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  دهيکچ

در اين پژوهش به بررسي اثـرات       . هاي فيزيکي و شيميايي خاک دارد       زيادي بر ويژگي   تأثير ورزي  خاکتغيير غير علمي کاربري اراضي و اعمال        

يت تبـادل   هاي فيزيکي و شيميايي خاک مانند نفوذپذيري، ظرف        براي اين امر ويژگي   . ي کشاورزي پرداخته شده است    ها  زمينتبديل اراضي بکر به     

، درصد مـاده آلـي، نـسبت    منيزيمکاتيوني، هدايت الکتريکي، اسيديته، جرم مخصوص ظاهري، تخلخل، ميزان سديم، پتاسيم و مجموع کلسيم و          

 نقطـه از    ۵۰ي کـشاورزي و     هـا   زمـين   نقطـه از      ۵۰بـدين منظـور از      .  و درصد آهک مورد آزمايش و مقايسه قرار گرفت         (SAR)جذب سديم   

نتايج بـه دسـت     . پس از انجام آزمايشات مربوطه نتايج حاصل مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفت             .  انجام گرفت  برداري  نمونه ي بکر ها  زمين

ي را در ميزان ماده آلي خاک و اسـيديته  ايجـاد             دار  معنيآمده نشان داد که تغيير کاربري اراضي بکر مورد مطالعه به اراضي کشاورزي تغييرات               

به جـز پارامترهـاي اسـيديته،       . حالي که هدايت الکتريکي خاک در اثر اين تغيير کاربري به طرز قابل توجهي افزايش يافته است                نکرده است در    

SAR                    بـستگي   هـم ضرايب  . اند ، درصد ماده آلي و درصد آهک خاک، ساير پارامترها در اثر اين تغيير کاربري دچار افت کيفي قابل توجهي شده 

بر اساس نتايج بـه دسـت آمـده سـديم در ميـزان هـدايت       .  تغييرات هر يک از پارامترها نيز مورد مطالعه قرار گرفته است    ثرترين فاکتورها بر  ؤم

 خـاک، هـدايت     SAR در   منيـزيم الکتريکي خاک، جرم مخصوص ظاهري در تخلخل و ظرفيت تبادل کاتيوني خاک، سديم و مجموع کلسيم و                  

  .گذاري را نشان دادندتأثير روي ماده آلي خاک، بيشترين منيزيمم و الکتريکي در نفوذپذيري خاک و مجموع کلسي

  

  

  

   ت خاکيفي، کي اراضير کاربريي خاک، تغييايمي و شيکيزي في، پارامترهاي کشاورزي بکر، اراضياراض : يديلک  يها واژه
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  مقدمه

ـ رتجدي د يعيخاک از جمله منابع طب     حفاظـت  . د شـونده اسـت    ي

در چهار قـرن گذشـته   .  به نحوه استفاده از آن دارد      يخاک بستگ 

، ايـ  در دنيعـ ي و مراتـع طب  ي جنگل يها  زمين درصد از    ۳۰حدود  

 شده اسـت کـه      ي کشاورز يها  زمين دام و    يها ل به چراگاه  يتبد

ـ       يا ـ ، تخر ين امر سبب هدررفت کـربن آل ب سـاختمان خـاک،     ي

ـ  گرد ي ظـاهر  يش چگـال  ي و افزا  يکيدروليت ه يکاهش هدا  ده ي

 و  يکـ يزي ف يها يژگي و ، عموماً ي اراض ير کاربر ييتغ). ۱۶(است  

طبـق  . دهد  مي قرار   تأثيرت آن را تحت     يفي خاک و لذا ک    ييايميش

ف ي دائم خاک در انجام وظاييتوانا) ۱۹(ن يو پارک ف درانيتعر

 زنـده در داخـل      ياتيـ ستم ح يـ  س يکـ ي خـود بـه عنـوان        ياتيح

 که عالوه بـر     ي متفاوت، به طور   يها يستم و تحت کاربر   ياکوس

ت آب و هوا را بهبود ببخشد و يفيک بتواند کيولوژيد بيحفظ تول 

ت خاک  يفيوان باشد، ک  ياه و ح  يگن کننده سالمت انسان،     يز تام ين

ـ        يفيک.شود  ميده  ينام ـ  و پو  يت خـاک از دو جنبـه ذات  خـاک   ياي

ـ   . شـود  ي م يبررس  خـاک در انجـام      يعـ ي طب يي توانـا  يجنبـه ذات

اه و انـسان و     يـ  و سـالمت گ    يکيولـوژ يف مختلـف مثـل ب     يوظا

 بـر آن    مـؤثر  و عوامـل     ي و به خاکـساز    شود  ميوان را شامل    يح

 يرد در حال  يگ يت خاک قرار نم   يري مد تأثير دارد و تحت     يبستگ

 خـاک قـرار     يتيري عوامل مـد   تأثير خاک تحت    يايت پو يفيکه ک 

  ). ۲۵ و ۱۹، ۱۷(رد يگ يم

 کـرد   يريـ گ  توان اندازه  يم نم يت خاک را به طور مستق     يفيک

 کـه نـوع     شـود   مـي  چنـد شـاخص بـرآورد        يريـ گ بلکه با اندازه  

 ي بـستگ اس و اهداف پـژوهش ي مورد استفاده به مق    يها شاخص

ـ   ) ۳۰(رس وهمکاران   يپ. دارد ن يتـر   را معمـول   يشاخص ماده آل

 يهـا  ستميـ اسـتفاده از س   . دانند يت خاک م  يفين ک يشاخص تخم 

 ي کاربر ير علم ير نا آگاهانه و غ    يي پس از تغ   ورزي  خاکمختلف  

ــا ــي ــأثير، ين اراض ــامطلوبت ــال دارديات ن ــه دنب ــه .  را ب چنانک

ار سـبب   يشخم و شـ   برگرداندن و خرد کردن توده خاک توسط        

، يکـ يزي ف يهـا  يژگير و ي خاک شده و سا    يه ماده آل  يع تجز يتسر

 تـأثير  خـاک را تحـت       يايت پو يفي آن و لذا ک    يستي و ز  ييايميش

 در  مـؤثر  از عوامل    يکيانسان به عنوان    ). ۲۶ و ۱۹ (دهد  ميقرار  

ـ   ش يشور شدن خاک معرف    ن بـردن پوشـش   يده است که بـا از ب

ـ  ياري، آب ياض ار ير در کاربر  يي و تغ  ياهيگ ـ رو ي ب  يهـا  ه بـا آب   ي

 و  ي کـشاورز  يح اراضـ  يت صـح  يريشور و لب شور، عـدم مـد       

، موجب شـور شـدن      ينيرزميه از منابع آب ز    يرو ي ب يبردار بهره

ــيخــاک  ــردد م ــ. گ ــور و همکــاران يول نقــش مخــرب ) ۷( پ

 يسه شور ي را با مقا   ها  خاک بر شور شدن     ي کشاورز يها تيفعال

 و آزمـوده    يمانيسل.  کردند يرسن سال، بر  ي چند ي در ط  ها  خاک

 بـه   ي جنگلـ  ي اراضـ  ير کـاربر  ييدند که تغ  يجه رس ين نت يبه ا ) ۵(

 خـاک  يکـ يت الکتريزان هداي را در ميدار  معنير  يي تغ يکشاورز

ش يته خـاک دچـار افـزا      يدي کـه اسـ    يجاد نکرده است در حال    يا

ان کردنـد کـه    يـ ب) ۲۹(ون و همکـاران     يال.  شده است  يدار  معني

زان يـ ق کاهش م  يکشت و کار ممکن است از طر      ار و   يشخم و ش  

ـ  خاک و تخر   يماده آل  ش و  يب سـاختمان خـاک سـبب فرسـا        ي

بر اساس مطالعـات  .  آب در خاک گردد   ي نگهدار ييکاهش توانا 

شـده  ديـده  ) ۲۷(دراز مدت انجام شده توسط کتلر و همکـاران       

 استفاده از شخم برگـردان باعـث کـاهش در           يها است که دوره  

ب ساختمان خـاک، کـاهش مقـدار        ي خاک، تخر  يمقدار کربن آل  

  .گردد مي ي و باديش آبيش فرساينفوذ آب در خاک و افزا

 جنگـل و    ير کـاربر  ييـ  تغ تـأثير  يبا مطالعـه رو   ) ۱۸(ک  يکل

ن ي مرتع به زمير کاربرييان کرد که تغ   ي ب ين کشاورز يمرتع به زم  

 يحاج عباس. دهد ميش ي خاک را افزاي ظاهري، چگاليکشاورز

ــد کــه تبــد ) ۲۴(ان و همکــار ــشان دادن ــين ــه زم ن يل جنگــل ب

 ۲۰ خـاک را  ي ظـاهر ي ساله، چگـال   ۲۰ک دوره   ي در   يکشاورز

ـ  ا چنـين   هـم . دهـد   مـي ش  يدرصد افـزا    ۵۰ن کـاهش  ين محققـ ي

 بلـوط شهرسـتان     يل جنگل ها  ي را در اثر تبد    ي مواد آل  يدرصد

وســف آبــاد و ي ياحمــد. مــزار گــزارش کردنــديلردگــان بــه د

م ي به د  ي مرتع ي اراض ير کاربر ييداشتند که تغ  ان  يب) ۲(همکاران  

 خـاک   منيـزيم م و   يم، کلـس  يزان سد ي در م  يدار  معنير  ييسبب تغ 

م يان داشت که آب با نسبت جذب سد       يب) ۲۳(حادس. گردد  مين

 ذرات رس و تورم آنهـا موجـب کـاهش       يباال به خاطر پراکندگ   

ــپا ــاک گرد يداري ــاختمان خ ــ س ــاًيده و نهاي ــاهش  ت ــبب ک  س

با مطالعه در حوزه    ) ۲۰( و همکاران    يعماد. شود يم يرينفوذپذ



  ... های فيزيکي و شيميايي خاک اثر تغيير کاربري اراضي بر ويژگی

۱۸۹  

ـ  در استان مازندران به ا     ييز رجا يآبخ دند کـه بـا     يجـه رسـ   ين نت ي

ته يسيـ  و شـاخص پالست    ي حجمـ  ي، چگـال  ي اراض ير کاربر ييتغ

 آب در   يت نگهـدار  يـ تروژن و ظرف  ي، ن يش و مواد آل   يخاک افزا 

بـا   يقـ يدر تحق ) ۸( و همکاران    يبهرام. افته است يخاک کاهش   

ــوان تغ ــعن ــ و تخري اراضــير کــاربريي  يب خــاک، در بررســي

ته، يديزان اسـ ي در ميدار  معنيرات  ييالن به تغ  ي منطقه گ  يها  خاک

، ازت کـل، جـرم      ي، شور يونيت تبادل کات  ي خاک، ظرف  يماده آل 

 در برابـر  ي کـشاورز يهـا  خـاک  و تخلخـل،   يمخصوص ظاهر 

و شن   ي که درصد رس، ال    يدر حال . افتندي بکر دست    يها  خاک

بـا  ) ۲۸(ز  يـ ا و دنگ  يلکايزيک. داد ي را نشان نم   يدار  معنيرات  ييتغ

ـ      يته، شور يدي اس ي پارامترها يبررس ، درصـد   ي، درصـد مـاده آل

ـ  بـه ا   ي اراضـ  يآهک و درصد تخلخل تحت چند نوع کاربر        ن ي

ر پارامترهـا   ير از پـارامتر درصـد شـن، سـا         يدند که غ  يجه رس ينت

. دهند ين نشان م  ي زم يربررکايي را نسبت به تغ    يدار  معنيتفاوت  

انـد کـه از       واقـع  ييها  در مکان  ها عمدتاً ران مراتع و جنگل   يدر ا 

ـ خـاک ا  . باشـند   مي برخوردار   ييب باال يتوان و استعداد تخر    ن ي

 اسـتقرار   ي بـوم  يها  همراه با گونه   يان متماد ي سال يمناطق در ط  

ـ اگرچـه ا  . هـستند  خـود    يعي بازده طب  يافته و دارا  ي ن بـازده از    ي

 از ورزي خاکات ي با اعمال عمل  يتر است ول   نيي معمول پا  حدود

ر گشته و بازده    يب پذ ي خارج شده و به شدت تخر      يعيحالت طب 

ـ هـدف از ا   .  خواهـد داشـت    يکم رات ييـ  تغيق بررسـ  يـ ن تحق ي

ل ي مراتـع پـس از تبـد       يها  خاک ييايمي و ش  يکيزي ف يهايژگيو

 توانـد   مي ن امر نه تنها   ي که ا  باشد  مي ي کشاورز يها  زمينآنها به   

ـ  ا يامـدها يانگر اثرها و پ   ينما  توانـد   مـي ل باشـد بلکـه      ين تبـد  ي

 از  يرين مـشکل و جلـوگ     ي با ا  يياروي رو ي در چگونگ  ييراهنما

  . باشدين اراضيش خاک ايش از پي بيب و نابوديتخر

  

  ها مواد و روش

  منطقه مورد مطالعه

 و ي شـرق o ۵۴ و ۰۴´ييايـ منطقه مـورد مطالعـه بـا طـول جغراف      

 يبـرا . باشـد   مي شامل دو قسمت     o ۳۵ و   ۴۵´ييايافعرض جغر 

الب قوشـه در    ي از عرصه پخش س    ييها  بکر از قسمت   يها  زمين

 هکتار اسـتفاده    ۵۰ حدود   ي شرق سمنان با مساحت    يلومتري ک ۷۵

 بکر به صورت مرتع دست      ي اراض ياهيپوشش گ . ده است يگرد

بـه  . باشد  مي  غالب گون و درمنه    ياهي پوشش گ  يدارا نخورده و 

 ييايمي و شـ   يکـ يزيات ف ير خـصوص  ييـ الب بـر تغ   يل نقش س  يلد

ده نـشده   يالب پوشـ  ين که توسط س   ي از زم  ييها خاک، از قسمت  

 هکتـار  ۵۰ با مـساحت  ي کشاورز يها  زمين. ديبود، استفاده گرد  

 سـال   ۲۰الب قـرار داشـتند و       ي پخـش سـ    يهـا   زميندر مجاور   

 تحت کشت پـسته     ي تحت کشت گندم و جو و در قسمت        يمتوال

 بـا  ي بـر ي آب و هـوا  يمنطقـه مـورد مطالعـه دارا      . ر داشتند قرا

 گـرم و خـشک   يهـا   خشک و تابستان    سرد و نسبتاً   يها زمستان

متـر در   يلـ ي م ۱۲۰ منطقه حدود    يزان متوسط بارندگ  يم. باشد  مي

  . استسال 

  

   خاکيها نمونه ييايمي و شيکيزي فيها هيتجز

 بکر و   يها  مينزک از   ي هر   ي نقطه برا  ۵۰ به تعداد    برداري  نمونه

ــشاورز ــق يک ــانت۰ - ۳۰ از عم ــر ي س ــام  ي در تيمت ــاه انج رم

ت تبـادل   يـ ، ظرف هـا   نمونـه  يپس از آماده ساز   . )۱شکل  (گرفت

 در هـر    ها  خاک يري، نفوذپذ )۱۳( با روش باور     ها  خاک يونيکات

 يريـ گ  تکرار در هر نقطـه انـدازه       ۳نگ، با   ينقطه با روش دابل ر    

لوخه، درصـد آهـک بـا        با روش ک   يجرم مخصوص ظاهر  . شد

 بـا اسـتفاده از   )SAR(م ي، نسبت جذب سـد  يروش حجم سنج  

م يزان سـد يـ ، م)۱رابطه  (منيزيمم و يم و مجموع کلسيرابطه سد 

 منيزيمم و   ي مجموع کلس  ،م فتومتر يم محلول با دستگاه فل    يو پتاس 

ــسومتر  ــا روش کمپلک ــدايب ــيت الکتري و ه ــتگاه  يک ــا دس  ب

بـا   )pH(ته يدي اسچنين هم). ۲۲( شدند يريسنج اندازه گ تيهدا

تخلخل با اسـتفاده از رابطـه وزن مخـصوص     و  متر pHدستگاه

 ي خـاک بـا روش والکلـ       يو ماده آل  ) ۲رابطه   (يقي و حق  يظاهر

 يط بـافت  ينـان از شـرا    ي اطم يبـرا ). ۳۲( شـدند    يريگبلک اندازه 

 و  يکـ يزيات ف ي بافت بـر خـصوص     تأثيرمشابه در هر دو خاک و       

کـاس  ي با يدرومتريـ ز بـه روش ه    يت خاک ن   خاک، باف  ييايميش

 خـاک هـر دو منطقـه        يهـا   بافـت  يبـا بررسـ   .  شـد  يريگ اندازه

 بکـر از نـوع لـوم        يهـا   خاکد که بافت غالب     ي گرد يريگ جهينت
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 بـوده   ي از نوع لوم رسـ     ي کشاورز يها  خاک و بافت غالب     يشن

 ديـده لت و شـن     ير رس، س  ي در مقاد  يدار  معنياست و اختالف    

ر ييــ بــر تغيا  انــدک، اثــر قابــل مالحظــهيتنــشد و تفــاوت بــاف

 ي در دو خـاک بکـر و کـشاورز         ييايمي و ش  يکيزي ف يها يژگيو

 ي بر شور  ياري آب تأثير ي به منظور بررس   چنين  هم. کرد يجاد نم يا

 يهـا   زمين ياري منطقه، چند نمونه از آب آب      ي کشاورز يها  خاک

 ۱ جـدول ج آن در    يش قرار گرفت که نتـا     ي مورد آزما  يکشاورز

 منـاطق  ي براي آماريها بررس   داده يآور پس از جمع  . ده است آم

 و اثر متقابـل آنهـا بـر         ي اثر نوع کاربر   يمختلف به منظور بررس   

 تست در هر منطقه بـا       ي مختلف به صورت آزمون ت     يها يژگيو

 CNa): ۱(در رابطـه   . انجام گرفـت SPSS 19افزار  استفاده از نرم

م بر  يون کلس يلظت   غ CCa ،(meq/l)م برحسب   يون سد يغلظت  

ـ  غلظت   CMg،  (meq/l)حسب    (meq/l) بـر حـسب      منيـزيم ون  ي

  .باشد مي

]۱[   
Mg

Na

Ca C

C
SAR

C 


2

  

]۲[   d

p
P


 


1  

وزن مخــصوص  d          تخلخــل خــاک، P): ۲(در رابطــه 

  خــاک بــر حــسبيقــيوزن مخــصوص حق p      و يظــاهر

(gr/cm3) باشد يم.  

  

  ج و بحثينتا

 مناطق مـورد    يها  خاک ييايمي و ش  يکيزي ف يها يژگي از و  يبرخ

ـ مقا.  ارائه شده است   ۳ و   ۲جداول  مطالعه در    ات يسه خـصوص  ي

ـ      ها  خاک ييايمي و ش  يکيزيف ز در  يـ  تـست ن   ي به کمک آزمـون ت

ـ مقا.  نشان داده شده است    ۴ جدول  هـا   خـاک ات  يسه خـصوص  ي

 ۱ در سـطح  ي از لحـاظ آمـار    دار  معنيدهنده وجود تفاوت     نشان

ــرا ــي ويدرصــد ب ــا يژگ ــ ميه ــزان ظرفي ــاتي ــادل ک ، يونيت تب

، تخلخل، ي، جرم مخصوص ظاهر  يکيت الکتر ي، هدا يرينفوذپذ

در . دهـد   مـي م را نـشان     يزيم و من  يم و مجموع کلس   يم، پتاس يسد

م، درصـد مـاده     يته، نسبت جذب سد   يدي اس ي پارامترها  که يحال

. دهنـد ي را نشان نم   يدار  معني و درصد آهک خاک، تفاوت       يآل

ن يتر گذار بر مهم  تأثير ي فاکتورها ي برا بستگي  همب  ير ضر يمقاد

  .ز، محاسبه شدي نيت اراضيفيردهنده کيي تغيپارامترها

م يته، نسبت جذب سديدير اس ي مقاد ۴ج جدول   يبر اساس نتا  

(SAR)،  يزان آهک در دو خاک بکـر و کـشاورز         ي و م  ي ماده آل 

ن نشان  يدهند که ا   ي را نشان نم   يدار  معنينسبت به هم اختالف     

درصـد  . ن پارامترهـا دارد   ي بر ا  يات کشاورز ي اندک عمل  تأثيراز  

 مشابه بـود کـه نـشان دهنـده          آهک در خاک هر دو منطقه نسبتاً      

 کـه  دهـد  مـي  نشان ينچن هماست   منطقهيها خاک بودن يآهک

زان يـ  در م  يتـأثير  ي اراضـ  ير کـاربر  ييـ  و تغ  يات کشاورز يعمل

ز اخــتالف يــته دو خــاک نيدياســ. آهــک خــاک نداشــته اســت

 مقدار  ي رو ي اراض ير کاربر ييدهند و تغ  ي را نشان نم   يدار  معني

ز در هـر    يـ م ن يمقدار نسبت جذب سد   .  نداشته است  يتأثيرآنها  

 يهـا   خـاک م بـاالتر    يسـد دو خاک مشابه اسـت کـه بـا وجـود            

ـ   يها  خاک نسبت به    يکشاورز م و  ي کلـس  يهـا   يون کـات  ي بکر ول

ر يکسان شـدن مقـاد  ي کرده است و سبب ين اثر را خنثي ا منيزيم

ـ   . م در هر دو خاک شده است      ينسبت جذب سد    يدرصد ماده آل

 يدار  معنـي ز در هر دو خاک مـشابه اسـت  و اخـتالف              يخاک ن 

ت يـ  ظرف ير پارامترها ي مقاد ۴دولج ج يبر اساس نتا  . شود ينم ديده

، جـرم مخـصوص     يکـ يت الکتر ي، هـدا  يري، نفوذپذ يونيتبادل کات 

م و  يم و مجمـوع کلـس     يم، پتاس يزان سد ي، تخلخل خاک، م   يظاهر

ـ  تفـاوت ز   ي محلول در دو خاک بکـر و کـشاورز         منيزيم  را  يادي

ـ ا.  اسـت  دار  معنـي دهند و اختالف آنهـا       ينسبت به هم نشان م     ن ي

ـ ر ا يدر مقاد اختالف گسترده    ـ ن پارامترهـا بـه دال     ي  از  يل مختلفـ  ي

 شور، استفاده فراوان از     يها با آب  ياريت نامناسب، آب  يريجمله مد 

ـ         و آفـت کـش     ييايمي ش يکودها ـ  از طر  يهـا، حـذف مـاده آل ق ي

   .دهد ميگر رخ ي از موارد دياريدن و بسيسوزان

  

   و واکنش خاکيکيت الکتريهدا

 محلول در خـاک اسـت،       ياه  يون از   ي که ناش  يکيت الکتر يهدا

 ۲۳ک بـه    ي بکر، نزد  يها  خاک نسبت به    ي کشاورز يها  خاکدر  

  رسـد   يبه نظر مـ   . افته است يش  ي افزا يدار  معنيبرابر و به شکل     



  ... های فيزيکي و شيميايي خاک اثر تغيير کاربري اراضي بر ويژگی

۱۹۱  

   منطقه مورد مطالعهي کشاورزيها ني زمياري آب چاه مورد استفاده جهت آبيها يژگيو. ۱جدول 

  تهيدياس

 

  يکيت الکتريهدا

(EC*106)  

کربنات

(meq/l) 

  کربناتيب

(meq/l)  

  کلر

(meq/l)  

سولفات

(meq/l)  

  ها ونيمجموع آن

(meq/l)  

  ميکلس

(meq/l)  

  منيزيم

(meq/l)  

۶۹/۷  ۲۵۵۰  ۱/۰  ۶/۲  ۷/۱۵  ۶/۳  ۲۲  ۸/۵  ۲/۴  

  ميسد

(meq/l)  

  ها ونيمجموع کان

(meq/l)  

م يدرصد سد

  محلول

نسبت جذب 

  ميسد

   کليسخت

(mg/l)  

 يسخت

  موقت

(mg/l) 

   دائميسخت

(mg/l)  

مجموع 

  مواد معلق

(mg/l)  

مجموع امالح 

  محلول

(mg/l)  

۵/۱۲  ۵/۲۲  ۵/۵۵  ۶/۵  ۴۰۵  ۴۹  ۳۵۶  ۳۸۸  ۱۳۳۲  

  

 
  

  

   مجاوري زراعيها نيالب قوشه و زميستگاه پخش سيک ايشمات .۱لكش

  

  ي کشاورزيها  استفاده شده در خاکيها  دادهي آماريپارامترها. ۲جدول 

  

ظرفيت 

تبادل 

  کاتيوني

(meq/ 
100gr)  

فوذپذيري ن

  نهايي

(cm/hr) 

هدايت 

  الکتريکي

(dS/m)  

pH  

  

جرم 

مخصوص 

  ظاهري

gr/cm3)(  

  تخلخل

  )درصد(

  سديم

(meq/l) 

  پتاسيم

(meq/l)  

مجموع 

کلسيم و 

  منيزيم

(meq/l)  

  ماده آلي

  )درصد(

نسبت 

جذب 

  سديم

  آهک

  )درصد(

  ۵  ۱/۳  ۱۳/۰  ۱۵  ۳/۰  ۷/۲۸  ۶/۳۸  ۴/۱  ۴/۶  ۲  ۰۶/۰  ۶/۶  کمترين

  ۲۹  ۹/۱۰  ۷/۱  ۲۹۵  ۸/۲  ۴/۴۸  ۹/۴۴  ۶/۱  ۳/۷  ۶۰  ۱/۴  ۷/۱۳  بيشترين

  ۶/۱۹  ۶/۵  ۹/۰  ۱۱۶  ۴۱/۱  ۹/۳۷  ۱/۴۲  ۵/۱  ۸/۶  ۶/۲۶  ۳/۱  ۸/۹  ميانگين

انحراف 

  معيار
۸/۱  ۹/۰  ۱۶  ۲/۰  ۰۶/۰  ۵/۱  ۵/۴  ۵/۰  ۷/۷۲  ۳/۰  ۵/۱  ۴/۴  
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  هاي بکر هاي استفاده شده در خاک  پارامترهاي آماري داده.۳جدول 

  

ظرفيت 

تبادل 

  کاتيوني

(meq/ 
100gr)  

نفوذپذيري 

  نهايي

(cm/hr) 

هدايت 

  الکتريکي

(dS/m)  

pH  
  

جرم 

مخصوص 

  ظاهري

gr/cm3)(  

  تخلخل

  )درصد(

  سديم

(meq/l) 

  پتاسيم

(meq/l)  

مجموع 

کلسيم و 

  منيزيم

(meq/l)  

  ماده آلي

  )درصد(

نسبت 

جذب 

  سديم

  آهک

  )درصد(

  ۵  ۰۲/۴  ۶/۰  ۴  ۲/۰  ۰۴/۸  ۳۰  ۷/۱  ۸/۶  ۴/۰  ۲/۱  ۵/۴  کمترين

  ۳۵  ۹/۹  ۸/۱  ۳۵  ۵/۱  ۵/۴۱  ۱/۳۳  ۹/۱  ۷/۷  ۱۰  ۸/۱۰  ۱/۱۱  بيشترين

  ۴/۱۸  ۹/۵  ۰۱/۱  ۵/۸  ۵/۰  ۲/۱۲  ۵/۳۱  ۴/۱  ۴/۷  ۱/۱  ۹/۶  ۹/۷  ميانگين

انحراف 

  معيار
۷/۱  ۱/۲  ۵/۱  ۱/۰  ۰۴/۰  ۶/۰  ۸/۵  ۲/۰  ۰۷/۵  ۲/۰  ۴/۱  ۸/۶  

  

  تهاي بکر و کشاورزي به کمک آزمون تي تس  مقايسه خصوصيات فيزيکي و شيميايي خاک.۴جدول 

  راتييمنبع تغ
ت تبادل يظرف

  يونيکات

 يرينفوذپذ

  يينها
  pH يکيت الکتريهدا

جرم مخصوص 

  يظاهر
  تخلخل

  **۲۷/۵-  **۸۹/۱۶  **۲/۱۵-  ns۰۱/۳  **۴/۱۳  **۶۶/۲۷-  

  آهک  مينسبت جذب سد  يماده آل  منيزيمم ويمجموع کلس  ميپتاس ميسد  ينوع کاربر

  **۵۸/۲۴-  **۹۸/۸-  **۴۲/۱۰-  ns ۴۷/۱  ns ۱۸/۱  ns ۰۵/۱-  

  .باشد يدار م يانگر عدم وجود اثر معني ب:ns          درصد۱ در سطح يدار يانگر اثر معنيب: **

  

 و  يات کشت و کـار و کـودده       ي و  عمل   ي اراض ير کاربر ييکه تغ 

ت يش در مقدار هـدا    ي شور سبب افزا   يها  با آب  ياري آب چنين  هم

واکـنش  .  شـده اسـت    ي کـشاورز  هـاي   زمين خاک در    يکيالکتر

 افته است کـه   ي کاهش   ي، اندک ي اراض ير کاربر ييخاک پس از تغ   

جـه  ي در نت  ي بـاز  يها  يون کات يش شستشو ي به علت افزا   تواند  مي

ن اختالف  ي ا ي مکرر باشد، ول   يها ياريات کشت و کار وآب    يعمل

در مطالعات خـود بـه      ) ۱۲(بالن و همکاران    . باشد  مي ن دار  معني

 و  ير اثر جنگل تراش    و واکنش خاک د    يکيت الکتر يش هدا يافزا

ـ  ا ي و سپس کشت و کـار رو       ي مرتع يب اراض يتخر  ين اراضـ  ي

) ۳۳(و تجادا و گنزالـز      ) ۱۱(جر  يبکت و استرون  . اند اشاره داشته 

 ي جنگـل بـه اراضـ      ير کـاربر  يي تغ يته خاک ط  يديش اس يبه افزا 

ن يتـر  مهـم  بـستگي   هـم ) ۵ (جـدول در  . افتندي دست   يکشاورز

بـر  .  شـد  ي، بررس يکيت الکتر ي هدا زاني اثرگذار بر م   يپارامترها

ن يم کمتـر  ين و پتاسـ   يشتريم، ب ي، سد )۵( جدول   يها اساس داده 

  .اند  خاک داشتهيکيت الکتريش هداينقش را در افزا

   و تخلخليجرم مخصوص ظاهر

 ير کـاربر  ييـ  پس از تغ   ورزي  خاکات کشت و کار و      يانجام عمل 

ر ييــن پــژوهش ســبب تغيــ در اي منــاطق مــورد بررســياراضــ

 يها زمين خاک در ي در مقدار جرم مخصوص ظاهر  يريمگچش

قات يج تحق يج با نتا  ين نتا يا. ن مناطق شده است   ي در ا  يکشاورز

کـه در   ) ۳( و همکـاران     يو حاج عباسـ   ) ۱۵(بروار و همکاران    

 ي را در جـرم مخـصوص ظـاهر        يدار  معنير  ييمطالعات خود تغ  

ـ  مشاهده نکردند، مطابقت ند ير کاربر ييل تغ يخاک به دل    يارد ول

. کنـد   مـي  يرويـ پ) ۸( و همکاران    يو بهرام ) ۱۸(ک  يج کل ياز نتا 

 ورزي  خـاک گزارش کردند که اعمـال      ) ۲۱(فرراس و همکاران    

 پس از   ي ول گردد  مي خاک   يسبب کاهش جرم مخصوص ظاهر    

  گاهـاً  يه بازگـشته و حتـ     يـ گذشت زمان مقدار آن به حالـت اول       

ن خردشدن خـاک و      که علت آ   گردد  ميز  يه ن يشتر از مقدار اول   يب

نـوع و   . باشـد  يز در منافذ درشت خاک م     ير شدن ذرات ر   يگيجا

  ر جـرم مخـصوص     ييـ ز در مقدار تغ   ي ن يات خاکورز يشدت عمل 



  ... های فيزيکي و شيميايي خاک اثر تغيير کاربري اراضي بر ويژگی

۱۹۳  

  ي بکر و کشاورزيها  محلول در خاکيها ونيزان کاتي و ميکيت الکترين هداي بيبستگ ب هميضرا. ۵جدول 

  )r (  يبستگ ب هميضرا

  ميسد  ريمتغ  ينوع کاربر

(meq/l) 

  ميپتاس

(meq/l)  

  منيزيمم و يمجموع کلس

(meq/l)  

 يها خاک

  يکشاورز

**۸۲/۰  **۶۲/۰  **۶۶/۰  

   بکريها خاک

  يکيت الکتريهدا

(dS/m) **۹۷/۰  **۵۶/۰  **۹۰/۰  

 . باشدي درصد م۱دار بودن در سطح  يدهنده معننشان                     ** :

  

) ۱۰( و همکـاران  ظاهري خاک مـؤثر اسـت بـه طـوري کـه بيـر            

ــدون     ــاک را در روش ب ــاهري خ ــصوص ظ ــرم مخ ــزايش ج اف

علت اند و    ورزي مرسوم گزارش نموده     ورزي نسبت به خاک     خاک

دانند که اثر تخريب اعمال      آن را باال بودن مقدار ماده آلي خاک مي        

تخلخل خاک از پارامترهايي اسـت      . نمايد  را خنثي مي   ورزي  خاک

ري و جرم مخصوص حقيقي بـه       که از رابطه جرم مخصوص ظاه     

به دليل اين که مقدار جرم مخصوص حقيقي خـاک          . آيد دست مي 

 و در هـر دو      کنـد   مـي که تابع بافت خاک است، تغييـر چنـداني ن         

 يکـسان اسـت، بـا کـاهش جـرم           خاک به دليل بافت مشابه نسبتاً     

ي کـشاورزي، درصـد تخلخـل       هـا   خـاک مخصوص ظـاهري در     

 عمليـات  تـأثير تـوان بـه     آن مـي  که از علل عمـده  يابد  ميافزايش  

بر اساس نتايج بـه     . خاکورزي در افزايش تخلخل خاک اشاره کرد      

دست آمده مقادير تخلخل پس از تغيير کاربري اراضي مرتعي بـه            

ــرات   ــار تغيي ــشاورزي، دچ ــياراضــي ک ــتدار معن ــده اس . ي ش

 تخلخـل خـاک     دار  معنيبه افزايش   ) ۴(ذوالفقاري و حاج عباسي     

اربري خاک دست خورده به خـاک دسـت نخـورده    در اثر تغيير ک   

 جرم مخـصوص    بستگي  همميزان  ) ۶ (جدولدر  .دست پيدا کردند  

. ي بکر و کشاورزي، آورده شده اسـت       ها  خاکظاهري و تخلخل    

 معکوسـي بـين جـرم       بـستگي   همبر اساس داده هاي اين جدول،       

 بـستگي   هممخصوص ظاهري و تخلخل خاک برقرار است و اين          

  .دهد مياورزي ميزان باالتري را نشان ي کشها خاکدر 

  

   محلوليها يونکات

 محلـول،   يهـا   يون نشان داده شد کـات     ۵طور که در جدول     همان

 خاک  يکيت الکتر يش هدا ي در افزا  منيزيمم و   يم، کلس يژه سد يبو

ز ين پارامترها ن  ي ا يات کشاورز يجه عمل يدر نت .  دارند ينقش مهم 

زان يـ  م ۴ج جـدول  ي نتا بر اساس .  شوند ي م ياديرات ز ييدچار تغ 

 در  منيـزيم م و   يم و مجموع کلس   يم، پتاس ي محلول سد  يها  يونکات

 بکـر اخــتالف  يهــا خـاک  نـسبت بــه  يات کــشاورزيـ اثـر عمل 

 را نـسبت بـه      يار بـاالتر  ير بـس  ياند و مقـاد    دا کرده ي پ يدار  معني

م در  يزان سـد  يـ کـه م   يبـه طـور   . دهنـد  ي بکر نشان م   يها  خاک

ش، ي برابـر افـزا    ۳ بکـر    يها  خاک نسبت به    ي کشاورز يها  خاک

 برابـر   ۱۳ منيـزيم م و   يش و مجمـوع کلـس     ي برابر افزا  ۵/۲م  يپتاس

 يت نامناسب کشاورز  يري مد تأثيرج  ين نتا يا. ش داشته است  يافزا

، يعالوه بر شـور   . دهد  مي نشان   يبر شور شدن خاک را به خوب      

 يم بـاال  يز از مـشکالت سـد     يـ  ن هـا   خاک شدن   يمياحتمال سد 

ــس. ســتها خــاک ــايبت جــذب ســدن  مهــم در يم از پارامتره

ــودن خــاک اســتيميص ســديتــشخ ــطبــق مع.  ب ــاني  يار جه

 شدن خاک   يمي با مشکالت سد   ۱۳ باالتر از    SAR با   ييها  خاک

ـ ن پارامتر در ا   ي ا يري اندازه گ  يبرا. رو هستند هروب ق از  يـ ن تحق ي

ـ  اسـتفاده گرد   منيـزيم م و   يم به مجموع کلـس    ينسبت سد  بـر  . دي

 ي کـشاورز  يهـا   خاکم در   ين که سد  يود ا  با وج  ۴اساس جدول 

 شـدن  يمي با مـشکل سـد  ي بکر است ول  يها  خاکن برابر   يچند

م و ي کلسيها يونن امر به نقش کاتيخاک مواجه نشده است که ا     

 جدولدر  . گردد  ميم مربوط   يون سد ي در کاهش دادن اثر      منيزيم

 را بـا    منيـزيم م و   يم و کلس  ي سد ي پارامترها بستگي  همزان  يم) ۷(

ن جــدول در يــ ايطبــق داده هــا. دهــد مــي نــشان SARمــل عا

  م ي بکر سد  يها  خاک و در    منيزيمم و   ي، کلس ي کشاورز يها  خاک
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۱۹۴  

 هاي بکر و کشاورزي بستگي بين درصد تخلخل و جرم مخصوص ظاهري در خاک ماتريس هم. ۶جدول 

  

  

  

  

  
  

 .باشد ي درصد م۱دار بودن در سطح  يدهنده معن نشان:                                             **

  

  ي کشاورز بکر ويها  محلول در خاکمنيزيمم و يم و مجموع کلسيزان سديم و مين نسبت جذب سدي بيبستگ ب همي ضرا.۷جدول 

  )r (  يبستگ ب هميضرا

  ميسد  ريمتغ  ينوع کاربر

(meq/l) 

  منيزيمم و يمجموع کلس

(meq/l)  

  -۷۸/۰**  ۵۱/۰**  ي کشاورزيها خاک

   بکريها خاک

  (SAR)م ينسبت جذب سد
**۷۵/۰  **۴۹/۰-  

 .باشد  درصد مي۱دار بودن در سطح  دهنده معني  نشان:                            **

  

 بـستگي   هـم ج حاصـل    يبر اساس نتـا   . کند  ميفا  ي را ا  ينقش اصل 

 بـا  منيـزيم م و يکلـس   در خـصوص مجمـوع  داري معنـي  و  يمنف

 مثبـت و    بـستگي   هـم  و   ي کـشاورز  يهـا   خاک در   SARپارامتر  

 بکـر،   يهـا   خـاک  در   SARم با پارامتر    يزان سد ي در م  يدار  معني

  .شود ميمشاهده 

  

  يونيت تبادل کاتيظرف

ار مهــم در بانــک ي بــسي از پارامترهــايونيتت تبــادل کــايــظرف

ـ مقـدار ا . ديآ ي خاک به حساب م  ياطالعات ن پـارامتر بـسته بـه    ي

ر يـ ط خـاک متغ   يز شـرا  يـ ، مقدار و نـوع رس و ن       يزان مواد آل  يم

ـ ق، مقـدار ا   ين تحق يج حاصل از ا   يبر اساس نتا  . است ن پـارامتر   ي

 بکـر اخـتالف     يهـا   خـاک  نسبت به    ي کشاورز يها  خاکز در   ين

زان يـ  م۴ جـدول يها  و بر اساس داده  دهد  مي را نشان    يدار  معني

ل يبه دل.  بکر استيها خاک باالتر از ي کشاورزيها خاکآن در 

ـ  به بافت خـاک، علـت ا  يونيت تبادل کات ي ظرف يوابستگ ن امـر  ي

 ي کـشاورز  يهـا   خـاک ر بـاالتر رس در      يل مقـاد  ي به دل  تواند  مي

ـ ه شـد در ا    طور کـه گفتـ    همان.  بکر باشد  يها  خاکنسبت به    ن ي

 ي مشابه دو خاک بکـر و کـشاورز        يق با وجود کالس بافت    يتحق

 و  ي رس، ال  يعنـ يدهنده بافت خـاک     لي تشک ير اجزا ي مقاد يول

درصـد رس از    . نـد ا متفـاوت  يشن، نـسبت بـه هـم تـا حـدود          

 خـاک   يونيت تبـادل کـات    يـ زان ظرف يار مهم در م   ي بس يفاکتورها

نــسبت بــه  ي کــشاورزيهــا خــاک کــه مقــدار آن در باشــد مــي

 تـا   ۸ جـدول  يهـا  شتر است و بـر اسـاس داده       ي بکر ب  يها  خاک

 بـه خـصوص در      يونيت تبـادل کـات    يـ ش ظرف ي بر افـزا   يحدود

ـ  . گذار بوده است تأثير ي کشاورز يها  خاک  يالبته درصد مـاده آل

 بـه شـمار   يونيت تبادل کاتيگذار بر ظرفتأثيرز از عوامل   يخاک ن 

ـ    يير پـا  يل مقـاد  يـ ق بـه دل   ين تحق ي رود که در ا    يم  و  ين مـاده آل

، نقـش  يکسان بودن درصـد آن در در خـاک بکـر و کـشاورز            ي

آهک خـاک   .  خاک نداشته است   يونيت تبادل کات  ي در ظرف  يمهم

ت تبادل  يش ظرف ي سبب فزا  تواند  مي ها  يون ييايميز با جذب ش   ين

زان ي پارامترها با م   بستگي  هم يپس از بررس  .  خاک گردد  يونيکات

   و  ي جـرم مخـصوص ظـاهر      ياکتورها، ف يونيت تبادل کات  يظرف

  )r (  يبستگ ب هميضرا

  يجرم مخصوص ظاهر  ريمتغ  ينوع کاربر

(gr/cm3)

  -۸۴/۰**  ي کشاورزيها خاک

   بکريها خاک

  تخلخل

  -۷۰/۰**  )درصد(



  ... های فيزيکي و شيميايي خاک اثر تغيير کاربري اراضي بر ويژگی

۱۹۵  

  ي بکر و کشاورزيها  و درصد آهک در خاکي و جرم مخصوص ظاهريونيت تبادل کاتين ظرفي بيبستگ ب هميضدا. ۸جدول 

  )r (  يبستگ ب هميضرا    ينوع کاربر

  
جرم مخصوص   ريمتغ

 (gr/cm3) يظاهر

  آهک

  )درصد(

  رس

  )درصد(

  ۵۴/۰**  ۶۹/۰**  -۶۳/۰**  ي کشاورزيها خاک

   بکريها خاک

  يونيت تبادل کاتيظرف

(meq/100gr soil) **۷۹/۰-  **۵۳/۰  **۴۸/۰  

 .باشد ي درصد م۱دار بودن در سطح  يدهنده معن نشان:                **

  

ت تبـادل   يـ ن فاکتورها در ارتباط بـا ظرف      يتر درصد آهک از مهم   

 ت تبـادل  ي و ظرف  يجرم مخصوص ظاهر  .  شناخته شدند  يونيکات

ثر از بافت خـاک هـستند       أ مت ي خاک هر دو از فاکتورها     يونيکات

 قابل درک است   يونيت تبادل کات  ين آنها با ظرف   ين ارتباط ب  يبنابرا

 را نـسبت بـه      يزان باالتر ي بکر م  يها  خاک در   بستگي  همن  يکه ا 

ب ي ضـرا  ۸در جـدول    .  نـشان داده اسـت     ي کـشاورز  يها  خاک

 و ياهر با جـرم مخـصوص ظـ   يونيت تبادل کات  ي ظرف بستگي  هم

ج جـدول   يبر اسـاس نتـا    .  شده است  يدرصد آهک خاک، بررس   

 بکر و درصد آهک در   يها  خاک در   يجرم مخصوص ظاهر  ) ۸(

ت تبـادل   يـ  را بـا ظرف    بـستگي   همن  يشتري، ب ي کشاورز يها  خاک

  .   دهند يل مي تشکيونيکات

  

  يرينفوذپذ

 خـاک اسـت کـه در        يکيزي ف ين داده ها  ي از مهم تر   يرينفوذپذ

ج يبـر اسـاس نتـا   .  دارديت خاصي اهمي و زهکش ياريل آب يمسا

 ي کـشاورز ي بکر به اراضي اراض ير کاربر ييبر اثر تغ  ) ۴(جدول  

 شده است و کاهش     يدار  معنيرات  يي دچار تغ  يرير نفوذپذ يمقاد

ـ ج ا ينتـا . دهد  مي را نشان    يديشد  يح بررسـ  يق بـا نتـا    يـ ن تحق ي

ر ييـ  را در اثـر تغ     يدار  معنـي که اخـتالف    ) ۶ (يان و محمد  يمتق

 مشاهده نکردند، در تنـاقض      ي به کشاورز  ي مرتع ي اراض يکاربر

 در سرعت نفوذ آب بـه خـاک         يادي عوامل ز  يبه طور کل  . است

تـوان بـه بافـت خـاک،         ين عوامـل مـ    ياز جمله ا  . باشند  مي مؤثر

 آب و   ييايميات شـ  ي خاک و خـصوص    يساختمان خاک، مواد آل   

ـ مقدار ز . خاک اشاره نمود   ـ اد  ي م باعـث   يون قابـل تبـادل سـد      ي

از . کنـد   مي نفوذ آب را سد      ي ذرات خاک شده و جلو     يپراکندگ

 در خاک سبب سـخت      منيزيمم و   ي کلس ير باال يگر مقاد يطرف د 

. دهـد   مي را کاهش    يري و نفوذپذ  گردد  مي شدن خاک    يمانيو س 

 کـه  يي بـا فاکتورهـا   يري نفوذپـذ  بـستگي   همر  ي مقاد ۹ جدولدر  

بـر  .  رده شـده اسـت     آن دارنـد، آو    ي را رو  ين اثرگـذار  يشتريب

م يزان سـد  يـ  و م  يکـ يت الکتر ين جدول هـدا   ي ا ياساس داده ها  

 ي کـشاورز  يها  خاک در   يري را در کاهش نفوذپذ    تأثيرن  يشتريب

 ين تر شـور   يير پا يل مقاد ي بکر به دل   يها  خاک در   يداشته اند ول  

ه پارامترهـا مـشابه بـوده       يـ  کل تـأثير  محلول،   يها  يونزان کات يو م 

ـ    يارش کرد که سـد    گز) ۳۱(روادس  . است  بـر   يم اثـرات مخرب

 و يجـاد سـله سـطح   ي و با ا   کند  مي خاک اعمال    يکيزيخواص ف 

ز يـ ن) ۹(بـامهردت   . گردد  مي يري سبب کاهش نفوذپذ   يپراکندگ

م خـاک، کـاهش     يش سـد  ي بـا افـزا    يرياشاره نمود کـه نفوذپـذ     

  .  يابد مي

  

   و آهکيماده آل

ن، يانگيسه م يا و مق  يل آمار يه و تحل  يج به دست آمده از تجز     ينتا

 يدار  معني سبب تفاوت    ي اراض ير کاربر ييانگر آن است که تغ    يب

 در يدار معنـي لذا اخـتالف    .  خاک نشده است   يزان ماده آل  يدر م 

به طـور   .  وجود ندارد  ي بکر و کشاورز   يها  خاک يزان ماده آل  يم

 استفاده ار  ي، چگونگ )تراکم و نوع   (ياهيت پوشش گ  ي وضع يکل

، شـدت و    ورزي  خـاک ات  يـ ، عمل يربرر کـا  ييـ  پس از تغ   ياراض

، نـوع محـصول کـشت       يار، کـودده  يات شخم و ش   يتناوب عمل 

  ا کاهش مقدار   يش  يزان افزا يره بر م  ي و غ  برداري  نمونهشده، زمان   
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۱۹۶  

  هاي بکر و کشاورزي هاي محلول در خاک بستگي بين نفوذپذيري و هدايت الکتريکي و ميزان کاتيون  ضرايب هم.۹جدول 

      )r ( يتگبس ب هميضرا      

  يکيت الکتريهدا  ريمتغ  ينوع کاربر

(dS/m) 

  ميسد

(meq/l) 

  ميپتاس

(meq/l)  

  منيزيمم و يمجموع کلس

(meq/l)  

  يرينفوذپذ  ي کشاورزيها خاک

(cm/h) 

**۵۰/۰-  **۴۷/۰-  **۴۰/۰-  **۴۱/۰-  

  -۳۷/۰**  -۳۶/۰**  -۳۸/۰**  -۴۰/۰**     بکريها خاک

 .باشد ي درصد م۱ دار بودن در سطح يدهنده معن نشان: **

  

  ي بکر و کشاورزيها  در خاکمنيزيمم و ي و مجموع کلسين درصد ماده آلي بيبستگ ب هميضرا. ۱۰جدول 

  

  

  

  

  

 .باشد ي درصد م۱دار بودن در سطح  يه معندهند نشان: **

  

 در  ي اراضـ  ير کـاربر  ييـ  تغ ي خاک بر حـسب چگـونگ      يماده آل 

) ۱۴(بـومن و همکـاران      . مناطق مورد مطالعه اثرگذار بوده است     

 سـبب   ي کـشاورز  يهـا   زمـين ل مراتع به    يگزارش کردند که تبد   

 يلخچي ا ياحمد. گردد ي خاک م  ير مقدار ماده آل   يکاهش چشمگ 

ـ      ) ۱(ران  و همکا   يهـا   زمـين  خـاک در     يکاهش مقـدار مـاده آل

جـه  يار و در نتيات شـخم و شـ    ي از انجام عمل   ي را ناش  يکشاورز

) ۳۴(سن و اسـتوارت     يتا.  دانند ي خاک م  يه ماده آل  يع تجز يتسر

 عمومـا سـبب     ي مرتعـ  ي اراضـ  ير کاربر ييان داشتند که تغ   يز ب ين

ررفت  و هد  يستيه ز يع تجز يق تسر ي خاک از طر   يکاهش ماده آل  

 يسه اراضــيــدر مقا) ۲۵(کــارلن و همکــاران . شــود مــيخــاک 

 شـده  ي سال در آنها علوفه کشت مـ ۶حفاظت شده که به مدت    

 يدار  معنـي ت شخم حداقل، تفاوت     يري تحت مد  ياست با اراض  

در .  خاک و ازت کل خاک مـشاهده نکردنـد      يزان کربن آل  يدر م 

کـر و    ب يهـا   خـاک  ي درصد ماده آل   بستگي  همر  ي مقاد ۱۰ جدول

 مورد مطالعه، آورده شده     يها  خاک منيزيمم و   ي با کلس  يکشاورز

 يهـا   يون انجام شـده، مجمـوع کـات       يهايبر اساس بررس  . است

 خاک دارنـد کـه      ي ماده آل  ي را رو  تأثيرن  يشتري ب منيزيمم و   يکلس

 ذرات خاک و    يوستگي از نقش هر دو فاکتور در پ       ي ناش تواند  مي

 يهـا   خـاک ن نقش در    يباشد که ا  کنار هم قرار دادن خاکدانه ها       

، واضح تر است    منيزيمم و   ير باالتر کلس  يل مقاد ي به دل  يکشاورز

 ۴ج جـدول  يبر اساس نتـا . دهد مي را نشان ي باالتربستگي  همو  

ر  ييـ  دچـار تغ   ي اراضـ  ير کـاربر  ييـ  تغ يز در طـ   يـ آهک خـاک ن   

ـ  يدار  معنـي  نشده است و اختالف      يدار  معني زان آهـک   يـ ن م ي ب

ن يج ا ينتا. شود  مي مشاهده ن  يبکر و کشاورز  خاک در دو خاک     

ـ لکايزيج بـه دسـت آمـده توسـط ک         ي بر خـالف نتـا     يبررس ا و  ي

 در درصد آهک خاک پـس از        يدار  معنيکه اختالف   ) ۲۸(زيدنگ

ر آهک ييعدم تغ.  مشاهده کرده بودند، است    ي اراض ير کاربر ييتغ

 و  ياريـ  کـه آب آب    دهـد   مـي  نـشان    ير کـاربر  ييـ خاک در اثر تغ   

 يهـا   خـاک  شـدن    ي در آهکـ   ي نقـش مهمـ    يکـشاورز ات  يعمل

 بکـر و    يهـا   خـاک  بـودن    ي نـدارد و آهکـ     ي کشاورز يها  زمين

 ي مواد مادر  ي از قرار گرفتن رو    ي ناش تواند  مي منطقه   يکشاورز

 مشاهده شد که مقـدار      ۸ جدول   يها بر اساس داده  .  باشد يآهک

  )R( يبستگ ب هميضرا

  منيزيمم و يمجموع کلس  ريمتغ  ينوع کاربر

(meq/l) 
  ۸۳/۰**  ي کشاورزيها خاک

   بکريها خاک

  يماده آل

  ۵۵/۰**  )درصد(
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 دار  معنـي  بـستگي   هم ي خاک دارا  يونيت تبادل کات  يآهک با ظرف  

 ييايمي بـه نقـش آهـک در جـذب شـ           تواند  مي که احتماالً است  

ش يجـه افـزا   يته خـاک  ودر نت     يدي بـر اسـ    تـأثير ، عالوه بر    ها  يون

  . مربوط گردديونيت تبادل کاتيظرف

  

  گيري نتيجه

 از نظـر  دار معنـي  عدم وجـود تفـاوت      ياين پژوهش گو  يج ا ينتا

م يته، نـسبت جـذب سـد      يدي اسـ  يهـا يژگـ ير و ي در مقاد  يآمار

SAR)(،  از  ي اراضـ  ير کـاربر  يي و آهک خاک در اثر تغ      يماده آل 

ت تبـادل   يـ زان ظرف يـ  کـه م   يدر حـال  .  اسـت  يمرتع به کشاورز  

ــات ــذيونيک ــدايري، نفوذپ ، جــرم مخــصوص يکــيت الکتري، ه

 منيزيمم و   يم و مجموع کلس   يم، پتاس يزان سد ي، تخلخل، م  يظاهر

. باشـند   مـي  يدار  معني تفاوت   ي دارا ي اراض ير کاربر ييدر اثر تغ  

 در مقـدار    ي اراضـ  ير کـاربر  يي در اثر تغ   ين اختالف آمار  يشتريب

 در  يکـ يت الکتر يکه هدا ي مشاهده شد به طور    يکيت الکتر يهدا

.  بکـر اسـت    يهـا   خـاک شتر از   ي برابر ب  ۲۳ ي کشاورز يها  خاک

 يهـا   خـاک ز در   يـ م ن ي و پتاسـ   منيـزيم م و   يم، کلـس  ير سـد  يمقاد

 بکـر   يهـا   خاکاز  شتر  ي برابر ب  ۵/۲ و   ۱۳،  ۳ب  ي به ترت  يکشاورز

 يري نـشان داد کـه مقـدار نفوذپـذ         چنـين   همج حاصل   ينتا. است

 ي کـشاورز  يهـا   خـاک شتر از   يـ  برابـر ب   ۵ بکر حدود    يها  خاک

 را در   ي اراض ير کاربر ييار مهم تغ  يق اثر بس  ين تحق يج ا ينتا. است

 ي اراض ير کاربر يي که تغ  ي در حال  دهد  ميشور شدن خاک نشان     

 بکــر و يهــا خــاکدن  شــي شــدن خــاک و آهکــيميدر ســد

ر ي بـا مقـاد  منيزيمم ويون کلس يکات.  نداشته است  ي نقش يکشاورز

 شـدن   يمي مـانع از سـد     ي کـشاورز  يهـا   خـاک  خـود در     يباال

م را يون سـد ينده کـات ي شوند و نقش فزاي م ي کشاورز يها  خاک

ـ  د يعـ ين کـه برخـورد بـا منـابع طب         يجه ا ينت. ندي نما ي م يخنث ر ي

 توسـعه   ي از آنها که از ارکان اصل      داريد شونده و استفاده پا    يتجد

ـ دار هر جامعه اسـت و با      يپا  و  يکـ يزيت ف يـ د منطبـق بـا موقع     ي

 ين معنـ  يبـد .  هر منطقه باشد   ي در دراز مدت برا    ياستعداد کار 

ن يها و قـوان   دهيه پد يد با کل  ي و منابع، با   ين اراض يکه استفاده از ا   

.  داشـته باشـد    ي آنهاست هم خوان   ي حفظ و بقا   يعت که برا  يطب

 اگـر چـه     ييده هـا  ين و پد  ين قوان يدر صورت عدم توجه به چن     

 بـر منـابع   يممکن است در کوتاه مدت اثرات نـامطلوب چنـدان        

ش ي مدت، ضمن افزا   ي در طوالن  تاًي نها ي مشاهده نشود ول   يعيطب

 خـود را    يده از جمله خاک بهره    يعيد، منابع طب  ي تول ينه ها يهز

  ).۳(ز به شدت از دست خواهند داد ين

  

   يگزارسپاس

 و منـابع    يکـشاورز قـات   يمولفين مقالـه از حمايـت مرکـز تحق        

 امکانـات و    ي استان سـمنان جهـت فـراهم نمـودن برخـ           يعيطب

   .ندي نماير و تشکر ميتقد يي و صحرايشگاهيزات آزمايتجه

  

  منابع مورد استفاده

ـ  بـه د   ي مرتعـ  ي اراضـ  ير کاربر يياثر تغ . ۱۳۸۱. انيجالل.  و ا  ي حاج عباس  .، ع .م. ، ع يلخچي ا ياحمد .۱ د روانـاب،   يـ  بـر تول   يم کـار  ي

    .۱۵ -۱۰۳): ۴ (۶، يعي و منابع طبي علوم و فنون کشاورز.ياريت خاک در منطقه دوراهان چهارمحال و بختيفيهدررفت و ک

 يبر خاک در دو کار    ييايمي  وش  يکيزيات ف يسه خصوص يمقا. ۱۳۹۰ .يعباس. ا.  ع  و يصادق.ر  . ، ح يمراد.  ح ،.وسف آباد، ا  ي ياحمد .۲

 واحـد جهـرم،   ي، دانشگاه آزاد اسالم  يت کشاورز يري مد يش مل ي هما .)ز شهرکهنه قوچان  ي حوزه آبخ  يمطالعه مورد (م  يمرتع و د  

  .  ۱۳۹۰خرداد 

 ييايمي و ش  يکيزي ف يهايژگي و ي بر برخ  ي کشاورز يل مراتع به اراض   ياثر تبد . ۱۳۸۶ .ي ملل .ر.  ا وبسالت پور   . ، ا .ع. ، م يحاج عباس  .۳

  . ۵۳۴ – ۵۲۵): ۲ (۴۲ يعي و منابع طبي علوم و فنون کشاورز. اصفهانيوب و جنوب غرب جنيهاخاک

 .هـا خـاك  شـيميايي  و فيزيكي خصوصيات از برخي بر اراضي كاربري در تغيير تأثير. ۱۳۸۶ .حاج عباسي. ع.  م  و.ا. ذوالفقاري، ع  .۴

  .، کرجه تهران دانشگا،يعي و منابع طبي پرديس کشاورز،رانين کنگره علوم خاک ايدهم



  ۱۳۹۳ بهار/  هفتمشصت و شماره  / هجدهمسال / ، علوم آب و خاك علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي مجله 

  

۱۹۸  

 يريش پـذ ي و فرسا ييايمي، ش يکيزيات ف ي از خصوص  ي بر برخ  ي اراض ير کاربر يي نقش تغ  يبررس. ۱۳۸۹ .آزموده.  ع  و .، ک يمانيسل  .۵

  . ۱۲۴ -۱۱۱ : ۷۴ يعي طبياي جغرافيپژوهش ها. خاک

 در حـوزه   ي مختلف اراضـ   ي ها يت خاک در کاربر   يفي ک يکيزي ف ي از شاخص ها   يسه برخ يمقا. ۱۳۸۹ .ي محمد . ج و. ر. ان، ح يمتق .۶

  .  ۱۲۴  -۱۱۵ ):۱(۲۵ )يع کشاورزيعلوم و صنا(ه آب و خاک ي، نشرياريمرغملک، شهرکرد، استان جهارمحال و بخت

 ي آن بر شور   تأثير منطقه شمس آباد استان قم و        ي اراض ير کاربر يي تغ يبررس. ۱۳۸۶ .يملکوت.  ج . م  و ان اقبال يميکر.  م ،. پور، م  يول .۷

  ران، کرج ين کنگره علوم خاک اياالت دهممجموعه مق. خاک

8. Bahrami, A., I. Emadodin, M. Ranjbar-Atashi and H. Rudolf-Bork. 2010. Land Use Change and Soil Degradation: A 
Case Study, North of Iran. Agric. Biol. J. North. Amer. 1( 4): 600-605. 

9. Baumhardt, R.L, C. W. Wendt and J. Moore. 1992. Infiltration in response to water quality, tillage and gypsum. Soil 
Sci. Soc. Amer. J. 56: 261-266. 

10. Bear, M.H., P. F.  Hendrix and D.C. Cloeman. 1994. Water stable aggregate and organic matter fractions in 
conventional and no till soil. Soil Sci. Amer. J. 58: 777-786. 

11. Bewket, W. and I. Stroosnijder. 2003. Effects of Agro-ecological Land Use Succession on Soil Properties in 
Chemoga Watershed, Blue Nil Basins, Ethiopia, Geoderma 111: 85-95.  

12. Bolan , N. S., M. J. Hedley and R.E. White. 1991. Process of Soil acidification during nitrogen Cycling with 
emphasis on legume based pastures. Plant. Soil  J. 134:53-.  

13. Bower, C.A., R.F. Reitmeir and M. Fireman. 1952. Exchangeable cation analysis of saline and alkali soils. Soil Sci. 
73: 251-261. 

14. Bowman, R.A. and J. D. Reader. 1990. Change in soil properties in a central palins rangeland soil after 20, 30 and 
60 years of cultivation. Soil Sci. J. 150: 851-857. 

15. Breuer, L., T. Keller, J.A. Huisman and H.G. Frede. 2006. Impact of a Conversion fromCropland to Grassland on C 
and N Storage and Related Soil Properties: Analysis of a 60-Year Chronosequence,  Geoderma 133: 6–18. 

16. Canadell, J. and I. Noble. 2001. Challenges of a changing Earth.Trends Ecol. Evol. 16: 664–666. 
17. Carter, M R.,  E. G Gregorich , D.W. Anderson, J.W. Doran, H. H Janson and F.J. Pierce . 1997. Concepts of soil 

quality and their Significance. In: Methods for Assesing Soil Quality.  Soil Sci. Soc. Amer. Special Pub. No 49 
Madison, WI. 

18. Celik, I. 2005. Land-use effects on organic matter and physical properties of soil in a southernMediterranean 
highland of Turkey. Soil Till. Res. 83:270-277.   

19. Doran, J. W. and T. B. Parkin. 1994. Defining and assessing soil quality. In: Doran, J. W. and A. J. Jones (Eds.),  
Defining and assessing soil quality for sustainable Environment. Soil Sci. Soc. Amer. Special Pub. No 35 
Madison, WI.  

20. Emadi, M., M. Baghernejad and H.M. Memarian. 2009. Effect of Land Use Change on Soil Fertility Characteristics 
Within Water-Stable Aggregates of Two Cultivated Soils inNorthern Iran, Land Use Policy, 26, pp. 452–457 . 

21. Ferras, L.A,. J. L. Costa, F.O. Garcia and C. Pecorari. 2000. Effect of no tillage on some soil physical properties of a 
structural degraded petrocalcic paleudoll of southern Pampa of Argentina.Soil Tillage Res. J. 54:31-39.  

22. Gee, G. and Bauder, J. W. 1986. Particle size distribution analysis. PP. 383-411. In: Klute, A. (Ed.), Method of Soil 
Analysis. Part 1, 2nd ed., Agron. Monogr. 9. ASA and SSSA, Madison, WI,  

23. Hadas, A. and H. Frenkel. 1982. Infiltration as affected by long-term use of sodic-salinewater for irrigation. Soil Sci. 
Sco. Amer. J. 46(3): 524-530. 

24. Hajabbasi, M., A. Jalalian and H. R. Karimizadeh. 1997. Defforestation effect on soil physical and chemical 
properties. Lordegan, Iran, Plant Soil 190:301-308.  

25. Karlen, D. L., M. J. Maushback, J.W. Doran., R. G. Cline, R. F. Harris and G. E. Schuman. 1997 . Soil quality: a 
Concept a definition and framework for evaluation. Soil Sci. Soc. Amer. J. 61:4-10. 

26. Kerna, J. S. and M. G. Johnson. 1993. Conservation tillage impacts on national soil and atmospheric carbon levels. 
Soil Sci. Soc. Amer. J. 57:200-210.  

27. Kettler, T. A., D. J. Lyon, J. W. Doran, W. L.  Powers and W. W.  Stoup. 2000. Soil quality assessment after weed-
control tillage in a no-till wheat-fallow cropping system. Soil Sci. Soc. Amer. J. 64:339-346.  

28. Kizilkaya, R. and O. Dengiz. 2010. Variation of land use and land cover effects on some soil physico- chemical 
characteristics and soil enzyme activity. Zemdirbyste Agric. 97(2) P 15-24. 

29. Layon, T. L., H.O. Buckman and N. C. Brady. 1999. The Natural and Properties of Soils. 12th ed., Mac Milan Co., 
New York. 

30. Pierce, F. J., W. E. Larson and W.A. P. Graham. 1983. Productivity of soils assessing long term changes due to 



  ... های فيزيکي و شيميايي خاک اثر تغيير کاربري اراضي بر ويژگی

۱۹۹  

erosion. Soil Water Consereve. J. 38: 39-44.  
31. Rhoades, J. D. 1999. Use of saline drainage water for irrigation. Agricultural Drainage.  
32. Sparks, D. L., A. L. Page, P. A. Helmke, R. H.  Leoppert, P. N. Soltanpour, M. A. Tabatabai, G. T. Johnston and M. 

E. Summer. 1996. Methods of Soil Analysis. SSSA, Madison, Wisconsin. 
33. Tejada, M. and J. L. Gonzalez. 2008. Influence of two organic amendments on the soil physical properties, soil 

losses, sediments and runoff water quality. Geoderma 145: 325-334.  
34. Tissen, H. and J. W. Stewart. 1983. Particle size fraction and their use in studies of soil organic matter composition 

in size fraction. Soil Sci. Soc. Amer. J. 47:509-14. 
 


