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  دهیچک

متفـاوت   هـاي کاربري و تحت اکوسیستم داخل در زنده حیاتی سیستم یک عنوانخود به وظایف انجام در خاك دایم توانایی خاك، کیفیت

 فزاینـده  تخریب از پیشگیري آن تبعبه و پایدار هايمدیریت شناسایی امکان خاك کیفیت هايشاخص بر اراضی کاربري تأثیر است. مطالعه

صـورت طـرح کـامالً تصـادفی     به هاي کیفیت خاك، پژوهشیهاي مختلف بر شاخصمنظور بررسی اثر کاربريسازد. بهمی فراهم را خاك

 اراضی کاربري نوع نمونه از سطح خاك از چهار 104نامتعادل در منطقه رابر واقع در جنوب غربی استان کرمان انجام شد. در این پژوهش 

گیري شده فیت اندازههاي کیشاخص .نمونه برداشته شد 27 با زراعی اراضی و نمونه 28 با مرتع نمونه، 25 با جنگل نمونه، 24 با باغ: شامل

)، چگالی ظاهري، ظرفیت تبـادل کـاتیونی، قابلیـت    Sاي، آب قابل استفاده خاك براي گیاه، شاخص دکستر (شامل: ماده آلی، ماده آلی ذره

جـز  گیـري شـده بـه   ها انـدازه بر تمام شاخص اراضی کاربري هدایت الکتریکی، واکنش خاك و آنزیم فسفاتاز بودند. نتایج نشان داد نوع

دار شدند. بیشترین میزان واکنش خاك، چگالی ظاهري و آنزیم فسفاتاز مربوط به کاربري جنگل بود. ، در سطح یک درصد معنیSشاخص 

 تبـع بـه  و آلی ماده افزایش باعث باغ ها، بیشترین میزان آنها مربوط به کاربري باغ بود. نتایج نشان داد کاربريکه در بقیه شاخصدرصورتی

  شد. خاك کیفیت شدن بدتر کم باعث پوشش گیاهی و ماده آلی دلیلبه مرتع کاربري و شد خاك یفیتک بهبود

  

  

 Sاي، آب قابل استفاده خاك براي گیاه، آنزیم فسفاتاز، شاخص ماده آلی ذره :يدیکل يهاواژه
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  مقدمه

زنـدگی   افزایش جمعیت از یک طرف و تقاضـاي انسـان بـراي   

بهتر از طرف دیگر، الزمه توجه به طبیعت بوده و در ایـن میـان،   

ابراین بـا توجـه بـه    اي برخوردار اسـت. بنـ  خاك از جایگاه ویژه

اهمیتی که خاك در ارتباط با تأمین غذاي جمعیت رو بـه رشـد   

شناخت تمامی خصوصیات کیفی خـاك مهـم    ،کندجهان ایفا می

از سوي دیگر، یک ارتباط قوي بـین کشـاورزي پایـدار و     است.

کیفیـت خـاك بیـانگر ظرفیـت نـوع       کیفیت خـاك وجـود دارد.  

هاي طبیعـی یـا   بومیستمشخصی از خاك براي کاربرد آن در ز

به بعـد مـورد توجـه قـرار      1960مدیریت شده است که از دهه 

 هـاي عمومـاً ویژگـی   اراضـی،  کـاربري  نـوع  .)27گرفته اسـت ( 

 را تحـت  آن کیفیـت  لذا و خاك شیمیایی و بیولوژیکی فیزیکی،

 تـوان مسـتقیم نمـی   طـور بـه  را خـاك  دهد. کیفیتمی قرار تأثیر

 بـا  اهـداف پـژوهش   و مقیـاس  بـه  سـته ب بلکه کرد، گیرياندازه

 از ). برخـی 36اسـت (  ارزیـابی  قابـل  شاخص چند گیرياندازه

 هـاي خـاك  در خـاك  فیزیکـی  کیفیـت  هـاي شـاخص  ترینمهم

، )POM) (12( ايذره آلـی  مـاده آلـی، مـاده    :شـامل  کشاورزي،

 و جرم مخصـوص  گیاه براي خاك استفاده قابل آب ،Sشاخص 

   ) هستند.38( خاك ظاهري

هـاي اولیـه کیفیـت    عنوان یکی از شاخصماده آلی عمدتاً به

خـاك، در بحــث کشـاورزي و محــیط زیسـت، در نظــر گرفتــه    

شود و از عواملی مانند تغییر مدیریت و کاربري اراضـی اثـر   می

). از سوي دیگر ماده آلـی بسـیاري از خصوصـیات    8پذیرد (می

واد شیمیایی و فیزیکی خاك شـامل: ظرفیـت نگهـداري آب، مـ    

، ظرفیت تبـادل کاتیونی،سـاختمان خـاك، پایـداري     pHغذایی، 

پذیري را تحت تـأثیر  ها، جرم مخصوص ظاهري و نفوذخاکدانه

قرار داده و از این جهـت، موجـب افـزایش کیفیـت خـاك نیـز       

 ايذره آلـی  مـاده  آلی، ماده هايبخش از یکی). 43خواهد شد (

 ايذره آلـی  مـاده . شودمی گفته POM آن به اختصار به که است

 در و انـد شده تجزیه دچار کمتر که شودمی گیاهی بقایاي شامل

 آلـی  مـواد  و تـازه  گیـاهی  بقایـاي  بـین  که هستند آلی مواد کل،

 کـاربري  نـوع  اثر )13( گااللی و بوجیال .گیرندمی قرار هوموسی

آنها  کردند، اي را مطالعهخاك و ماده آلی ذره آلی ماده بر اراضی

زمـین   و مرتـع  بـه  جنگـل  از دند کـه تغییـر کـاربري   گزارش کر

 شـد.  ايماده آلـی ذره  و خاك آلی باعث کاهش ماده کشاورزي،

تراشی ) گزارش کردند که جنگل3یغمائیان مهابادي و همکاران (

باعث کاهش خصوصـیات کیفـی خـاك از جملـه مـاده آلـی و       

  .  شودمیها پایداري خاکدانه

 انـواع  تـأثیر قی به بررسـی  ) در تحقی1اسدیان و همکاران (

ساري  الندان جنگل در خاك کیفیت روي اراضی کاربري مختلف

 هـاي کیفیـت خـاك نتـایج    پرداختند. پـس از محاسـبه شـاخص   

 خاك شیمیایی هايفیزیکی وهم ویژگی هايخصوصیت مقایسه

  .داد نشان را داريمعنی اختالف مختلف، هايکاربري بین در

 یـا  نقطـه عطـف   در بتیرطـو  منحنی شاخص دکستر ،شیب

 کـه  است خاك فیزیکی کیفیت هايشاخص ، یکی از Sشاخص 

 هیدرولیکی، خاك مانند هدایت فیزیکی هايویژگی از بسیاري با

 ورزي،انجـام خـاك   بـراي  خـاك  آب بهینـه  مقـدار  خاك، تراکم

و  گیاه دسترس قابل آب مقدار ریشه، نفوذ برابر در خاك مقاومت

بـراي تعیـین    Sشـاخص  دارد.  ابطـه ر خـاك  سـاختمان  پایداري

هـاي  کمیت و کیفیـت سـاختمان خـاك و بـراي ارزیـابی شـیوه      

مدیریتی، همچنین براي شناسـایی منطقـه تحـت تخریـب و یـا      

  ).20شود (بهبود شرایط فیزیکی خاك استفاده می

 توسـط  کـه ) PAWC( گیـاه  بـراي  خـاك  اسـتفاده  قابل آب

 آب مقدار دهندهاننش شد، پیشنهاد) 49( هندریکسون و ویهمایر

) PWP( دائـم  پژمردگی نقطه و) FC( مزرعه گنجایش بین خاك

 آب نگهداشـت  ظرفیت کاهش نیز) 5( همکاران و است. عجمی

 همکاران و مارانونسانچز. کردند مشاهده کاربري تغییر ضمن را

 کـاهش  عامل تواندمی اراضی کاربري تغییر که کردند بیان) 42(

 مقـدار  در توانـد نیـز مـی   گیـاه  نوع املع و باشد خاك آلی ماده

    .باشد مؤثر خاك رطوبت

هـاي کیفیـت شـیمیایی، ظرفیـت تبـادل      تـرین شـاخص  مهم

 و واکـنش خـاك هسـتند.    کـاتیونی، قابلیـت هـدایت الکتریکـی    

ظرفیت تبادل کاتیونی عبارت است از: حداکثر مقدار کاتیونی که 

. کنـد  وزن معینی از خاك، قادر است جذب سطحی یا نگهداري
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 عملیـات  و تراشـی جنگـل  دریافتند که) 28( همکاران و خرمالی

 نتیجه در و کاتیونی تبادل آلی، ظرفیت ماده کاهش باعث زراعی

  شود.  می خاك کیفیت کاهش

هاي آنزیمهاي کیفیت بیولوژیکی ترین شاخصاز جمله مهم

 هـاي فعالیت تأثیر به مربوط مطالعات در )؛ که6هستند ( فسفاتاز

 هـاي مدیریت اعمال و اراضی کاربري تغییر مانند(خاك  بر بشر

انـد. فعالیـت آنزیمـی    گرفته قرار محققان استفاده مورد) مختلف

هاي مناسب براي ارزیابی اثرات مـدیریت  عنوان شاخصخاك به

انـد. از جملـه   و کاربري اراضی بر کیفیـت خـاك شـناخته شـده    

اره کـرد. فسـفاتاز   توان به آنزیم فسـفاتاز اشـ  هاي خاك میآنزیم

هـاي اسـید   آنزیمی است که از طریق هیـدرولیز کـردن منواسـتر   

فسفریک و تبدیل آنها به یون فسفات و مولکولی با یـک گـروه   

هیدروکســیل آزاد، گــروه فســفات را از پــیش مــاده خــود جــدا 

این آنزیم خـود بـه دو گـروه اسـیدي و قلیـایی قابـل       . سازدمی

ي، بـرخالف فسـفاتاز قلیـایی،    بندي است. فسفاتاز اسـید تقسیم

اسـیدي تـا خنثـی     pHفعالیت کاتالیزور بهینه خود را در مقادیر 

 تسـریع  باعـث  ورزيخـاك  عملیات و کاروکشتدهد. نشان می

 کـه  شـود مـی  خاك در آلی مواد میزان کاهش و آلی مواد تجزیه

 محتـواي  کـاهش  و خـاك  در میکروبـی  جمعیـت  کاهش باعث

  ).18( ودمی ش فسفاتاز آنزیمی

نظیـري در اسـتان کرمـان برخـوردار     فلور رابر از غنـاي کـم  

هـاي  از جـنس  گونـه گیـاهی را   80کـه بـیش از   طوريبه ،است

مختلف در خود جاي داده است. عمده درختان جنگلی موجـود  

هاي مهم مرتعی شـامل:  در منطقه بادام کوهی هستند. عمده تیپ

پـوگرافی تغییـرات   درمنه و گون هستند که بسـته بـه شـرایط تو   

گـاه ژنتیکـی ارس گلوچـار از    خورد. ذخیرهفراوانی به چشم می

ترین مناطقی است که جزو مراتع داراي درخـت شهرسـتان   مهم

اي مراتـع شهرسـتان   آید. در مجموع تنوع گونهحساب میرابر به

دهـد.  خوبی نشان میرابر ارزش منابع طبیعی این شهرستان را به

رونق بوده و محصوالت کشاورزي بسیار پر این شهرستان از نظر

عمده زراعی آن گندم، جو و زعفران و محصوالت عمده بـاغی  

اي در دلیل اینکه تاکنون مطالعهآن بادام، زردآلو و گردو است. به

هاي کیفیـت خـاك   هاي اراضی بر شاخصخصوص اثر کاربري

اثـر  اي راجـع بـه   در این منطقه انجام نشده است، نیاز به مطالعه

هاي کیفیت فیزیکی، شـیمیایی و  هاي مختلف بر شاخصکاربري

بیولوژیکی در منطقه رابر که از مناطق با فلور گیاهی غنی اسـت  

هـاي  شد. لذا هدف این مطالعه بررسی اثـر کـاربري  احساس می

هـاي کیفیـت   باغ، زراعی، جنگـل و مرتـع بـر برخـی شـاخص     

  فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی خاك بود.

  

  هاد و روشموا

  معرفی منطقه مورد مطالعه

دقیقـه  1درجه و  57منطقه مورد مطالعه در محدوده طول شرقی 

 29ثانیه و عرض شمالی  20دقیقه و  2درجه و  57ثانیه تا  46و 

ثانیـه   56دقیقه و  16درجه و  29ثانیه تا  21دقیقه و  16درجه و 

ارتفاع  در شهرستان رابر در جنوب استان کرمان واقع شده است.

متر و میانگین بارندگی سالیانه آن  2343این منطقه از سطح دریا 

درجـه سلسـیوس    15متر و میانگین دماي سـالیانه آن  میلی 250

بندي اقلیمی اسـتان کرمـان، شهرسـتان رابـر     است. براساس پهنه

خشک، معتدل تـا سـرد اسـت (سـازمان     داراي آب و هواي نیمه

  ).1390هواشناسی 

  

  بردارينحوه نمونه

اي منظم صورت گرفت، بنابراین در برداري به روش شبکهنمونه

 1:25000توپوگرافی منطقه با مقیاس  منطقه مطالعاتی، ابتدا نقشه

تهیه شد. پس از پیاده کردن محدوده مطالعاتی بر روي این نقشه 

)، (ILWIS ایلـویس  افـزار و اسکن کردن آن، بـا اسـتفاده از نـرم   

ــور زمــ منطقــه ــدین ترتیــب مختصــات مرجــع ین مزب شــد و ب

آمـد. پـس از آن، ابتـدا    دست مشاهداتی به نقطه 104جغرافیایی 

موقعیــت هــر یــک از نقــاط مشــاهداتی بــا اســتفاده از ســامانه  

از چهار نوع ). سپس 1مشخص شد (شکل  یاب جهانیموقعیت

نمونه، مرتع  25نمونه، جنگل با  24کاربري اراضی شامل: باغ با 

 15تـا   0نمونـه از عمـق    27بـا  نمونـه و اراضـی زراعـی     28با 

بـرداري انجـام  متري از سطح خاك با استفاده از مته، نمونهسانتی
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  برداريهمراه نقاط نمونهشمایی از منطقه مورد مطالعه به .1شکل 

  

. هاي برداشت شده بـه آزمایشـگاه منتقـل شـدند    گرفت و نمونه

نخورده بـراي تعیـین چگـالی ظـاهري     هاي دستهمچنین نمونه

 گیري منحنی رطوبتی با استفاده از دستگاه صـفحه اندازهخاك و 

 44متـر و ارتفـاع   میلی 52به قطر داخلی  ايتوسط استوانه فشار

   متر برداشت شدند.میلی

  

  هاي آزمایشگاهیآنالیز

  هاي کیفیت فیزیکیشاخص

)، چگالی ظاهري به 14هیدرومتري ( تعیین بافت خاك به روش

) و 50)، ماده آلی بـه روش والکـی و بـالك (   10روش سیلندر (

، 16( اي بـه روش سـیکس و همکـاران   جداسازي ماده آلـی ذره 

)، آب قابل استفاده خاك براي گیاه (اختالف ظرفیت زراعـی  44

گیـري  انـدازه  با اسـتفاده از  Sو نقطه پژمردگی دائم) و شاخص 

هـاي  طوبتی توسط دستگاه صفحه فشار با اعمال مکـش منحنی ر

) 39کیلوپاسکال بـه روش وزنـی (   1500، 1000، 500، 30، 10

 Sجا مختصـري در مـورد تعیـین شـاخص     در این تعیین شدند.

  توضیح داده خواهد شد.

  

  Sشاخص 

عنــوان ) بــهSشــیب نقطــه عطــف منحنــی نگهــداري رطوبــت (

شـود. بـراي   رفته مـی شاخصی از کیفیت فیزیکی خاك در نظر گ

هاي منحنی نگهداري رطوبـت  از داده Sدست آوردن شاخص به

هـاي  دسـت آوردن پـارامتر  استفاده شد. بدین منظـور جهـت بـه   

 RETCافـزار  ) از نـرم 48گنوختن (معادله نگهداري رطوبت وان

افـزار ابتـدا معادلـه مربوطـه     استفاده شد. با اسـتفاده از ایـن نـرم   

مخصوص ظاهري و درصد اجـزاء بافـت    انتخاب و مقادیر جرم

افـزار  خاك براي هر نمونـه جهـت براوردهـاي اولیـه وارد نـرم     

RETC شــد. بــا فــرض m=1-1/n  بــا اســتفاده از روش حــداقل

هـاي  مجموع مربعات خطا براي هر نمونه با وارد کـردن جفـت  

 ،n  ،mهاي مـدل، شـامل  گیري شده، پارامترمکش رطوبت اندازه

α ،sθ  وrθ و مقدار  مشخصS      شـد.  بـراي نمونـه خـاك تعیـین

بر اساس روابـط ارائـه شـده توسـط دکسـتر و       Sمحاسبه مقدار 

  ) صورت گرفت.  20همکاران (

]1[  m
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مانـده و رطوبـت   ترتیب مقدار وزنی رطوبت بـاقی به sθو  rθکه در آن 

تقریباً معادل عکـس پتانسـیل در    cm ،(αمکش خاك ( hاشباع خاك، 

  ضرایب بدون بعد معادله هستند. mو   nو cm)-1نقطه ورود هوا (



  ...فیزیکی هاي کیفیتهاي مختلف اراضی بر برخی شاخصاثر کاربري

  

429  

  هاي کیفیت شیمیایی و بیولوژیکیشاخص

متـر  هـاش اه پگیري واکنش خاك در گل اشباع بـا دسـتگ  اندازه

گیري قابلیت هدایت الکتریکی عصاره اشباع خـاك  )، اندازه40(

)، ظرفیت تبادل کاتیونی به 40سنج (با استفاده از دستگاه هدایت

آنزیم فسـفاتاز   ) و47ها با استات سدیم (روش جانشینی کاتیون

  .)46گیري شد (ها اندازهقلیایی نمونه

  

  نتایج و بحث

  خاك توصیف آماري خصوصیات

توصیف آماري خصوصیات خاك انتخـاب شـده بـراي بررسـی     

هاي مختلـف در جـدول   نقطه و کاربري 104کیفیت خاك براي 

هـاي خـاك مـورد    ) ارائه شده است. خالصه آمـاري ویژگـی  1(

ــریب      ــداکثر، ض ــداقل، ح ــه، ح ــانگین، میان ــامل می ــه ش مطالع

. در بـین ذرات  ) نشان داده شده اسـت 1تغییرپذیري در جدول (

 9/55دنی خاك درصد ذرات شن از همه باالتر (بـا میـانگین   مع

درصـد) از همـه    6/12درصد) و درصد ذرات رس (با میـانگین  

که کالس بافتی غالب منطقـه مـورد مطالعـه    طوريبهکمتر بوده، 

 کمتـرین لوم شنی بـود. در بـین خصوصـیات زودیافـت خـاك،      

 کـه آهکـی   اسـت  )pH )78/2 به مربوط تغییرات ضریب درصد

 را خـاك  باالي بافري خاصیت همچنین و منطقه هايخاك بودن

 خـاك  واکـنش  پذیريتغییر ضریب بودن پایین بر دلیلی توانمی

 خـاك  واکنش که دهدمی نشان آمده، دستبه نتایج و کرد عنوان

بیشـترین درصـد    .اسـت  قلیایی محدوده در مطالعه، مورد منطقه

ـ     ضـریب تغییـر   کــه  ) بـود 39/82ی (پـذیري مربـوط بـه مـاده آل

دلیل اضافه تغییرپذیري باالي ماده آلی در سطح خاك، احتماالً به

ها بـوده کـه   کردن کودهاي آلی در باغات نسبت به سایر کاربري

  این باعث عدم یکنواختی در میزان ماده آلی شده است.

  

  هاي کیفیت خاكهاي مختلف بر شاخصاثر کاربري

  هاي کیفیت فیزیکی خاكشاخص

  ان ماده آلی خاكمیز

هـاي  هـا نشـان داد کـه اثـر کـاربري     نتایج تجزیه واریـانس داده 

مختلف اراضی بر میزان ماده آلی خـاك در سـطح یـک درصـد     

) نشان 3). نتایج مقایسه میانگین (جدول 2شد (جدول دار معنی

درصد)  11/5داد، بیشترین مقدار ماه آلی مربوط به کاربري باغ (

درصد)  01/1آلی مربوط به کاربري مرتع ( و کمترین مقدار ماده

داري نداشـت. بـاال   بود که با کاربري جنگل تفاوت آماري معنی

بودن ماده آلی در کاربري باغ به این دلیل است که پوشش غالب 

درخت گردو داراي تاج پوشش زیـادي   ،باغ درختان گردو است

 شود که مقـدار مـاده آلـی   این تاج پوشش زیاد باعث میاست و 

زیاد باشد و همچنین تـاج پوشـش زیـاد     ،گرددکه به خاك برمی

شود دماي هوا در زیر تاج پوشـش نسـبت بـه محـیط     باعث می

ایـن کـاهش دمـا باعـث کـاهش       در نتیجـه  ،اطراف کاهش بیابد

شود. علت کمتـر  سرعت تجزیه ماده آلی و افزایش تجمع آن می

 و هـا دام رطمفـ  چراي از ناشی تواندبودن ماده آلی در مراتع می

در نتیجه حجم . باشد خاك به شده اضافه الشبرگ کاهش میزان

گردد در این مراتع پایین اسـت و ایـن   میماده آلی که به خاك بر

عوامل باعث کاهش میزان ماده آلی در کاربري مرتـع نسـبت بـه    

ها بود. وضـعیت پوشـش گیـاهی (تـراکم و نـوع)،      سایر کاربري

ـ    س از تغییـر کـاربري، عملیـات    چگونگی اسـتفاده از اراضـی پ

ورزي، شدت و تناوب عملیات شـخم و شـیار، کـوددهی،    خاك

برداري و غیره بـر افـزایش   نوع محصول کشت شده، زمان نمونه

) 2راد (). هاشـمی 15یا کاهش مقدار کربن آلی تأثیرگذار است (

 و آبـی  زراعت به مرتع کاربري از تغییر جهت تأثیر ايمطالعه در

 آلـی  کـربن  مقـدار  کـه  داد بویراحمد نشـان  و لویهکهکی در دیم

 دو بـا  مقایسـه  در داريمعنـی  مرتعـی کـاهش   اراضـی  در خاك

 رویـه بـی  چراي را آن دلیل داشت که زراعت آبی و دیم کاربري

 کشـاورزان  استفاده و خاك به بقایاي گیاهی برگشت عدم مرتع،

 ) در پژوهشی37کرد. رئیسی ( گزارش اراضی زراعی در کود از

 راجع به تغییر کاربري اراضی از مرتع به کشاورزي یافت که این

 کیفیـت خـاك،   شد. بهبودتغییر منجر به افزایش میزان ماده آلی 

 ایـن  دالیـل  عمده گیاهی پوشش نوع و میکروبی فعالیت افزایش

 تغییـر  مقایسـه  ) در51شدند. وانـگ و همکـاران (   عنوان مسئله

 کـه ایـن   داشـتند  بیان آلی ماده میزان بر به جنگل مرتع از کاربري
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  نقطه مشاهداتی 104. توصیف آماري خصوصیات خاك در 1جدول 

  متغیر  میانگین  میانه  کمینه  بیشینه  ضریب تغییرات (%)

  )dS/m( قابلیت هدایت الکتریکی 0/69 0/6  0/32 2/21 44/9

  شن (%)  55/9 56/5  36/5 85 13/5

  رس (%) 12/6 12  5/5 23/5 31/5

  سیلت (%) 31/5 31/5 9/5 43/5 15/8

  (%)ماده آلی  2/20 1/39 0/24  7/93  82/4

 g/cm)3( چگالی ظاهري 1/27 1/27  0/96 1/66 10/5

  )cmol(+)/KgSoilظرفیت تبادل کاتیونی (  18/9  16/9 8/32 35/8 16/9

  واکنش خاك 7/75 7/80  6/74 7/99  2/78

 

  هاي کیفیت فیزیکی خاكختلف بر شاخصهاي م. نتایج تجزیه واریانس اثر کاربري2جدول 

آلی ماده  درجه آزادي  منابع تغییرات   چگالی ظاهري  ظرفیت آب قابل دسترس گیاه Sشاخص   ايماده آلی ذره 

 **0/00000005ns 0/02** 370 **0/005 83/87** 3  نوع کاربري

  007/0 001/0  00000017/0  0001/0  71/0 100  خطاي کل

  73/6  8/30  18/1  6/39  79/38  -  ضریب تغییرات (%)

 دار نبودن است.بیانگر معنی nsدار بودن در سطح احتمال یک درصد و دهنده معنینشان **

 

  هاي مختلفهاي کیفیت فیزیکی خاك در کاربريهاي مقادیر شاخص. مقایسه میانگین3جدول 

  مرتع  جنگل  زراعت  باغ  ویژگی

  a09/5  b78/1  c22/1  c02/1  ماده آلی (%)

  a050/0  b024/0  b019/0  b020/0  اي (%)ه آلی ذرهماد

  a145/0  b093/0  b086/0  b081/0  آب قابل استفاده خاك براي گیاه

  g/cm  c10/1  b28/1  a39/1  b32/1)3(جرم مخصوص ظاهري 

 دار آماري براساس آزمون دانکن در سطح پنج درصد است.ف، بیانگر عدم اختالف معنیحروف مشابه در هر ردی

 

 خـاك  در مـاده آلـی   میـزان  دارمعنی افزایش باعث کاربري یرتغی

  شد.  مرتع مقایسه با در جنگل کاربري

  

  اي مواد آلی ذره

هـاي  هـا نشـان داد کـه اثـر کـاربري     نتایج تجزیه واریـانس داده 

اي در سـطح یـک درصـد    مختلف اراضی بر میزان مواد آلی ذره

ین نشـان داد کـه    ). نتـایج مقایسـه میـانگ   2شد (جدول دار معنی

ــی ذره  ــواد آل ــدار م ــترین مق ــاغ  بیش ــاربري ب ــه ک ــوط ب اي مرب

اي مربــوط بــه درصــد) و کمتــرین مقــدار مــواد آلــی ذره05/0(

درصد) بود که با کاربري جنگـل و زراعـی    01/0کاربري مرتع (

 مـاده آلـی   ). افزایش3داري نداشت (جدول تفاوت آماري معنی

 مرتع، احتمـاالً ناشـی   به بتنس کشاورزي هايکاربري در ايذره

 نظـر  از تـر بـزرگ ( و درشت تازه گیاهی هايماندهورود باقی از

. باشـد  مرتـع  بـه  نسـبت  هااین کاربري در بیشتر) حجم و اندازه

 ماده کل، آلی ماده دارمعنی ) افزایش20عباسی (حاج و زادهفالح

 اثرتغییـر  بـر  را کربوهیـدرات  مقـدار  و کـل  نیتروژن اي،ذره آلی

 23 از بـیش (گنـدم   کشـت  به شدید چراي تحت مراتع کاربري

 داشـتند،  اظهار )32همکاران ( کردند. مندهام و گزارش را) سال

 اینکـه  وجود با استرالیا، غربیجنوب در مراتع بردن کشت زیر با

 نسـبت  ولـی  شـود، نمـی  ایجاد تغییري خاك آلی کربن درمقدار
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 مـواد  درشـت  ت اندازهعلبه خاك آلی کربن به ايذره آلی کربن

 نسبت براساس. یابدمی افزایش کشاورزي، خاك در ورودي آلی

 آلـی  مـواد  کـه  شـد  مشخص کل، آلی به کربن ايذره آلی کربن

 و تـر بـوده  تازه مرتع خاك به نسبت کشاورزي خاك در موجود

  است. یافته تجزیه کمتر

  

  آب قابل استفاده خاك براي گیاه

هـاي  هـا نشـان داد کـه اثـر کـاربري     نتایج تجزیه واریـانس داده 

مختلف اراضی بر میزان آب قابل اسـتفاده خـاك بـراي گیـاه در     

). نتایج مقایسه میانگین 2شد (جدول دار سطح یک درصد معنی

نشان داد بیشـترین مقـدار آب قابـل اسـتفاده خـاك بـراي گیـاه        

) و کمترین مقدار آب قابل اسـتفاده  14/0مربوط به کاربري باغ (

) بودکه با کاربري 08/0راي گیاه مربوط به کاربري مرتع (خاك ب

). 3داري نداشـت (جـدول   جنگل و زراعی تفاوت آماري معنـی 

مطالعات صورت گرفته همبستگی زیادي را بین مقدار مواد آلـی  

هـاي مختلـف گـزارش    خاك و میزان نگهداشت آب در مکـش 

ن مـاده  هاي مورد مطالعه چـون میـزا  ). و در کاربري21اند (داده

آلی در کاربري باغ از همه بیشتر بود پس میزان آب قابل استفاده 

آن بیشتر است. با افزایش ماده آلی خاك آب قابل استفاده خـاك  

 ). مواد آلی35یابد (اي افزایش میطور قابل مالحظهبراي گیاه به

 خـاك  اتصال ذرات ضمن خاك کلوئیدي ساختمان در شرکت با

 افـزایش  را توسـط خـاك   نگهـداري  قابل آب میزان یکدیگر، با

 گیـاهی  بقایاي مثبت تأثیر به ) نیز33). مولبا و الل (50( دهدمی

  .داشتند اشاره خاك رطوبت حفظ بر

  

  جرم مخصوص ظاهري  

هـاي  هـا نشـان داد کـه اثـر کـاربري     نتایج تجزیه واریـانس داده 

مختلف اراضی بر میزان جرم مخصوص ظاهري در سـطح یـک   

). نتایج مقایسه میـانگین (جـدول   2شد (جدول ر دادرصد معنی

) نشان داد بیشترین مقدار جرم مخصوص ظاهري مربـوط بـه   3

متر مکعب) و بعد از جنگـل  گرم بر سانتی 39/1( کاربري جنگل

ترتیب کاربري مرتع و زراعت بیشترین مقـدار را داشـتند کـه    به

مقـدار   داري باهم نداشتند. کمتـرین این دو کاربري تفاوت معنی

گـرم بـر    10/1( جرم مخصوص ظاهري مربوط به کـاربري بـاغ  

 کـه  اسـت  آن بیـانگر  آمـده  دستبه متر مکعب) بود. نتایجسانتی

 مخصـوص  جـرم  دارمعنـی  افـزایش  سـبب  جنگل کاربري تغییر

 عملیــات اســت، شــده دیگــر کــاربري ســه بــه نســبت ظــاهري

 و آلی ماده کاهش موجب سطحی خاك زدن همبه و ورزيخاك

 فـرج  و خلـل  نتیجـه  در و اسـت  شـده  خاك تخریب آن پی در

 یافتـه  افـزایش  ظـاهري  مخصوص وجرم کرده پیدا کاهش خاك

نتـایج   .دارد مطابقـت ) 6( همکـاران  و بهرامـی  نتایج با کهاست 

ــات   24تحقیــق هــویس و کــابرفورد (   ) نشــان داد کــه عملی

تبـع آن سـبب افـزایش    ورزي موجب کاهش مواد آلی و بهخاك

 و اراضـی  کـاربري  تغییـر  صـوص ظـاهري شـده بـود.    جرم مخ

 فیزیکی خاك خصوصیات در تغییر باعث کشاورزي هايفعالیت

 و کـاهش  را تخلخـل  آلـی و  مـاده  ايمالحظه قابل طوربه و شد

). از 25را افــزایش داد ( ظــاهري مخصــوص جــرم مخصــوص

 و کـاهش  کـار وکشـت  اثـر  در خاك ماده آلی مقدار رفتن دست

 جـرم مخصـوص   افـزایش  بـر  دلیلی تواندمی هم سازيخاکدانه

  ).16باشد ( خاك ظاهري

  

  هاي کیفیت شیمیایی و بیولوژیکی خاكشاخص

  ظرفیت تبادل کاتیونی 

هـاي  هـا نشـان داد کـه اثـر کـاربري     نتایج تجزیه واریـانس داده 

مختلف اراضی برمیزان ظرفیـت تبـادل کـاتیونی در سـطح یـک      

یج مقایسه میـانگین (جـدول   ). نتا4شد (جدول دار درصد معنی

) نشان داد، بیشترین مقدار ظرفیت تبادل کـاتیونی مربـوط بـه    5

سانتی مول بار مثبـت بـر کیلـوگرم خـاك) و      1/29کاربري باغ (

کمترین مقدار ظرفیت تبادل کاتیونی مربوط بـه کـاربري جنگـل    

سانتی مول بار مثبت بر کیلوگرم خاك) بود که با کاربري  7/14(

 دلیـل به تواندمی امر این نداشت. علت داريمعنی جنگل تفاوت

 هـا کـاربري  بقیـه  به نسبت باغ کاربري در آلی ماده باالتر مقادیر

 دلیـل بـه  احتمـاالً  جنگـل  کاربري در آن بودن کمتر دلیل و باشد

 بقیـه  بـه  نسـبت  کـابري  ایـن  در رس و مـاده آلـی   کمتر درصد
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  هاي کیفیت شیمیایی و بیولوژیکی خاكهاي مختلف بر شاخص. نتایج تجزیه واریانس اثر کاربري4جدول 

  آنزیم فسفاتاز قلیایی  واکنش خاك  قابلیت هدایت الکتریکی  ظرفیت تبادل کاتیونی  درجه آزادي  منابع تغییرات

 **3051864 **0/86 **2/25 **1267 3  نوع کاربري

  347716  020/  030/  10/3 100  خطاي کل

 32/3 1/92 26/5  16/9  -  ضریب تغییرات (%)

   دار نبودن در این سطح احتمال است.بیانگر معنی nsدار بودن در سطح احتمال یک درصد و دهنده معنینشان **

 

  هاي مختلفهاي کیفیت شیمیایی و بیولوژیکی خاك در کاربريهاي شاخص. مقایسه میانگین5جدول 

  مرتع  جنگل  زراعت  باغ  ویژگی

  cmol(+)/KgSoil(  a1/29  b3/19  c3/13  c7/14ظرفیت تبادل کاتیونی (

  dS/m (  a14/1  b705/0  c529/0  c471/0قابلیت هدایت الکتریکی (

  c47/7  b78/7  a87/7  a86/7  واکنش خاك

  µgpNP/g.h)(  b7/1008  a6/1903  a4/2238  a3/1946آنزیم فسفاتاز قلیایی 

 ساس آزمون دانکن در سطح پنج درصد است.دار آماري براف، بیانگر عدم اختالف معنیحروف مشابه در هر ردی

 

مقادیر ظرفیت تبـادل کـاتیونی از مقـادیر مـاده      .است هاکاربري

ـ آلی، رس خاك و واکنش خاك تبعیت مـی   ون و بـل  ).26د (کن

 مکزیـک  از منطقـه  چهـار  هايخاك روي که ) تحقیقی9( کولن

 96 از بـیش  که ارائه دادند CECتابعی براي براورد  ،دادند انجام

 مقـدار  مسـتقل  متغیرهـاي  از اسـتفاده  با را تغییرات آن از درصد

و  مـارانون سـانچز  .کـرد خـاك بیـان مـی     pHو رس آلـی،  مـاده 

 به مرتعی اراضی کاربري گزارش کردند که تغییر) 42( همکاران

 50 میـزان بـه  کـاتیونی  تبـادل  ظرفیـت  دیم باعث کـاهش  مزارع

  .شد درصد

  

  قابلیت هدایت الکتریکی  

هـاي  ها نشـان داد کـه اثـر کـاربري    یج تجزیه واریانس دادهنتا

مختلف اراضی بر میزان قابلیت هدایت الکتریکی در سطح یک 

). نتایج مقایسه میانگین نشان داد 4شد (جدول دار درصد معنی

بیشترین مقدار قابلیت هدایت الکتریکی مربوط به کاربري بـاغ  

ر قابلیـت هـدایت   زیمنس بر متر) و کمترین مقـدا دسی 14/1(

زیمنس بر متـر)  دسی 47/0( الکتریکی مربوط به کاربري مرتع

 بین دادند نشان نیز) 34(مارامایی  و نهاد نیک ).5بود (جدول 

EC وجـود  داريمعنـی  تفـاوت  مرتعـی  خاك و جنگلی خاك 

. افـزایش مقـدار   مطابقـت دارد ندارد که با نتایج این پـژوهش  

هـاي   وابسـته بـه فعالیـت   احتمـاالً  ،هدایت الکتریکـی در بـاغ  

مدیریتی از جمله کوددهی است و دلیل دیگر باال بودن شوري 

ماده آلـی   مقدار بیشتر ،هادر کاربري باغ نسبت به بقیه کاربري

 خود مطالعات در) 11( همکاران و . بالناستدر این کاربري 

 و مرتعـی  اراضی تخریب و تراشیجنگل اثر در EC افزایش به

یکسره  قطع .اندداشته اشاره اراضی این روي روکاکشت سپس

 باعـث  کشـاورزي  اراضـی  بـه  مراتع تبدیل و هاجنگل درختان

 تولید فعلی ظرفیت کاهش و طبیعی هاياکوسیستم در تخریب

 فرسـایش،  دلیـل  بـه  توانـد مـی  امر این. شودمی خاك آینده یا

 خاك شور شدن و خاك رطوبت در تغییر حاصلخیزي، کاهش

  ). 17باشد (

  

  آنزیم فسفاتاز قلیایی

هـاي مختلـف   ها نشان داد که اثر کـاربري نتایج تجزیه واریانس داده

دار اراضی بر میزان آنزیم فسفاتاز قلیایی در سطح یک درصـد معنـی  

). بیشـترین مقـدارآنزیم فسـفاتاز قلیـایی مربـوط بـه       4شد (جدول 
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 بـر  مسـدی  فسـفات  پارانیتروفنل میکروگرم 4/2238کاربري جنگل (

که با کـاربري زراعـی و مرتـع تفـاوت     است خاك در ساعت)  گرم

داري نداشت و کمترین مقدار آنزیم فسفاتاز قلیایی مربـوط بـه   معنی

میکروگرم پارانیتروفنل فسفات سدیم بر گـرم   7/1008کاربري باغ (

). فعالیت آنزیم فسفاتاز قلیـایی بـا   5خاك در ساعت) است (جدول 

pH که با افزایش طوريبه ،اردداري دروابط معنیpH ،  فعالیت آنـزیم

  pHیابـد. در کـاربري جنگـل بیشـترین    فسفاتاز قلیایی افـزایش مـی  

دلیــل وجــود مقــدار مــاده آلــی زیــاد در کــاربري بــاغ بــه) و 87/7(

وهمچنین در اثر تجزیه ماده آلی، اسیدهاي آلی و اسیدکربنیک تولید 

ـ  شوند که این اسیدها میمی ) در pH )47/7ه کـاهش  توانند منجـر ب

) که مطابق بـا  5(جدول ها شوند این کاربري نسبت به سایر کاربري

 بـا  فسـفاتاز قلیـایی   نتایج مقایسه میانگین آنزیم فسفاتاز بود. فعالیت

 حـداکثر  pH=11 در کـه طـوري بـه  یابـد، مـی  افـزایش ، pH افزایش

 موجـب  اغلـب  هاخاك به دهی). آهک43( دهدمی نشان را فعالیت

زنـده   تـوده  در تغییـر  باعـث  کـه  شـود مـی  pH توجـه  قابل فزایشا

 آنزیمـی  فعالیت روي بر بنابراین ،شودمی میکروبی میکروبی و تنوع

). عوامل دیگـر مـؤثر بـر آنـزیم فسـفاتاز قلیـایی       4( است گذارتأثیر

شوري است، شوري اثـر منفـی بـر روي شـاخص آنـزیم فسـفاتاز       

وري مربـوط بـه کـاربري بـاغ     که بیشترین شـ طوريقلیایی داشت به

کـه کمتـرین   درصورتی ،)5زیمنس بر متر) بود (جدول دسی 14/1(

بینگهـام و   .میزان آنزیم فسفاتاز قلیایی مربوط بـه کـاربري بـاغ بـود    

 شـوري  کردنـد  مشـاهده  شرایط آزمایشگاه ) تحت23برگر (فرانکن

لـی و  نتـایج تحقیقـات    .دارد خـاك  آنزیمـی  فعالیت بر منفی اثرات

 هايکاربري در آنزیمی فعالیت که بود نکته این بیانگر )29کاران (هم

 ایـن  بـود.  بیشـتر  کشـاورزي  هـاي زمـین  به نسبت مرتعی و جنگلی

 مختلـف  هـاي کاربري در خاك آنزیمی شاخص دادند نشان محققان

مشـابهی   هـاي گزارش .بود کشاورزي > مرتعی > جنگلی صورتهب

ـ  خـاك  آنزیمـی  فعالیـت  کـاهش  بـر  مبنی  کـاربري  تغییـر  دنبـال هب

 دهشـ  ارائـه  ،کشـاورزي  بـه  مرتعـی  و جنگلی پایدار هايبومزیست

 کـه  داد نشـان  ) نیـز 30کوارتیـو و همکـاران (   ). مطالعـه 27اسـت ( 

 چنـد  الشـبرگ  حـاوي  هـاي در خـاك  قلیایی فسفاتاز آنزیم فعالیت

کلوالنـد و همکـاران    .دهـد مـی  دار نشانمعنی افزایش جنگلی گونه

عالیت فسفاتاز قلیـایی مشـابهی در دو کـاربري جنگـل و     ) نیز ف18(

سـول مشـاهده کردنـد ولـی تـوده زنـده       هاي اکسـی مرتع در خاك

 ) بیـان 41میکروبی در جنگل بیشتر از مرتع بود. سالم و همکـاران ( 

 و نخـورده جنگـل دسـت   در آزاوره و فسـفاتاز  آنزیم فعالیت داشتند

 اراضـی  بـه  شـده  لتبـدی  هـاي جنگـل  از بیشتر ،کاشتدست جنگل

  .است بوده کشاورزي

 

  گیري نتیجه

نمونه از چهار کاربري باغ، زراعی، جنگـل   104پژوهش  این در

هاي هاي مختلف بر شاخصمنظور بررسی اثر کاربريو مرتع، به

کیفیت خاك مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج نشان داد، بیشـترین  

ادل کاتیونی و قابلیت اي، ظرفیت تبمیزان ماده آلی، ماده آلی ذره

هدایت الکتریکی مربوط به کاربري باغ بود ولی بیشترین میـزان  

چگالی ظاهري، واکنش خاك و آنزیم فسفاتاز مربوط به کاربري 

 ،علـت تـاج پوشـش زیـاد    طورکلی کاربري باغ بـه جنگل بود. به

در نتیجه میزان ماده آلی  ،باعث برگرداندن ماده آلی به خاك شد

یش یافته و همـین امـر منجـر بـه بهبـود کیفیـت و       در خاك افزا

شـد امـا در کـاربري مرتـع     خصوصیات خاك در کـاربري بـاغ   

باعـث کـاهش کیفیـت و     ،دلیل اینکه میزان ماده آلی کـم بـود  به

  خصوصیات خاك شد.
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Abstract 

Soil quality is the permanent soil ability to function as a live system within ecosystem under different land uses. 
Investigating the impact of land use type on soil quality indicators could help to distinguish sustainable managements 
and therefore, to inhibit soil degradation. In order to evaluate the effect of different land uses on soil quality indicators, 
a research based on a randomized complete design in Rabor region, Kerman Province, Iran, was conducted. A total of 
104 samples were taken from the soil surface (0-15 cm) of four land uses including: pasture (28 samples), forest (25 
samples), agronomy (27 samples) and garden land use (24 samples). Soil quality indicators were measured as: soil 
organic matter, particulate organic matter, and bulk density, plant available water capacity, S index, cation exchange 
capacity (CEC), electrical conductivity (EC), soil pH, and phosphatase enzyme. According to the results, land use types 
had a significant effect on all indicators except S index at 1% probability level. The maximum amount of soil pH, bulk 
density and phosphatase enzyme was obtained from forest land use. On the other hand, the maximum amount of the 
other indicators was attained from the garden land use. Totally, garden land use, due to having high organic matter, 
could improve the soil quality. However, the pasture land use had the worst soil quality due to the weak cover and the 
low organic matter. 
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