 

1- Siltation

دور داشت. عمق بحران تخريب جنگل هاي زاگرس و تغيير كاربري 
آنها بيش از حد تصور است. تراژدي خشكيدگي در كنار زغال گيري 
رو به گسترش،  شخم كف جنگل و تبديل لجام گسيخته اين جنگل ها 
گاز   شبكه  جمله   از  كشاورزي  غير  فعاليتهاي  همراه  به  ديمزار  به 
بيم  و  است  آورده  وارد  ارزشمند  منابع  اين  بر  جانكاهي  ضربات 
روند  با  آن  از  ناشي  سياسي  و حتي  اجتماعي  اقتصادي،  بحرانهاي 

فعلي تخريب دور از انتظار نخواهد بود.

سپاسگزاري
 اين مقاله از نتايج طرح تحقيقاتي "بررسی مهمترين اثرات تبديل 
اراضی جنگلی به ديمزار بر كيفيت خاك و فرسايش در حوزه مرك 
حفاظت  پژوهشكده  همكاري  با  كه  شده  تدوين  كرمانشاه"  استان 
خاك و آبخيزداري انجام گرفت. بدينوسيله از همكاري مسئولين و 
اشاره كمال  مورد  پژوهشكده  مالي  كارشناسان محترم و حمايتهاي 

سپاسگزاري به عمل مي آيد.
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The quantity and quality of Zagros Forests (west Iran) are declining through improper management and 
land-use practices negatively affecting life in the regional scale. The objective of this research was explored 
the change in soil quality through conversion of forest to rain-fed practices which was conducted in the 
Gazaf-e-olya village in the Merek watershed, Kermanshah, Iran. Thirty five soil samples were collected 
from surface soil layers and subjected to soil physicochemical analysis. The data also were analyzed both 
classical and semivariance using SAS software. The results showed that there was no significant difference 
for soil particles distributions (sand, silt and clay) in the forest and rain-fed areas. The respective level of 
bulk density (BD) in the forest and rain-fed was 1.26 and 1.32 gr-1cm-3, indicating significant difference 
(p<0.05%) between them. Soil aggregate stability (SA) value in the forest and rain-fed was 63.62 and 
52.65 %, respectively. The positive significant differences were found for BD and SA in the forest as a 
good physical quality. There were no significant differences for pH, Naexch., EC and P,  with moderate 
spatial variability, while other soil chemical characteristics including SOC, N, K, CEC have significant 
higher values (p<0.05%) in the forest compared to rain-fed area. There is concluded that land-use alteration, 
especially conversion of forest to rain-fed areas contributes to soil depletion and sever environmental 
problems and global warming.

Keywords: Aggregate stability, Improper tillage, Rainfed lands, Organic carbon, Zagros foret, Gazaf 

olya.
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