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  دهيكچ

ـ دار و بـه تبـع آن پ       ي پا يهاتيري مد ييناساان ش ك ام كت خا يفيك يها بر شاخص  ي اراض ياربرك تأثيرمطالعه   ـ  از تخريريشگي نـده  يب فزاي

ـ ن تحق يدر ا . سازدي را فراهم م   كخا ـ   ) ۱۳۸۴ و   ۱۳۷۹ (+ETMو  ) TM )۱۳۶۶ يهـا سـنجنده ق از داده  ي ـ  تغ يجهـت بررس ـ رات يي  ياربرك

 ۳۰-۰ از عمـق  ي طـور تـصادف   نمونـه بـه  ۵۰دسـت آمـده تعـداد       بـه  يهـا  نقشه كمكسپس با   . داستفاده ش  جوپار   - دشت ماهان  ياراض

ـ كيل تـنفس م   ي، پتانس ي تهيه شد و مقدار ماده آل      ياربرك مربوط به هر     ك خا يمتر يسانت  و بافـت  pH، EC، ي، وزن مخـصوص ظـاهر   يروب

ـ ي شامل باغ مياربركهشت نوع .  شدنديريگ اندازهكت خايفيك يها به عنوان شاخص   كخا ـ غ (يوه، پوشش درخت ، بـاغ پـسته،   )ر بـارور ي

ـ ك صـحت   هكج نشان داد    ينتا. دي گرد كيك در منطقه تف   يزار براساس مطالعات صحراي   ر، رها شده، شخم خورده و تاغ      ي، با يزراع  نقـشه  يل

ـ ترتها به    آن ياپاكب  ي درصد و ضر   ۷/۹۱ و   ۲/۹۵،  ۴/۸۹ بي به ترت  ،۱۳۸۴  و ۱۳۷۹،  ۱۳۶۶ يهاسال ـ  درصـد  ۸۸ و   ۹۲،  ۸۵ بي بـه  . باشـد يم

ـ ، بـاغ م ي پوشش درخت يهاياربرك در   كيفيت خا كه  ك شده نشان داد     يگيراندازهيفيت  ك يها ميزان شاخص  يلكطور   ـ ي  و بـاغ  يوه، زراع

   .ها بهتر بوده استياربركر يپسته نسبت به سا
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  مقدمه

 حال در يهاشورك در خصوص به انسان تيجمع هك ييآنجا از

 ياصـول ريـ غ يوربهره است، شيافزا حال در روز به روز توسعه

 را آنهـا  مرمـست  مطالعـه  و شـناخت  ارزشـمند،  يعـ يطب منابع از

 يبـه منظـور بررسـ      ياراضـ  ياربرك راتييتغ. دينمايم يضرور

 مـورد  ،يزمـان  دوره يـك  در  آنها عوامل به وجود آورنده    و علل

  .باشديم زانيربرنامه و رانيمد توجه

 فيوظا انجام در كخا دائم ييتوانا توانيم را كخا تيفكي

 و مستيـ وسكا داخـل  در زنـده  ياتيح ستميس يك عنوان به خود

 ياتيـ ستم حيـ ن سيا. ردكف يمتفاوت تعر  يهابرداريبهره تحت

ـ ن را هـوا  و آب تيـ فكي ،يكولوژيب ديتول حفظ بر د عالوه يبا  زي

. باشـد  وانيـ ح و اهيگ انسان، سالمت نندهك ني تأم و بخشد بهبود

 اتيخصوص از يبرخ يريگاندازه قياز طر  كخا تيفكي يابيارز

شـوند،  يدر نظر گرفته م    تيفكي يهاشاخص عنوان ه به ك كيخا

   .)۸ (رديپذيم صورت

ـ با كخا تيفكي يبررس  انكـ م هـم  و زمـان  بعـد  در د هـم  ي

 و ياربرك نوع ،ييايجغراف ينواح عوامل هيلك ).۱۵(شود  يبررس

 يانكـ م يريرپـذ ييتغ بـر  يداريمعنـ  طـور  بـه  ياراضـ  تيريمد

 ،يشاورزكـ  مختلـف  يهـا عرصه در كخا تيفكي يهاشاخص

 در )۱۶ (ارانكـ هم و گيبيل ).۸(گذارند يم أثيرت جنگل و مراتع

 ،كخا تيفكي يهاشاخص يرو ارك و شتك و شخم اثر يبررس

 شيآزمـا  ۲ در را يكيولـوژ يب و ييايميشـ  ،يكيزيف يهاشاخص

 ،۵/۷ تـا  ۰ اعماق در) ۱۹۹۳ در يگريد و ۱۹۸۴ سال در يكي(

ـ گانـدازه  متريسانت ۳۰ تا ۱۵و   ۱۵ تا ۵/۷  جـه ينت و ردنـد ك يري

 ۵/۷ تـا  ۰ محدوده به تيريمد اثر ش،يآزما دو هر در هك گرفتند

 هكـ  ردنـد ك ن عنـوان  يچنـ هـم آنهـا   . شـود يم محدود متريسانت

ـ تول  مناسـب  يهـا ستميـ س اتخـاذ  بـا  تواننـد يمـ  شاورزانك  و دي

  .بخشند بهبود را كخا تيفكي شخم تيريمد

ـ دل بـه  هكـ  ردندك گزارش  )۱۷ (ارانكهم و ميشل  وجـود  لي

 يهـا شـاخص  ردنكـ  مـشخص  ،كخا در موجود يهايدگيچيپ

 وزن (يكـي زيف يهـا شـاخص . باشـد يدشـوار مـ    كخـا  تيفكي

 تيـ ظرف آب، نفـوذ  سـرعت  شه،يـ ر عمـق  ،يظـاهر  مخصوص

 تيظرف ،pH، EC( ييايميش ،)ها  دانهك خا يداريپا آب، ينگهدار

ـ  مـواد  ،يونياتك تبادل  ميلـس كم و   يپتاسـ  ،يمعـدن  تـروژن ين ،يآل

 تروژنين وماسيب ،يروبيكم ربنك وماسيب( يكيولوژيو ب  ) يتبادل

در تحقيـق فـوق بـه عنـوان         ) هـا ميآنـز  و كيخا رمك ،يروبيكم

 ديگـر،  ي از سـو . شـدند يگيـر  اندازهكيفيت خا ك يهاشاخص

 مراتع بيتخر و قرق ،يتراش جنگل نقش) ۷ (ارانكهم و يانكي

 گلـستان  اسـتان  يلس ياراض در كخا تيفكي يهاشاخص بر را

 ليتبـد  هكـ داد   نـشان  مطالعه نيا جينتا. دادند رارق يبررس مورد

ـ  مـواد  درصـد  ۶۶ تا يشاورزك ياراض به يعيطب يهاجنگل  يآل

 مقـدار  سوم يك تا راها    دانهك خا يداريپا و داده اهشك را كخا

در تحقيـق فـوق       شـده  قـرق  يمرتع ياراض. دهديم رييتغ هياول

   .دبو گريد يهاياربرك به نسبت يتر  مطلوبتيفكي يدارا

  سـنجنده   شـش بانـد    يهااز داده ) ۶(اران  كفرد و هم  يدزاه

TM    اخذ شده بود،   ۲۰/۲/۱۳۷۷خ  ي تار ه در ك ۵ ماهواره لندست 

 يح هندسـ يو تـصح  ردك استفاده ي اراضياربركه نقشه ي ته يبرا

 ,Root Mean Square Error)  جـذر ميـانگين مربـع خطـا     بارا

RMSE ( ــر ــدكــيپ ۰۰۸/۱براب ز اعمــال پــس ا. سل انجــام دادن

ه ن شباهت، صحت نقـش    يشتري نظارت شده با روش ب     يبند طبقه

 ي اراضـ  ياربرك يي قرار گرفت و نقشه نها     يابي مورد ارز  يديتول

ـ  نظارت شده با روش ب يبندطبقه.  شد هيته ن شـباهت، بـا   يشتري

ـ  تهيجـه را بـرا  ين نتي درصـد بهتـر   ۸۷ ياپـا كضريب   ه نقـشه  ي

  .فراهم نمود در مطالعه فوق ي اراضياربرك

 بـر  مبنـي  ، شواهدييبر اساس مطالعات ميدان    هكاين به نظر

دارد، لذا   وجود  جوپار -دشت ماهان  در ياراض ياربرك تغييرات

 و پوشش ياربرك ميزان تغييرات يمطالعه حاضر به منظور بررس    

 در كت خايفكي يهاسه شاخصي ساله و مقا۱۸ دوره ي طياراض

  .منطقه انجام شد در اين ي مختلف اراضيها و پوششياربرك

  

  هامواد و روش

  مطالعه مورد منطقه )الف

 درجه ۵۷ يياي جغرافيهان طوليب) ۱ لكش (منطقه مورد مطالعه

ــ ثان۱۳قــه و ي دق۴و  ــا ي ــه و ي دق۱۹ درجــه و ۵۷ه ت ــ ثان۳۶ق   ه ي



  . ..های پوشش/ های کيفيت خاک در انواع کاربری مقايسه برخی از شاخص 
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   در استان کرمان  منطقه مورد مطالعهتيموقع .۱شکل 

  

 ۱۱ درجه و  ۳۰ا   درجه ت  ۳۰ يياي جغراف يهان عرض ي و ب  يشرق

 ياراضـ از تـار  كه ۳۵۲۵۷ و   داشته قرار   يه شمال ي ثان ۴۶قه و   يدق

 و  ي حرارتـ  يهـا  رژيـم  .شـود يشامل م  را  جوپار -ماهان دشت

ــايرطــوبت ــاك خ ــ يه ــب ترمي ــه ترتي ــه ب ــديك منطق    ك و اري

  ).۱(باشد يم

ات ك حرتأثير تحت يشناسني از نظر زم جوپار-ماهان دشت

ن يادر محل .  قرار داردي بزرگيهايستگك، گسل و شيكيتونكت

ن يجوپـار قطـع شـده و بنـابرا         -وهستان داوران كستم  يدشت س 

. انـد فهرج به هـم متـصل شـده        -تهرود و انار   -زيري س يهاچاله

ه شـهر   كـ ع است   ي دشت نسبتا وس   يكجاد  ين اتصال ا  يحاصل ا 

  ). ۴(رمان در گوشه شمال آن قرار گرفته است ك

  

  ازينل مورد يها و وساداده )ب

 و) TM) ۶/۶/۱۳۶۶ يهـا  سـنجنده  يهـا ن مطالعـه از داده    يدر ا 

ETM+)۱۷/۵/۱۳۷۹ اســتفاده  مـاهواره لندسـت  ) ۱۴/۵/۱۳۸۴ و

از   وه شـدند ين مرجع تهي به صورت زميا ماهواره يهاداده. شد

 بـه   يمرجع ساز ني زم يخطاها.  برخوردار بودند  يت مطلوب يفكي

ـ  TM و   +ETM يها سنجنده يدست آمده برا   ب برابـر   يـ ه ترت ب

ها ن دادهي ايتمام. باشديه مطلوب مكسل بود يك پ۳۵/۰ و ۳۱/۰

 اخذ شده و بنـابراين    ) اواسط تابستان ( به هم    يك نزد يخيدر تار 

 يخـوب  قابليـت  ي داراي و پوشـش اراضـ   ياربركسه  يجهت مقا 

رات ييـ زان تغ يـ شف م كـ ر و   يجهـت پـردازش تـصاو     . باشنديم

ـ ي در اي اراضياربرك  اسـتفاده  ENVI 4.3رم افـزار  ن منطقه از ن

ـ براساس اطالعـات حاصـل از بازد       .شد دسـتگاه   (ييد صـحرا  ي

GPS( ،ــش از بوم ــپرس ــشه  ي ــه، نق ــان منطق ــياربرك  ي اراض

افزار گوگل  ر نرميو تصاوشور ك يبردارسازمان نقشه ۱:۲۵۰۰۰۰

در مرحله بعد با اسـتفاده از روش  . شده ي تهيميارتس، نقاط تعل 

جـاد  ي مختلف ايهاالسكن ي بيشتريبز  ي تما ي خط يارسازكآش

 نظـارت شـده بـا       يبنـد سپس با استفاده از روش طبقـه      . گرديد

الس بـاغ پـسته،     كـ  ۶ر در   يه تصاو يلكاحتمال  ثر  كتم حدا يالگور

 زار و پوشـش   تـاغ ،  ريمنت با يپد ،ي زراع ،ري با ي رسوب يهاكخا

 راتييـ شف تغكـ سپس با استفاده از دستور  . قرار گرفتند  يدرخت

)Change detection(،ي طــي اراضــياربركــرات ييــزان تغيــ م 

 و ي شمـس يهجـر  ۱۳۸۴ تـا    ۱۳۷۹ ،۱۳۷۹ تـا    ۱۳۶۶: يها سال

 ي هجـر  ۱۳۸۴ تا سال    ۱۳۶۶ ساله از سال     ۱۸ راتيي تغ چنين  هم

تم يان بــا اســتفاده از الگــوريــدر پا. ديــگرد اســتخراج يشمــس

ــاتر ــايكم ــتفاده از " و روش Confusion matrix) (س خط اس

، ")Using Ground Truth ROI (ي انتخـاب يواح نينيصحت زم

  . محاسبه گرديديدي توليهاصحت نقشه

  

  يبردار نمونه)ج

يفيـت  ك از اهـداف مطالعـه حاضـر، مقايـسه          كيه ي ك نظر به اين  

شت بوده، لـذا بـه هنگـام        ك باير و تحت     يهاياربرك در   ياراض

ر ديگك ي باريبا باير و پديمنت ي رسوبيها ياربرك، يبردارنمونه

 مـورد اسـتفاده     يا ماهواره يها ديگر، داده  ياز سو . تلفيق گرديد 

ــه جداســاز ه در فــصل كــ يا شــخم خــوردهي اراضــيقــادر ب
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 ديگر ايـن    ي، و از سو   باشد ينمشت نشده بودند    ك يبردار نمونه

 هـا   پوشش و   ياربرك را نسبت به ساير      ي مديريت متفاوت  ياراض

، از يفيـت ايـن اراضـ   يكان تفـاوت در   ك، لذا به دليل ام    اند  داشته

بـه عـالوه،   .  گرديـد يبردار  به صورت مستقل نمونه   ياربركاين  

ــا  ــمقاب  و مــشاهدات ي مــورد بررســي دوره تــصاوير ســه  سهي

 قابـل   ي توليـد  يهـا ه در نقشه  ك رها شده نيز     ياربرك،  يصحراي

ـ        يبـردار   مـستقل نمونـه    ياربركـ  كمشاهده نبود، به صـورت ي

   ).۲ لكش(گرديد 

 ۶ سـنجش از دور،    يها  از داده  ي توليد يهاشهبنابراين در نق  

، پـديمنت   ي زراع ،ري با ي باغ پسته، رسوب   شامل (پوشش/ياربرك

 و يو در مطالعــات صــحراي) يزار و پوشــش درختــتــاغ، ريبــا

ر، رها شده، يشامل باغ پسته، با (پوشش  / ياربرك ۸ يبردار نمونه

ـ ، باغ م  يزراع ـ    ي ) زار، شـخم خـورده و تـاغ       يوه، پوشـش درخت

  . گرديدكيكتف

 ۵۰ شـد، يم مشاهده منطقه در هك يظاهر راتييبراساس تغ  

از  ) نامتعـادل  ي تـصادف  كـامالً طـرح    (يتصادف صورت نمونه به 

ـ توز هاياربرك از كي هر ني ب ك خا يمتري سانت ۳۰ -۰عمق    عي

 تـنفس  يريـ گ جهـت انـدازه   ك خـا  يها از نمونه  يمقدار. شدند

 ي نمونـه هـا    .ل يافـت  خچال انتقا يش به   ي تا زمان آزما   يروبيكم

 بـا  ي وزن مخـصوص ظـاهر   يريـ گدست نخورده جهت انـدازه    

  نمونـه ۲۰در ضمن، تعداد   .  تهيه گرديد  ي فلز ي سيلندرها كمك

 از كنـاز  مقاطع هيته دست نخورده جهت   لوخهك صورت ز به ين

)  شـخم خـورده    ياربركـ بـه غيـر از      (هـا   پوشـش /ياربرك  هيلك

  .شد برداشته

  

  يشگاهي آزمايهاهيتجز )د

ش كـ وبيـده شـدن توسـط چ      ك پس از    ك هوا خش  يهانمونه

و  عبـــور داده شـــده ي متـــري ميلـــ۲ ك، از الـــكيالســتي 

 روي كخـا  تيـ فكي يهـا شاخص عنوان به زير يها  شيآزما

  .شد انجام آنها

 و ۴۰۲۰يمدل جـن و    دستگاه كمك به نش خمير اشباع  كوا

 عـصاره  يكـ تريكال هدايت ،)۱۳(درومتريه روش به كخا بافت

ي مــدل جــن كــتريكال ســنج هــدايت وســيله بــه كاخــ اشــباع

، و شدت تـنفس     )۱۹ (تر سايشكا روش با آلي ، ماده ۴۰۲۰يو

ون يتراسـ ي با استفاده از ظـروف سربـسته و بـه روش ت           يروبيكم

  . شــدند يگيــر  انــدازه ) ۱۱(مانــده  ي بــا ســود باق  يبرگــشت

 يبـردار لندر نمونهي با استفاده از سك خا يوزن مخصوص ظاهر  

ـ ته با كخا يرومورفولوژيكم  و تفسيريو بررس ) ۱۲(  مقـاطع  هي

ــا انجــام از پــس. صــورت پــذيرفت) ۲۰( كنــاز    يهــاشيآزم

   در كت خــايــفكي يهــا شــاخصنيانگيــسه ميــمقا فــوق

ن و در   كـ  مختلف بـر اسـاس آزمـون دان        يها و پوشش  ياربرك

 SAS افـزار نـرم  از استفاده  نامتعادل با  ي تصادف كامالًقالب طرح   

  .انجام شد

  

  

   كخا كناز مقاطع هيته )ه 

هــاي  نمونــه ،يكيرومورفولــوژيكم مطالعــات انجــام منظــور بــه

 يهـا  ياربركـ   دركخـا  يمتري سانت ۰-۳۰عمقنخورده از    دست

سـه   نيـ رز توسـط  شـدن،  كخـش  از پس و شد هيته نظر مورد

 بـه عنـوان     ك قطره اسـيد اسـتايري     ۱۰ از   .دنديگرد حيتلق يجزئ

ليتـر  ي ميلـ ۳۰اتاليزور و كن بالت به عنوا ك قطره   ۲ننده،  كسخت  

ليتـر رزيـن   ي ميلـ ۱۰۰ هـر  ی بـه ازا يساز استايرين جهت رقيق  

 سخت شده برش خورده و پس از   يها  سپس نمونه . استفاده شد 

، مجددا مورد سايش قرار گرفته ي اساليد شيشه ا يروچسباندن  

مقـاطع  . شدند دهيرسان رومتريكم ۳۰ تا ۲۵ حدود ضخامت و به 

 دو در BH2 مـدل  مپوسيال زانيپالر وپكسرويكم توسط كناز

 مـورد ) XPL (متقـاطع  و) PPL (ياصـفحه  زهيـ پالر نور حالت

ـ  لهيوسـ  به نظر مورد يهاقسمت از و گرفته قرار مطالعه  نيدورب

. ديـ گرد يبـردار سكـ ع سليكمگاپ ۷ وضوح با يسون يتاليجيد

 يهـا  واژه و فيتعـار  اسـاس  بـر  كنـاز  مقاطع ريتفس و حيتشر

ــتوپس ــام) ۲۰ (اس ــت انج ــ در ا.گرف ــن تحقي ــرمي ــزارق از ن   اف

ENVI 4.3 سـنجش از دور اسـت   يافـزار تخصـص   نرميكه ك 

 كساز موجود در مقاطع ناز ك خصوصيات خايسازيمكجهت 

  . استفاده شد



  . ..های پوشش/ های کيفيت خاک در انواع کاربری مقايسه برخی از شاخص 

۱۱۱  

 

  ۸۴ نقشه حاصل از سنجش از دور مربوط به سال ي جوپار بر رو- از دشت ماهانيبردارنقاط نمونه. ۲شکل 

  

  حثج و بينتا

ـ زان تغ يم )الف ـ رات  يي ـ   و  ياربرك  دشـت  يپوشـش اراض

   جوپار- ماهان

مربـوط   منطقه مورد مطالعه     يپوشش اراض /ياربرك يهانقشه

داده  نـشان  ۳ لكشـ در  ۱۳۸۴ و  ۱۳۷۹،  ۱۳۶۶ يهـا سـال به  

  .شده است

 ي مربـوط بـه بانـدها      يز هيستوگرام ها  دست آمده ا   نتايج به 

 بـر  ۳ و باند ۱ بر باند۷م باند   يتقسه  كمختلف تصاوير نشان داد     

 ي بهتـرين نتيجـه را بـرا      +ETM و   TM يهـا  در سنجنده  ۱باند  

 در  يونكمنـاطق مـس   . دهـد  يم به دست    ي پوشش درخت  كيكتف

خته بـود و  ي در هم آمكامالً ي پوشش درختمنطقه مورد مطالعه با  

ـ          ي جداساز انكلذا ام   در  ي آنها با استفاده از سـنجش از دور حت

سر نبود،  ي م ير چشم ي و تفس  يسبات باند صورت استفاده از محا   

صحت .  قرار گرفتي در طبقه پوشش درختياربركن ي انيبنابرا

ـ  بـه ترت   ۱۳۸۴ و   ۱۳۷۹،  ۱۳۶۶ يهـا  در سال  يبند  طبقه يلك ب ي

ترتيب   آنها بهياپاك درصد و ضريب ۷۷/۹۱ و ۲/۹۵، ۴/۸۹برابر 

پوشـش   /ياربركـ رات ييزان تغي م .باشد  ي درصد م  ۸۸ و   ۹۲،  ۸۵

 مجموع   و ۱۳۸۴ تا   ۱۳۷۹  و ۱۳۷۹ تا   ۱۳۶۶ دوره   ۲ ي ط ياراض

ــا ۱۳۶۶ (دو دوره  ــور ) ۱۳۸۴ ت ــتفاده از الگ ــا اس ــتم يب شف ك

ـ م. دشـ رات اسـتخراج    ييتغ  يهـا  دوره يرات طـ  ييـ ن تغ يـ زان ا ي

 نـشان داده شـده   )۱ جدول(لومترمربع در  كير برحسب   كالذ  فوق

 ۱۸ ي بـازه زمـان    يـك  در    را راتييل تغ كزان  يدوره آخر م  . است

اهش كدهنده ن جدول نشان ي در ا  ياعداد منف . دهديساله نشان م  

ـ براساس ا . باشديپوشش مورد نظر م   /ياربركسطح   ن جـدول   ي

ـ  بـه م   ۱۳۷۹ تا   ۱۳۶۶ يها سال ي باغ پسته ط   ياربركسطح   زان ي

 تـا  ۱۳۷۹ش داشته اسـت امـا از سـال     ي افزا مترمربعلوكي ۴۶/۴۱

   بــه يراربكــن يــ از امترمربــعلوكي ۳۸/۱۷زان يــبــه م۱۳۸۴

 منطقـه  يبـا بررسـ  . ل شده استيگر تبدي د يهاپوشش /ياربرك

ن منطقـه، بـه نظـر    يان و مـسئول  يـ مورد مطالعه و پرسـش از بوم      

ـ  اخيهـا  سالي ط ياربركن  ياهش سطح ا  كه علت   كرسد   يم ر ي

 يدهايـ در بازد .  در منطقه بـوده اسـت      يسالكافتن خش يشدت  

ـ ا شـدن در     ك پسته در حال خش    يها  نيز، باغ  يدانيم ن منطقـه   ي

 دوره هجـده سـاله مـورد نظـر از سـطح             يط . مشهود بود  كامالً

اسـته شـده و بـر       كزار و پديمنت بـاير      ، تاغ ي درخت يهاپوشش

توانـد بـه   يه اين امر مـ   ك افزوده شده است     ي زراع يسطح اراض 

 يشت بردن اراضـ ك و نيز به زير   ي به زراع  يتبديل پوشش درخت  

  . دوره مزبور نسبت داده شوديباير ط

  

   مختلفيهاپوشش/ياربرك در كت خايفكي يها شاخص)ب

 يهـا ياربركـ  در   كت خـا  يـ فكي يهـا ن شـاخص  يانگيسه م يمقا

 درصـد در    ۵ن در سـطح احتمـال       كمختلف براساس آزمون دان   

  ن مقـدار  ي بـ ي مثبت يرابطه خط . نشان داده شده است   ) ۲ جدول(



  ۱۳۹۲ تابستان/  چهارمشصت و شماره  / هفدهمسال / ، علوم آب و خاك علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي مجله 

۱۱۲  

  

 ۱۳۸۴)   ج۱۳۷۹  )ب ) ۱۳۶۶) الف: يها در سال جوپار-ماهان  دشتي اراضي کاربريها نقشه.۳شکل 

  

 مترمربعلويک برحسب  مورد نظريهادوره ي جوپار ط- در دشت ماهانيپوشش اراض/يکاربر راتييتغ زانيم .۱جدول

 پسته باغ يدرخت پوشش زارتاغ  ري بايرسوب ريمنت بايپد يزراع
  نوع پوشش

  

 يزمان محدوده

۶۹/۹+ ۷/۴۳- ۷۸/۱+ ۶- ۲/۳- ۴۶/۴۱+ ۱۳۷۹ - ۱۳۶۶ 

۱۲/۹+ ۷/۱۵+ ۹۶/۳+ ۶/۳- ۷/۷- ۳۸/۱۷- ۱۳۸۴ - ۱۳۷۹ 

۸۱/۱۸+ ۰/۲۸- ۷۴/۵+ ۶/۹- ۹/۱۰- ۰۸/۲۴+ ۱۳۸۴-۱۳۶۶ 

  

   مختلف براساس آزمون دانکنيهايت خاک در کاربريفي کيهار شاخصي مقاديهانيانگيسه ميمقا. ۲جدول 

(%)رس  کاربري (%)سيلت   (%)شن    pH EC (dS/m) آلي ماده (%) تنفس  

mgCO2/g.day 
ρs (gr/cm3) 

  a ۷/۳۶  ab ۲/۲۵  b ۱/۳۸  b ۲/۸  a ۴۶۳/۰  ab ۹/۱  a ۹/۰  ab ۳/۱  باغ پسته

  a ۲/۳۱  ab ۸/۲۵  b ۴۳  b ۳/۸  bc ۲۸۳/۰  d ۴/۰  b ۳۸/۰  a ۳۶/۱  باير

  ab ۴/۲۷  a ۸/۳۶  b ۸/۳۵  b ۲/۸  ab ۳۲۴/۰  abc ۴/۱  b ۲۶/۰  ab ۳/۱  رها شده

  ab ۷/۲۵  a ۳۵  b ۲/۳۹  b ۲/۸  ab ۳۸۵/۰  a ۱/۲  a ۰۴/۱  ab ۲۶/۱  زراعي

  ab ۲۵  a ۴/۳۰  b ۵/۴۴  b ۲/۸  ab ۳۵۵/۰  a ۳/۲  a ۸۴/۰  ab ۲۷/۱  باغ ميوه

  b ۵/۱۸  ab ۲/۲۵  b ۶/۵۰  b ۲/۸  ab ۳۹۲/۰  a ۳/۲  a ۰۲/۱  ab ۲۴/۱  پوشش درختي

  b ۱۸  bc ۱۵  a ۶۷  ab ۶/۸  c ۱۹۶/۰  cd ۸/۰  b ۴۱/۰  a ۳۶/۱  شخم خورده

  b ۱۸  c ۴  a ۷۸  a ۹  c ۱۹۹/۰  bcd ۹/۰  b ۲۳/۰  ab ۳۲/۱  تاغ زار

  .دار است يعدم وجود تفاوت معن انگريوجود حروف مشابه در هر ستون ب



  . ..های پوشش/ های کيفيت خاک در انواع کاربری مقايسه برخی از شاخص 

۱۱۳  

توسـط محققـين گـزارش شـده اسـت        كت خا يفكي و   يماده آل 

ـ  بـاغ م   يهاياربرك در   يزان ماده آل  يق، م ين تحق ي در ا  ).۱۴( وه، ي

ـ  بي و پوشش درختـ  يزراع ن يمتـر كر ي بـا ين و در اراضـ يشتري

قــات يبراسـاس تحق .  بـه خـود اختــصاص داده اسـت   مقـدار را 

 از مرتـع بـه      ي اراضـ  ياربركـ ر  ييتغ) ۵(اران  كنژاد و هم   ييرضا

 شده ك خا يش ماده آل  يرجان، باعث افزا  ي در دشت س   يشاورزك

در ) ۲(اران  كـ  و هم  يقات خـادم  ين بر اساس تحق   يچن هم. است

 يهـا تيري، مـد  كمـه خـش   ي ن يرم با آب و هـوا     يشهرستان سم 

م رها شده   يت د يري نسبت به مد   يشتري ب يندم ماده آل  ونجه و گ  ي

ار مـداوم  كـ شت و ك ه غالباًكردند ك عنوان  آنها. اندو مرتع داشته  

د يزان تولي، به علت باال بردن مكخشمهي و ن ك خش يهاميدر اقل 

ـ  ك، مقدار   يكيولوژيب ر يـ  غي را نـسبت بـه اراضـ     ك خـا  يربن آل

 حاضر نيـز همـسو   قيج تحقيه با نتاكدهد يش مي افزا يشاورزك

در ) ۱۰(اران  كـ  مجـد و هم    ي ديگـر، هاشـم    ياز سـو  . باشديم

 ي نـواح  كات خـا  ي بر خصوص  ي اراض ياربركر  يي تغ آثار يبررس

 از ي اراضـ ياربركر ييه تغكردند ك استان مازندران عنوان  يزكمر

ـ  كـ  باعـث    يجنگل به زراع   ـ       ياهش معن  يدار در مقـدار مـاده آل

نيز بـه  ) ۲۱(اران كگن و همو وا) ۳ (ي و شمس يخرمال. شود يم

ار بـه نتـايج     كشور و ماداگاس  ك مرطوب شمال    يترتيب در نواح  

ـ  . اند افتهي دست   يمشابه ـ   يافـزايش معن در  (يدار ميـزان مـاده آل

 -ار در منطقه ماهـان  كشت و   ك تحت   يها ياربركدر  %) ۵سطح  

ه ك) ۵(اران  ك نژاد و هم   يجوپار با نتايج حاصل از تحقيق رضاي      

 يرژيـم رطـوبت  ( بـا تحقيـق حاضـر      ي مـشابه  ييمـ در منطقه اقل  

سان بـوده   كصورت پذيرفته است ي   ) ك ترمي ي و حرارت  كاريدي

  .باشد يمه مويد نقش اقليم ك

، ي مـورد بررسـ    يفيك به عنوان سومين شاخص      كتنفس خا 

ـ ، باغ م  )ر بارور يغ (ي، پوشش درخت  ي زراع يهاياربركدر   وه و  ي

 شتداگر ي ديهاوشش و پياربرك با يداريباغ پسته تفاوت معن

، اضافه شدن مواد تـازه      ي به زياد بودن مقدار ماده آل      تواند يم هك

 و تنفس آنها نـسبت      يزك جانوران خا  شتريب حضور   چنين  همو  

 يه بررسـ كـ ردنـد  كعنـوان  ) ۹ (ي و خرمال  يميركريم. داده شود 

 يسولز در اراضـ   ي مال يهاكت خا يفكي يكيولوژي ب يهاشاخص

 در يورزكات خـا يـ  عمل يه اجـرا  كـ داد  جنوب گرگانرود نشان    

 در يزان قابـل تـوجه  ي را به م  ك خا يروبيكزان تنفس م  يمنطقه م 

ان يـ ه اخـتالف م كـ  ياهش داد، بـه طـور    كـ  ك خـا  يه سطح يال

ـ  و باغ از لحاظ اي زراعي با اراض  يعي طب يهاياربرك ن پـارامتر  ي

ق حاضر  يج تحق ينتا. دار بود يار معن ي بس كت خا يفكي يكيولوژيب

ــ  ــشان م ــد عملين ــده ــاي ــسان در  يورزكات خ ــت ان  و دخال

 كيت بيولـوژي يـ فكيتوانـد باعـث بهبـود      ي م ي اراض يها ياربرك

زان تنفس ين ميشتري بي زراعياربركه در ك ي شود، به طوركخا

ن دو  يـ ج ا يعلـت اخـتالف در نتـا      .  حاصل شده است   يروبيكم

ـ  متفـاوت ا يمـ يط اقلي به شـرا  تواند يمق نيز   يتحق ن دو منطقـه  ي

ش و نــوع ي مــورد آزمــايهــاك، تفــاوت در رده خــايمطالعــات

 ي و خرمـال   يميركريدر واقع م  . ت داشت نسبت داده شود    يريمد

ــتحق) ۹( ــ ي ــود را در اقل ــهيم مديق خ ــاي روياتران ــاك خ    يه

 ياق حاضر در منطقـه يه تحق ك ياند، در حال  سولز انجام داده  يمال

  . سول انجام شده استيدي اريهاك و خاكم خشيبا اقل

 يرومورفولوژيكت و ميفكيدر مطالعه ) ۳ (ي و شمسيمالخر

 شرق  يدار لس بي ش ي مختلف اراض  يهاياربرك در   كتحول خا 

 جـزء بـه جـزء ذرات        يه بررس كردند  كاستان گلستان، گزارش    

 درصد يلكه به طور   ك نشان داده است     كدهنده بافت خا  لكيتش

ته افياهش  ك يزان قابل توجه  ي به م  ي زراع ياربرك در   كرس خا 

 درصد ۲۶ جنگل به ياربرك در ۲۵/۳۳ن درصد رس از   يانگيو م 

 در  كلت خـا  يه مقـدار سـ    كـ  يد در حال  ي رس ي زراع ياربركدر  

، ي اراضـ  يهاياربرك از   يدر برخ . افتيش  ي افزا ي زراع ياربرك

ن كـ تـر مم نيي پـا  يهـا هي به ال  ياري رس در اثر آب آب     يشستشو

 يهايراربك.  شودكاهش درصد رس در سطح خاك باعثاست 

 پوشـش   يها ياربركر در تحقيق حاضر نسبت به       يباغ پسته و با   

 يشتريـ  شـخم خـورده مقـدار رس ب    يزار و اراضـ   ، تـاغ  يدرخت

ن يمتـر كن مقدار شـن و   يشتريزار ب  تاغ ياربرك ياز طرف . داشتند

ن پوشش بر ين امر قرار گرفتن ايه علت ا  كمقدار رس را داشت     

ت يـ ن پوشش جهـت تثب يدر واقع ا  . باشدي م ي شن ي تپه ها  يرو

  .است روان در منطقه احداث شده يهاشن

  در ). ۱۸ (گـذارد  يمـ  تـأثير  ك خا pH ي رو ياراضت  يريمد
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۱۱۴  

   مختلفيها و پوششي مشاهده شده در مقاطع نازک خاک در کاربريکيکرومورفولوژي از مشخصات ميبرخ. ۳جدول 

  ساختمان غالب   شکل غالب تخلخل  لب تخلخلدرصد اشکال غا  افزارموارد تفکيک شده توسط نرم  نوع کاربري

 Simple packing  ۳۱  ذرات اپک، تخلخل، ذرات درشت  زارتاغ
voids 

 دانهتک

 ايتوده  Channel  ۱۹  تخلخل، ذرات درشت  رها شده

 ايدانه Chamber  ۳۶  تخلخل، سزکوئي اکسيد، ذره درشت  زراعي

تخلخل، سزکوئي اکسيدها، ذرات درشت،   پوشش درختي

  کيبات آليتر

۲۰  channel, vugh  ايدانه 

 Complex packing  ۲۲  تخلخل، ترکيبات آلي  باير
voids  

 ايتوده

اکسيدها، تخلخل، ترکيبات آلي، سزکوئي  باغ پسته

  پوشش گچي

۲۳  Star-shaped vughs, 
regular    

 ايدانه

تخلخل، ترکيبات آلي، سزکوئي اکسيدها،   باغ ميوه

  ذرات درشت

۲۳  Chamber, channels   ايدانه 

  

ر يشتر از ســايــزار ب تــاغي در اراضــpHزان يــمطالعــه حاضــر م

ـ   % ۵ها بود و در سطح      ياربرك  را نـسبت بـه      يداريتفـاوت معن

 موجـود  يهـا  ه دليـل آن بـا داده      كدهد  يها نشان م  ياربركر  يسا

قابل توجيه نيست اما شايد بتوان آن را به پايين بـودن خاصـيت      

ـ م.  نـسبت داد   ياربركـ ر ايـن     ذرات شـن د    يبافر نش كـ زان واي

 بــا يداريهــا تفــاوت معنــ و پوشــشياربركــر ي در ســاكخــا

  . گر نشان نداديديك

، باغ ي تحت پوشش درختي در اراضيوزن مخصوص ظاهر

ن مقـدار را    يمترك ي زراع يوه، باغ پسته، شخم خورده و اراض      يم

ـ      يـ ه بـه دل   كداشته است    ـ  ب يل وجـود مـواد آل جـه  يشتر و در نت   ي

ـ  در ا  كاختمان بهتر خا  س . باشـد يهـا مـ    و پوشـش   ياربركـ ن  ي

 تاغ زار   ي مربوط به اراض   يزان وزن مخصوص ظاهر   ين م يشتريب

 شـن  يزار به درصد بـاال  تاغين امر در اراضيعلت ا. ر بود يو با 

م ك و متـرا يم ماده آلكر به مقدار ي باي و در اراضياربركن يدر ا 

نقــش ) ۷(ان اركــ و هميانكيــ. شــودي مربــوط مــكبــودن خــا

ت يـ فكي يهـا ب مراتع را بر شاخص    ي، قرق و تخر   يتراش جنگل

.  قـرار دادنـد    ي استان گلستان مورد بررسـ     ي لس ي در اراض  كخا

 موجب يورزكات خايه عمل ك نشان داد    بردگان  نامق  يج تحق ينتا

 در ي شده و به تبع آن جـرم مخـصوص ظـاهر        ياهش مواد آل  ك

 ياين در حال  . ه است افتيش  ي نسبت به جنگل افزا    ي زراع ياراض

 جوپـار باعـث   - ماهـان كار در منطقه خـش  كشت و   كه  كاست  

ه به تبع افـزايش مـاده       ك گرديده   ياهش وزن مخصوص ظاهر   ك

  .باشد يم يآل

  

  يرومورفولوژيك ميهايج بررسي نتا)ج

 فـرج  و ال غالب خلـل كاش زانيم هك داد  نشانين بررسيج ا ينتا

 را مقطـع  سـطح  از درصـد  ۱۹ حدود شده رها ياراض در كخا

نظر ). ۳ جدول (باشند ي م لكش يانالكه عمدتا   ك دهديم لكيتش

 و ياهيگ يايبقا و بوده شتك تحت يزمان ياراض نيا هكبه اين   

 دهيپوسـ  نـون كاهم شده جاديا كخا در زمان آن در هك يجانور

ال كاشـ . اسـت  مانـده  يبـاق  انالك صورت به آنها   يجا اند،شده

 سـطح  از درصـد  ۲۲ حـدود  نيانگيم طور به غالب فرج و خلل

نوع  از عمدتا هك دهنديم لكيتش را ري با ياراض به مربوط مقاطع

. هـستند ) Complex packing voids( پيچيـده  يحفرات آرايـش 

ـ ا در و شـد  انجـام  زييپا فصل در يبردارنمونه كه  اين به نظر  ني

 و هستند، خلـل   مكمترا حالت در ي زراع ياراض يهاكخا فصل

خلل و فرج    اما .بودند زير اريبس ياربركن  يشده در ا   دهيد فرج

ـ ب ياربركـ  نيا به مربوط كناز مقاطع در  شده  يشناساي  از شتري



  . ..های پوشش/ های کيفيت خاک در انواع کاربری مقايسه برخی از شاخص 

۱۱۵  

 را كنـاز  مقطع سطح از درصد ۴۰ حدود و بود هاياربرك ريسا

 بـه  عمـدتاً   بـاغ پـسته    ياربركـ  در ساختمان زي ر .داديم لكيتش

ـ ن ياديـ ز مقدار. باشديم گرانوالر صورت ـ  بـات كيتر زي  در يآل

 فـرج  و خلـل . شـد  مشاهده ياربرك نيا به مربوط كناز مقاطع

 از درصد ۲۳ حدودا و بوده درشت عمدتاً ياربرك نيا غالب در 

 منظم  يها  نوع ووگ  از عمدتا هك دهديم لكيتش را مقطع سطح

)Regular vughs (ل ك شياستاره و)Star shaped ( باشـند يمـ .

 شتكـ  يشـن  يهاتپه يرو عمدتا مطالعه مورد منطقه يزارهاتاغ

 در درشـت  خلـل و فـرج     ياديز دارمق ليدل نيهم به و اندشده

 بـاغ  ياربركـ  بـه  مربـوط  كناز مقاطع در .شد ديده ياربرك نيا

 ال غالب خلل و فرج    كاش درصد ۲۳ حدود متوسط طور به وهيم

 .باشـد  يم) Chamber (يا نوع حجره   از عمدتاً هك داشت دوجو

 ياربركـ  بـه  مربوط مقطع سطح از درصد ۲۰حدود فرج و خلل

نـوع   از عمـدتا  هكـ  اندداده اختصاص خود به را يدرخت پوشش

  .باشنديم يا حجره و) Vesicles(ول كوزي

   يريگ جهينت

 يهـا  سـنجنده  يهاه استفاده از داده   كق نشان داد    ين تحق يج ا ينتا

ـ  تغي در بررسـ ييت بـاال يـ مختلف مـاهواره لندسـت قابل    رات يي

 بر يسالكاثرات خش .  در منطقه مورد مطالعه دارد     يض ارا ياربرك

 يهـا  منطقـه مـورد مطالعـه در سـال         ي و پوشش اراضـ    ياربرك

 كت خـا  يـ فكي يها شاخص يدر بررس .  مشهود است  كامالًرياخ

ه كـ  يه در منـاطق   كـ  يم را در نظر گرفت به طور      يد نقش اقل  يبا

ا  عمـدت ياربركـ  هستند دخالت انسان در ياترانهيم مد ي اقل يدارا

م ي بـا اقلـ    ي شده است، اما در منـاطق      كت خا يفكياهش  كباعث  

 تـأثير ه تحـت    ك ييهاياربركق حاضر   ي از جمله در تحق    كخش

 ي منطقـه دارا   يعـ ي طب يها نسبت به پوشش   اند  گرفتهانسان قرار   

  . هستندي بهتركت خايفكي
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Abstract 

Study of land use effects on soil quality indicators leads to sustainable management and preventing progressive land 
degradation. The TM (1987) and ETM+ (2000 and 2005) data were used to study land use change effects in Mahan-
Joopar area on soil quality indicators. Fifty random soil samples from 0-30 cm depth of each land use were taken using 
provided maps. Organic matter, microbial respiration potential, bulk density, pH, EC, and soil texture were investigated 
as soil quality indicators. Eight land uses including fruit orchards, woodlands, pistachio orchards, cultivated, barren, 
bare land, fallowed, and haloxylone land were detected. Results showed overall accuracies of 89.4, 95.2, and 91.7 % 
with kappa coefficients of 85, 92, and 88% for maps provided in 1987, 2000, and 2005, respectively. Generally, the 
investigated quality indicators showed that woodlands, fruit orchards, cultivated land, and pistachio orchards enhanced 
soil quality better than other land uses.   
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