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خاك در منطقه  یمیاییو ش یزیکیف هايیژگیو یبر برخ یاراض يو کاربر یبش یتموقع یرتأث

 یاريو بخت کوهرنگ استان چهارمحال

  

  1اله ایوبیشمس و ، مجید افیونی*سجاد مهري بابادي

  

  )12/5/1398 رش:یپذ خیتار ؛ 29/11/1397 افت:یدر خیتار(

  

 

  چکیده

سـه نـوع    ،پـژوهش  یـن اسـت. در ا  يبر منابع خاك و آب ضـرور  یاراض يکاربر ییرو تغ یبش یترات موقعاث یخاك بررس یدارپا یریتمد يبرا

خـاك در   یمیاییو ش یزیکیف هايیژگیو یبر برخ یاراض يو کاربر یبش یتموقع یربا هدف تأث یبو باغ س یمشده، کشت د یبمرتع تخر يکاربر

ـ   ندشد یمتقس یبش یتبر اساس موقع هايهر کدام از کاربر انتخاب شد. یاريمنطقه کوهرنگ استان چهارمحال و بخت  یت)، هـدا OM( یو مـاده آل

و  یزیکـی ف هـاي یژگـی عنوان و)، بهMWDها (قطر خاکدانه یوزن یانگین) و مDC( )، رس قابل پراکنشRI( یزيگر)، شاخص آبSK( یدرولیکیه

 یـانگین م یسـه مقا یجنتا ینرا داشت. همچن ییراتتغ یبضر یشترینب یدرولیکیه یتنشان داد که هدا ایج. نتندقرار گرفت یخاك مورد بررس یمیاییش

ـ  يتفـاوت آمـار   يدارا یبمختلف ش هايیتو موقع هايشده، در کاربر یريگاندازه یمیاییو ش یزیکیف هايیژگیو ینشان داد که تمام در  داریمعن

 یفـی ک یطشـرا  يدارا یبش یهپا یتباغ و موقع يشده کاربر یريگاندازه ايهیژگیبر اساس و کاربريدر هر سه  یکل طوربهدرصد هستند.  5سطح 

خاك شـد   یفیموجب کاهش سطح ک یماز مرتع به کشت د يکاربر ییرمراتع و تغ یباست. تخر یبش هايیتو موقع هايکاربر یربهتر نسبت به سا

ـ  یهمبسـتگ  یجخواهد شد. نتا یدز چرخه تولا هاینزم یشدن برخ خارجخاك و  یدهامر در درازمدت سبب کاهش بهره ینکه ا  هـاي یژگـی و ینب

   .ها داردپارامتر یررا با سا یهمبستگ یشترینخاك ب یماده آل یکل طوربهخاك نشان داد که  یزیکیو ف یمیاییش

  

  

  

  خاك يهایژگیو ب،یش تیموقع ،یاراض يکاربر :يدیکل يهاواژه
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  مقدمه

اسـت   یسـتم دهنده هر اکوس یلتشک یاز عوامل اساس یکیخاك 

 یفدر انجـام وظـا   ینقـش مهمـ   یـاتی، منبـع ح  یک عنوانبهکه 

 یدشـد  ییـرات . تغ)15( کندیم یفاا یطیو مح یاجتماع ي،اقتصاد

نامطلوب  هايیریتمد یانگرنما یراخ چند دهه در یستز یطمح

هـا در کشـور   یسـتم اکوس یداريناپا يصعود یرو س یعیمنابع طب

همانند  یغذا به اقدامات ینتأم برايکه کشاورزان  يطوربهاست. 

و کشـت در   ايیهحاشـ  یاستفاده از اراضـ  ی،اراض يکاربر ییرتغ

عمـال شـده   ا هـاي یریتاند. اگر مـد آورده يرو داریبش یاراض

کشـور در طـول زمـان     یـک  یتجمع ییغذا یتدرخصوص امن

بـر حفـظ و حراسـت از     وههمراه با توازن و تعادل باشـند، عـال  

 يو اقتصـاد  یاجتمـاع  یستممنجر به ارتقا و ثبات س یعیمنابع طب

ـ  يبـردار بهـره صـورت  ینا یرملت خواهد شد. در غ از  رویـه یب

 یعـاد مختلـف زنـدگ   منابع نه تنها مشکالت و عدم تعـادل در اب 

 یـب و تخر یسـتم اکوس یـداري بلکه سـبب ناپا  کندیم یجادبشر ا

 یسـتم، اکوس یـداري . از جملـه اثـرات ناپا  شـود می یستز یطمح

 یـد تول یـت ظرف یدائمـ  یـا خاك است که کاهش موقت  یبتخر

 یطبق آمار سازمان خواروبار جهان ).22( شود.را باعث میخاك 

 یاسـت کـه اراضـ    یاییسـ کشـور آ  9جـزء   یرانا 1994در سال 

 یرشـدت تحـت تـأث   آن بـه  یعیمنابع طب يهاو عرصه يکشاورز

و همکـاران   اسپانس .)10(گرفته است  قرار یبو تخر یشفرسا

تـر شـدن   موجب حساس یاراض يکاربر ییر) معتقدند که تغ23(

 یچگـال  یشافـزا  ین. آنهـا همچنـ  شودیم یبخاك در برابر تخر

را  یشفرسـا  یداك و تشدخ یدرولیکیه یتکاهش هدا ي،ظاهر

  کردند.  یخاك معرف یبتخر هايیامداز پ

 یـدگاه از د ياز عوامل خاکسـاز  یکی عنوانبه یزن یتوپوگراف   

خـاك   یمیاییو ش یزیکیف يهایژگیبر و یبش یتجهت و موقع

تحـدب و   ی،توپـوگراف  یرهـاي متغ ینتراز مهم یکیمؤثر است. 

حرکت روانـاب و  که با کنترل  است) یبش یت(موقع یبتقعر ش

در خاك منجر  بآ يو نگهدار یخاك، زهکش یشبر فرسا یرتأث

حرکـت و   از آنجایی که. شودیخاك م يهایژگیبه تفاوت در و

یمتفاوت است، انتظار مـ  یبمختلف ش ياجزا يتجمع آب رو

متفـاوت باشـند    یزمختلف ن يهاها در قسمتخاك یژگیرود و

) نشـان  21و مـوال (  نیرسوصورت گرفته توسط پ مطالعه .)28(

 یافتـه  یشفرسـا  يهاخاك در قسمت یدرولیکیه یتداد که هدا

آن را کاهش مـاده   یلاست که دل یافتهکاهش  هاي شیبموقعیت

کردنـد.   یـان ب هـا یتموقع ینرس در ا یزانم یشخاك و افزا یآل

 يانتهـا  و یهپا يهادر قسمت یاظهار داشتند که ماده آل ینهمچن

 یشکمتــر اســت، کــه موجــب افــزا شیو فرســا یشــترب ،یبشــ

 .شـود یمـ  هـا یـت موقع یـن هـا در ا خاکدانه یداريو پا يبنددانه

 یب) نشان داد که شانه ش20و همکاران ( یاكپن همچنین مطالعه

 ینو کمتـر  یشفرسـا  یـزان م یشـترین ب يمحـدب دارا  يبا انحنا

 ینکمتر يمقعر دارا يبا انحنا یبش یهاست و پا یمقدار کربن آل

  است. یمقدار کربن آل یشترینو ب یشرسامقدار ف

مرتع به مـزارع   يکاربر ییرهمراه با تغ داماز حد  یشب يچرا   

. اسـت هـا در زاگـرس   خاك یبتخر یاز عوامل اصل يکشاورز

 یـات و انجـام عمل  يکشـاورز  يهـا ینمراتـع بـه زمـ    ینا یلتبد

داده  یشها را افـزا خاك یندر ا یريپذیبشدت تخر ي،خاکورز

بـه  یاريبخت ودر استان چهارمحال  یتوه رشد جمععالاست به

را بـر   یـادي فشـار ز  یري،و عشـا  ییروسـتا  یـت خصوص جمع

 يکشــاورز یبـه اراضـ   یـاز هـا وارد کـرده و باعــث ن  یسـتم اکوس

ـ   ییآنجـا  . از)29( غذا شده اسـت  یدتول يبرا یشتريب  ینکـه اول

 یآن بررســ یــبخــاك و ســطح تخر یــداريمرحلــه مطالعــه پا

 ین،بنابرا ؛خاك است یولوژیکیو ب یمیاییش یکی،یزف يهایژگیو

 ییـر تغ یامـدهاي و پ اتن اثرکرد یاننما براي یالزم است پژوهش

خـاك   یفیتک یمکان ییراتبر تغ یبش یتو موقع یاراض يکاربر

و  یاراضـ  يکـاربر  ترینحساس یینخاك و تع یبو شدت تخر

. شــوداجــرا  یحفــاظت یــاتانجــام عمل يآن بــرا يبنــدیــتاولو

 یتبا توجـه بـه وضـع    یزن یراخ يهاانجام شده در سال عاتمطال

ـ  فراوان یهاي شیبموقعیتوجود کشور و  یتوپوگراف  ینو همچن

به انجام مطالعـات   یازنبوده و ن یمختلف کاف هاييوجود کاربر

 يکـاربر  ییـر نقش تغ یشترانجام شده ب يهااست. پژوهش یشترب

کـرده   یبررسـ  اكخ یمیاییو ش یزیکیف هايیژگیرا بر و یاراض

بــر  یاراضـ  يو کــاربر یبشـ  یـت همزمـان اثــر موقع  یو بررسـ 
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تاکنون انجام نگرفته است.  خاك یمیاییو ش یزیکیف هايیژگیو

جنگـل بـه    یلمطالعات انجام شده نقـش تبـد   یشتردر ب عالوهبه

 هـاي یژگیو ییرمرتع و زراعت مدنظر بوده و نقش باغات در تغ

 هاي شـیب موقعیتات در دامنه باغ ینا یشخاك با توجه به افزا

 کمتر مورد مطالعه قرار گرفته اسـت. پـژوهش   یراخ يهادر سال

استان  یز کوهرنگآبخ در حوزه ،راستا یناست در ا یحاضر گام

 ي،از مناطق مهم از نظر کشـاورز  یکیکه  یاريچهارمحال و بخت

  .است یسمو اکوتور محیطیزیستمباحث 

مـردم بـه منـابع     یدشـد  یبودن منطقه و وابستگ عشایري   

را در منطقه باعث  یديشد یبتخر یر،در چند سال اخ یعیطب

 هـاي یـت تپه ماهور با موقع یاراض دوجو عالوهبهشده است. 

مورد نظر در کنار هـم   هاييکاربر ینو همچن یبمختلف ش

 برايمنطقه  ینانتخاب ا درکه  هستند یمنطقه از نکات یندر ا

 یمطالعه با هـدف بررسـ   ینا .رفتمطالعه مورد توجه قرار گ

ــاربر ــوع ک ــر برخــ یبشــ یــتو موقع یاراضــ ينقــش ن  یب

ــیو ــايیژگ ــیف ه ــ یزیک ــاك، یمیاییو ش ــ مقایســه خ  یبرخ

مختلـف   يهاخاك در قسمت یمیاییو ش یزیکیف هايیژگیو

اثـر متقابـل    یمختلـف و بررسـ   هـاي يتحت کاربر تپه یبش

 یزیکیف هايیژگیو یبر برخ یبش یتو موقع یاراض يکاربر

  خاك انجام گرفت. یمیاییو ش

  

  هامواد و روش

  منطقه مورد مطالعه یفتوص

رود واقـع در  منطقه مورد مطالعه قسمتی از حوضه آبخیز زاینـده 

طـول  ینشهرستان کوهرنگ استان چهارمحال و بختیاري و در ب

و عـرض  یشرق 16 ˚50 12" تا 13 ˚50 52" ییایجغراف يها

 شـمالی  یشـمال  38 ˚32 14" تـا  31 ˚32 19" ییایجغراف يها

 2465 یـا . ارتفاع متوسط منطقه از سـطح در )1 (شکل قرار دارد

و حـداکثر و   متـر یلـی م 1350. متوسط بـارش سـاالنه   استمتر 

است. ایـن حوضـه    گرادیسانت -6/30و  36 ترتیببهحداقل دما 

هـاي  گیرد که اراضی آن شـامل تیـپ  در واحد کوهستان قرار می

تـر  تـر) و تپـه و مـاهور (نـواحی کـم ارتفـاع      حی مرتفعکوه (نوا

بــودن  هســتانی. کواســتمرکــزي) و همچنــین مخــروط افکنــه 

موجـود در آن   هاييبلندویتند و پست هايیبحوضه، وجود ش

را محـدود کـرده و آنچـه درخصـوص      ینحوه استفاده از اراضـ 

مرسوم است، شامل مراحل کاشـت، داشـت و    يکشاورز یاراض

 يدارا هـاي یبو عمـده شـ   اسـت  یسـنت  یوههمان ش برداشت با

  رفته است.   یمکشت د یرز یت،محدود

  

  مورد مطالعه هاييکاربر یژگیو

فاصـله   يجهت و دارامورد مطالعه در منطقه، هم يسه کاربر

انتخاب شـدند. از   یکنواخت يمواد مادر يهم دارابه یکنزد

 هـاي یـت بوده و موقع یکسان یطشرا يدارا یکینظر ژئومورف

اسـت.   یصقابـل تشـخ   يهر سـه کـاربر   يرو یبمختلف ش

مختلـف از جملـه گـون،     یاهیپوشش گ يمرتع دارا يکاربر

 یـان واژگـون اسـت کـه در پا    يهـا بهاره و الله لفیع یاهانگ

خـود را از   یاهیدام پوشش گ یدشد يعلت چرافصل بهار به

بـا   هـا گـون  فصل یردر سا یاهیدست داده و عمده پوشش گ

کـه عمـده مسـاحت منطقـه را      یـم د ياست. کاربر تراکم کم

صورت متناوب تحت کشت سال به 10حدود  شود،یشامل م

بـه  ینزمـ  يرو يکشـاورز  یـات عمل یهکل وگندم و جو بوده 

 يمـورد اسـتفاده بـرا    يهـا . کودشودیانجام م یصورت سنت

 یتروژنکود ن یزيناچ یزانمکم بوده و تنها به یاربس یمکشت د

باغ  ي. کاربرگیردیل بهار مورد استفاده قرار مو فسفر در فص

اما در  شود،یکشت را شامل م یرمساحت ز یندر منطقه کمتر

اسـت. بـاغ مـورد     یشمساحت آن رو به افـزا  یراخ ايهسال

سال تحت کشت بـوده اسـت.    10و حدود  یبمطالعه باغ س

 یـاري صـورت آب آن بـه  یـاري صـورت مـنظم و آب  به یدهکود

  .شودیم انجام ياقطره

  

  یشگاهیآزما یزهايو آنال برداري نمونه

 یمشده، کشت د یبمرتع تخر ي، شاملسه کاربر یقتحق ینا در

 یب،شانه شـ  یب،شامل قله ش یبش یتبا چهار موقع یبو باغ س

   ي،بـردار منظـور نمونـه  انتخاب شد. بـه  یبش یهو پا یپشت یبش
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  . موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه 1شکل 

  

جدا کرده و در  ينطقه مورد مطالعه را ابتدا بر اساس نوع کاربرم

از هـر   یب،شـ  هـاي یـت از موقع یـک  ربر اساس هـ  يهر کاربر

 ازو  یگرمتر از همـد  5سه نقطه به فاصله متوسط  یبش یتموقع

پـس از   صورت گرفـت و  يبردارنمونه متريیسانت 0-30عمق 

انجــام  يبــرا متــريیلــیم 2هواخشــک کــردن و عبــور از الــک 

ـ   یشگاهبه آزما یمیاییو ش یزیکیف هايیزآنال  ینمنتقل شـد. همچن

از  یـزي گرو شـاخص آب  یـدرولیکی ه دایته یريگاندازه براي

نخورده با اسـتفاده از  نمونه دست یک گفته شدههرکدام از نقاط 

شد. لذا با توجه  یهته متریسانت 5و ارتفاع  5/4با قطر  يااستوانه

 يآورنمونه جمـع  3 یبش یتام از چهار موقعاز هر کد هینکبه ا

نمونه  36 اددر مجموع تعد يسه کاربر يها براشد، تعداد نمونه

و  یـدرولیکی ه یتهدا یريگاندازه يبرا ینخورده و همچندست

در  تهیه شد. يهر کاربر ينمونه برا 24تعداد  یزيشاخص آبگر

و بـه   يآورنخورده از منطقه جمعنمونه دست 72مجموع تعداد 

  منتقل شد. یشگاهآزما

کــربن   درصـد  یمیایی،و ش یزیکیف هايآزمایشانجام  براي   

، رس قابل )28(بلـک)  -(واکلـیر ت یداسیونروش اکسآلـی بـه

ــه ــراکنش بــ ــارانپــ ــورت و همکــ ــدا)7( روش بــ  یت، هــ

 یـزي گر، شـاخص آب )17(روش بـار ثابـت   ) بهKs(یدرولیکیه

)RIـ  یريپـذ روش جـذب ) به ـ  یـانگین م ،)26( یذات قطـر   یوزن

 یـل تحلویـه تجز بـراي انجام شد.  )8(الک تر  روشبهها خاکدانه

و طـرح   یـل فاکتور یشمطالعه در قالب آزمـا  ینها، اداده يآمار

و  یاراض يبا سه تکرار انجام شد که کاربر یتصادف کامالً يآمار

. ندگرفتـه شـد   درنظـر  یمارت عنوانبه یبمختلف ش هايیتموقع

 یسـه و مقا SASافـزار  کمک نـرم به یانسوار جزیهتسپس انجام 

  .صورت گرفت 05/0در سطح  LSD روشبه هایمارت ینب

  

  نتایج و بحث 

ل جدودر  یشمورد آزما یرهايمتغ يآمار یفاز توص ياخالصه

مربـوط بـه    ییـرات تغ یبدرصد ضر یشترینارائه شده است. ب 1

 يرادا معمـوالً  یـدرولیکی ه یتاسـت. هـدا   یدرولیکیه یتهدا

 یب) ضـر 19اسـت. مـاالنتس و همکـاران (    یادز یمکان ییراتتغ

خاك لـوم   یک یدرولیکیه یتهدا يبرارا درصد  619 ییراتتغ

  فرج درشت گزارش کردند.وداراي خلل یشن
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  ي مطالعه شدههايخاك در کاربر ییایمیو ش یکیزیف يهایژگیو يآمار فیتوص .1 جدول

 کشیدگی چولگی (%) ضریب تغییرات واریانس  نحراف معیارا حداقل حداکثر میانگین واحد متغیر

OM )%( 02/1 76/1 49/0 33/0 1/0 35/32 53/0 44/0- 

SK cm/h 69/7 36/23 88/0 93/19 46/4 05/58 65/0 08/0 

MWD mm 21/0 45/0 095/0 087/0 007/0 19/40 04/0- 66/0- 

RI - 85/3 31/5 95/2 61/0 38/0 04/16 27/0 54/0- 

DC (%) 98/6 4/10 8/4 46/1 14/2 95/20 38/1 92/2 

  )DC)، رس قابل پراکنش (RIگریزي (شاخص آب )،MWD)، میانگین وزنی قطر خاکدانه (SK)، هدایت هیدرولیکی (OM( ماده آلی
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  خاك یه آلبر مقدار ماد بیش تیو موقع یاراض ياثر متقابل کاربر نیانگیم سهیمقا .2شکل 

  .)است 05/0در سطح احتمال  يدهنده تفاوت آمارحروف متفاوت نشان( 

  

ـ  يکاربر ییرتغ یرخاك تحت تأث یماده آل ییرپذیريتغ  یاراض

  یبمختلف ش هايیتو موقع

شـاخص مناسـب در    یـک  عنـوان بـه  توانـد یخاك مـ  یکربن آل

خاك مورد استفاده  یفیتمتفاوت بر ک هايیریتمد یرتأث یابیارز

 یبشـ  یهپا یتخاك در موقع یدرصد ماده آل یشترین. بیردقرار گ

 (در سطح داریکه تفاوت معن )2 شکل( باغ مشاهده شد يکاربر

 يدر هـر سـه کـاربر    یبشـ  هايیتموقع یر) با سا05/0 احتمال

 یـم د يکـاربر  یبشـانه شـ   یـت در موقع یزمقدار ن ین. کمترددار

 يسـه کـاربر   در هـر  یبشـ  هايیتموقع یرمشاهده شد و با سا

 طـور بـه . دارد) 05/0 احتمـال  (در سطح داریمعن يتفاوت آمار

 یکسـان  يخـاك در سـه کـاربر    یماده آل پذیريییرروند تغ یکل

و  یبشـانه شـ   یـت موقع یسـطح  یهدر ال یشترب یشبوده و فرسا

درصـد   یشباعث افـزا  یبش تریینپا هايیترسوب آن در موقع

شـده بـه بـاغ     یبرتع تخراز م يکاربر ییرخاك شد. تغ یماده آل

از مرتـع بـه    يکاربر ییرتغ یول خاك شد یماده آل یشباعث افزا

آن را  یـل دنبال داشته است. که دلخاك را به یکاهش ماده آل یمد

برداشـت محصـول و    یـق از طر یاهیگ یايبه خروج بقا توانیم

هـا،  خـرد شـدن خاکدانـه    ،خـاکورزي  یـات انجـام عمل  ینهمچن

 يدر کـاربر  یشفرسـا  یشو افزا یاده آلم یهسرعت تجز یشافزا

 یايعدم برداشت بقا یوانی،ح يهااستفاده از کود ینو همچن یمد

بـاغ نسـبت داد.    يبه خاك در کاربر یو بازگشت ماده آل یاهیگ

ــاده آلـــ    ــدار مـ ــاهش مقـ ــت کـ ــاربر یعلـ ــع  يدر کـ   مرتـ
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   خاك MWDبر مقدار  بیش تیو موقع یاراض ياثر متقابل کاربر نیانگیم سهیمقا .3شکل 

  .)است 05/0در سطح احتمال  يدهنده تفاوت آمارحروف متفاوت نشان(

  

مرتـع باشـد.    يدام در کاربر يچرا دلیلبه تواندینسبت به باغ م

و کــاهش  یــاهیچــرا موجــب کــاهش پوشــش گ یشافــزا یـرا ز

ده کاهش ما یقطر ینبه خاك شده و از ا یاهیگ یايبازگشت بقا

) نشان دادند کـه  3و همکاران ( یوبیخاك را به دنبال دارد. ا یآل

 یماده آل یزانم یشترینب يجنگل دارا يکاربر یینپا هايیتموقع

 یـم کشـت د  یهم در اراض یمقدار ماده آل ینخاك است و کمتر

 يکـاربر  یـن . عـالوه بـر ا  شودمیدرصد مشاهده  3-10 یببا ش

 یرسون. پ)3(خاك مؤثر است  هايیژگیو ییراتبر تغ یزن یاراض

 شـابهی م یجبـه نتـا   یز) ن1و همکاران ( یکاري) و اده21( و موال

  .یافتنددست 

  

) تحـت  MWDهـا ( قطر خاکدانـه  یوزن یانگینم ییرپذیريتغ

  یبمختلف ش هايیتو موقع یاراض يکاربر ییرتغ یرتأث

 یـک  عنـوان بـه ساختمان خاك  یفیتک یبررس يهااز جنبه یکی

هـا  خاکدانـه  یـداري ها اسـت. پا خاکدانه یداريپا کییزیپارامتر ف

ها پـس  اندازه خاکدانه يخاك در حفظ و نگهدار ییمعرف توانا

 اسـت ، بگیرندقرار  یمخرب خارج هايیرواز آنکه در معرض ن

در  یبشــ یــهپا وقعیــتکــه م) 3 شــکل(نشــان داد  یجنتـا  ).25(

ر بـا  نظ یناست و از ا MWDمقدار  یشترینب يدارا ،باغ يکاربر

 داریاختالف معن يمختلف دارا هاييدر کاربر هایتموقع یرسا

 یـت در موقع یـز مقدار ن ین) است. کمتر05/0 احتمال (در سطح

شـانه   یـت جز در موقعآمد که به دستبه یمد يکاربر یبشانه ش

 یبو قلـه شـ   یپشـت  یبو شـ  تـع مر يکـاربر  یب،و قله ش یبش

 يمختلـف دارا  هـاي يدر کـاربر  هایتموقع یربا سا یمد يکاربر

بـودن   یشـتر ) اسـت. ب 05/0(در سـطح احتمـال    داریتفاوت معن

 یبشـ  هايیتباغ در هر کدام از موقع يدر کاربر MWDمقدار 

نسبت  يکاربر ینخاك در ا یبودن ماده آل یشترب دلیلبه تواندیم

و تــردد  خــاکورزي یــاتم باشــد. عملیــمرتــع و د يبــه کــاربر

هاي کسته و خرد شدن خاکدانهکشاورزي موجب ش آالتینماش

ـ  تربزرگ عوامـل   ینتـر مهـم از  یکـی  عنـوان بـه  یشده و ماده آل

 یداسـیون و اکس یکروبـی م یـه در معرض تجز آنهادرون  یونديپ

هم شخم مکرر و به ین،. همچنرودیهوا قرار گرفته و از دست م

سـاز را  عوامـل خاکدانـه   یربراي تـأث  یکاف فرصتخوردن خاك، 

 یلتري تشـک و کوچک تریفهاي ضعخاکدانه ین،را. بنابدهدینم

 ی)، خرمـال 3و همکاران ( یوبی. ایرترندپذ یشکه فرسا شوندیم

ـ   یجی) در نتا16و همکاران (  یـت و فعال یمشابه، کاهش مـاده آل

و شبکه قوي  همنطق میئدا یاهیرفتن پوشش گ یناز ب یکروبی،م

خاك  تریشب پذیريیشو فرسا یلتمقدار س یش، افزاآنها ايیشهر

ـ  یانگینکاهش مقدار م یلدال یگررا از د هـا  قطـر خاکدانـه   یوزن

  برشمردند.
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  خاك DCبر مقدار  بیش تیو موقع یاراض ياثر متقابل کاربر نیانگیم سهیمقا .4شکل 

  ).است 05/0در سطح احتمال  يحروف متفاوت نشان دهنده تفاوت آمار( 

  

 یـاهی راي دام در مراتع مـورد مطالعـه، پوشـش گ   چ یجهنتدر   

هـاي  کـه از مکـان   یمرتعـ  یاهانقوي گ هايیشهو ر یافتهکاهش 

 یناز ب شوند،یتر محسوب مهاي بزرگخاکدانه یلتجمع و تشک

 یورود دام بـه منطقـه موجـب فشـردگ     یگر،. از سوي دروندیم

ـ یـانگی م یجـه ساختمان خاك شده، در نت یبخاك و تخر  ین وزن

) 18و همکـاران (  یل هايی. بررسیابدیها کاهش مخاکدانه قطر

  مشابهت دارد.  یجنتا ینبا ا یزن

  

 ییـر تغ یر) تحـت تـأث  DCرس قابـل پـراکنش (   ییرپذیريتغ

  یبمختلف ش هايیتو موقع یاراض يکاربر

 دستبهمرتع  يکاربر یبقله ش یتدر موقع DCدرصد  یشترینب

(در  داریمعن يتالف آماراخ ينظر دارا ینکه از ا )4 شکل( آمد

است.  يدر هر سه کاربر هایتموقع یر) با سا05/0سطح احتمال 

 یـم د یبشـ  یـه و پا یپشـت  یبشـ  یتدر موقع یزمقدار ن ینکمتر

(در سـطح احتمـال    داریاخـتالف معنـ   يمشاهده شـد، کـه دارا  

 یپشـت  یبش یتمرتع، موقع يکاربر یبش هايوقعیت) با م05/0

 یشاست. افـزا  یمد يکاربر یبو شانه شباغ  يکاربر یبو قله ش

هـا  خاکدانه یبتخر دلیلبه تواندیمرتع م يدر کاربر DCدرصد 

خاك در اثر ورود دام به منطقه و تـنش حاصـل از سـم احشـام     

خاك  یزیکیف هايیژگیبر و یاراض ي) اثر کاربر13( یگوباشد. ا

قـرار   یو مرتـع مـورد بررسـ    یشآ ي،کشاورز يدر سه کاربررا 

 يدر کـاربر  یادز یآنها نشان داد که با وجود ماده آل یجد. نتادادن

 یـن مقدار رس قابل پراکنش در ا ها،يکاربر یرمرتع نسبت به سا

ــاربر ــترینب يک ــت و دل  یش ــدار را داش ــلمق ــبآن را تخر ی  ی

 یـق خـاك از طر شده به  وارد يهااثر تنش رخاك د يهاخاکدانه

  .کردند یانسم احشام ب

  

 ییـر تغ یر) تحت تأثSKخاك ( یدرولیکیه یتهدا ییرپذیريتغ

  یبمختلف ش هايیتو موقع یاراض يکاربر

در  ترتیــببــه یـدرولیکی ه یتمقـدار هــدا  ینو کمتــر یشـترین ب

 يکـاربر  یبشـانه شـ   یتباغ و موقع يکاربر یبش یهپا یتموقع

بـاغ   يکاربر یبش یهپا یتموقع ین. ب)5 شکل( آمد دستبه یمد

 داریمعنـ  ياخـتالف آمـار   يدر سـه کـاربر   هـا یتموقع یربا سا

 يخاك در کـاربر  یدرولیکیه یتمشاهده شد. علت کاهش هدا

 يکـاربر  ینو شخم در ا خاکورزي یاتعمل دلیلبه تواندیم یمد

 يهـا درصـد خاکدانـه   یشکه هدف شخم افـزا  ییباشد. از آنجا

، )9(منظور تماس مناسب بذر بـا ذرات خـاك اسـت    کوچک به

ــهدرنت ــ یج ــا یط ــدایفر نی ــاك،    ن ــذ خ ــر مناف ــاهش قط ــا ک   ب
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دهنده حروف متفاوت نشان( ) خاكSK( یکیدرولیه تیبر مقدار هدا بیش تیو موقع یاراض ياثر متقابل کاربر نیانگیم سهیمقا .5شکل 

  .)است 05/0در سطح احتمال  يتفاوت آمار

  

ده و از نفـوذ آب  وزن آب غلبه کر یرويمکش خاك بر ن یروين

 یدرولیکیه یت. کمتر بودن مقدار هداکندیم یريخاك جلوگ هب

ورود دام به مرتـع   دلیلبه تواندیمرتع نسبت به باغ م يدر کاربر

 يدام در کاربر يباشد. چرا يکاربر یناحشام در ا یادز يو چرا

دنبال و به یاهیمرتع در طول چند سال موجب کاهش پوشش گ

 یـن . از آنجـا کـه ا  شودیدر خاك م یاهانگ يهایشهآن کاهش ر

 یـق خـاك از طر  یـدرولیکی ه یتدر هـدا  ینقـش مهمـ   هایشهر

 شـدید باعـث کـاهش    آنهـا دارند، کـاهش   یحیترج هايیانجر

بـه   شـده  تـنش وارد  عالوهبه. شودیخاك م یدرولیکیه یتهدا

کـه   شـود یخاك م یشترسم احشام باعث تراکم ب یقخاك از طر

خـاك   یـز بـه منافـذ ر   بتهش منافذ درشت نسامر باعث کا ینا

مرتـع موجـب کـاهش     يمنافـذ در کـاربر   ینو کاهش ا شودیم

شــده اســت. کــاهش در  يکــاربر یــندر ا یــدرولیکیه یتهــدا

هـدایت هیــدرولیکی خــاك در اثــر تبـدیل مرتـع بـه زمـین        

کــاهش در میـانگین وزنـی قطـر      علـت توان بهکشاورزي را می

 یجدانسـت. نتـا   یزخاك ن يظاهر یچگال و ها، مواد آلیخاکدانه

 یتشدت چرا هدا یش) نشان داد که با افزا24و همکاران ( یگوت

تـراکم خـاك    یشافزا دلیلبه یمرتع يهااشباع خاك یدرولیکیه

شـانه   یـت در موقع یشـتر ب یشفرسا ین. همچنکندیم یداکاهش پ

 یـه پادر شـده و   یـت موقع یندر ا یموجب کاهش ماده آل شیب

بوده و موجب  یشترب يسازخاکدانه ،یشترب یماده آل دلیلبه یبش

 یرقسـمت نسـبت بـه سـا     یـن در ا یـدرولیکی ه یتهدا یشافزا

و مـوال   یرسـون شد. مطالعه صورت گرفتـه توسـط پ   هایتموقع

 يهـا خـاك در قسـمت   یـدرولیکی ه یت) نشان داد که هـدا 21(

آن  یـل دل اسـت و  یافته کاهش هاي شیبموقعیت یافته یشفرسا

 هایتموقع ینرس در ا یزانم یشخاك و افزا یکاهش ماده آلرا 

ـ   یـان ب  یتنشـان داد کـه هــدا   یگـري مطالعــه د ینکردنـد. همچن

مقـدار و در قسـمت    ینکمتـر  یبدر بخش شانه شـ  یدرولیکیه

  ).4( مقدار را دارد یشترینب یبمسطح ش

  

 ییـر تغ یر) تحـت تـأث  RI( یـزي گرشـاخص آب  ییرپذیريتغ

  یبمختلف ش هايیتو موقع یاراض يکاربر

کننده آن است که به چه نسبت مقدار  یانب یزيگرشاخص آب  

 یداکاهش پ یزگرآب یحضور مواد آل دلیلبهجذب آب به خاك 

خـاك   يهـا نشان داد کـه تمـام نمونـه    یجنتا یکل طوربه. کندیم

 یـت در موقع RI. شـاخص  هسـتند  بحرانییرز یزيگرآب يدارا

نقـاط   یرتر از سـا یشـ ب داريیمعنـ  طـور بهباغ  يکاربر یبش یهپا

 يدر کاربر یپشت یبش یتمقدار مربوط به موقع یناست و کمتر

 تواندیباغ م يدر کاربر RIمقدار  افزایش .)6 شکل( مرتع است

ـ   یشافزا دلیلبه باشـد.   يکـاربر  یـن خـاك در ا  یدرصد مـاده آل

 دلیـل به تواندیم یزن یمد يدر کاربر RIکاهش شاخص  ینهمچن

  هــم بــه ینو همچنــ يکــاربر یــنخــاك در ا یده آلــکــاهش مــا
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  ) خاكRI( يزیگربر شاخص آب بیش تیو موقع یاراض ياثر متقابل کاربر نیانگیم سهیمقا .6شکل 

  .)است 05/0در سطح احتمال  يدهنده تفاوت آمارحروف متفاوت نشان( 

  

. عملیــات  خـاك در اثـر شـخم باشـد     یسـطح  یهال یخوردگ

کــه مـاده آلــی کــه خـــصوصیات       دشــو شـخم سـبب می

هــاي بیولـوژیکی  گریــزي دارنــد در معــرض فعالیــتآب

گریزي خود را از دست بدهند. هلت قرارگرفته و خاصیت آب

 هـاي يتحـت کـاربر   يهـا ) بـا مطالعـه خـاك   12و همکاران (

ـ بح یـر ز يیـز گرهـا آب که تمـام خـاك   یافتندمختلف در  یران

جـز  به هايکاربر یدر تمام RIکاهش  ثباع خاکورزيداشتند. 

  شد. یمرتع هايياز کاربر یکی

  

  هایرمتغ ینب یهمبستگ

ـ  یـانگین خاك و م یدرصد ماده آل ینب یهمبستگ قطـر   یوزن

  )MWDه (خاکدانه

ـ  ینب 7 شکلبا توجه به  ـ  یـانگین و م یدرصد ماده آل قطـر   یوزن

ـ مثبـ  یخاك همبستگ يهاخاکدانه  یـک در سـطح   داریت و معن

ـ    یشکـه بـا افـزا    ياگونهدرصد وجود دارد، به  یدرصـد مـاده آل

. ماده آلـی  یافت یشافزا یزن هاقطر خاکدانه یوزن یانگینخاك، م

ــؤثري دارد. فر  ــداري ســاختمان خــاك نقــش م ــدهاي ادر پای ین

ها با ماده آلی نه تنهـا بـه مقـدار و ترکیـب     پایدارسازي خاکدانه

آلی بستگی دارد، بلکـه بـیش از آن بـه آرایـش و      شیمیایی ماده

معدنی خاك نیـز وابسـته   ي چگونگی پیوندهاي ماده آلی با اجزا

) در یک آزمایش درازمـدت  11گرزابک و همکاران ( ).2(است 

واسطه افزایش هوموس و کربن آلی به هسال) نشان دادند ک 38(

یجاد شد، ها اداري در مقدار پایداري خاکدانهخاك افزایش معنی

هاي تیمار کود حیوانی، پایداري ساختمان اي که در کرتگونهبه

ــرت  ــتر از ک ــاك بیش ــود خ ــاهد ب ــاي ش ــالوت و  .ه ــه ب   مطالع

  نشـــان داد کـــه   یآهکـــ يهـــا) در خـــاك5همکـــاران (

ـ   یـزان وابسته به م یخاك سطح يهاخاکدانه یداريپا  یکـربن آل

د. در ذرات خاك را محدود کنـ  یبتخر تواندیکه م استخاك 

و  یريگرمسیمهن يها) که در خاك30ژانگ و همکاران ( یقتحق

ـ   یـزان م یشبـا افـزا   کـه  یافتنـد مرطوب انجام شد، در  ی،مـاده آل

 یـداري پا یـز ن یـق تحق یـن . در ایافت یشافزا هاخاکدانه یداريپا

 داریمثبـت معنـ   یهمبسـتگ  یها در آب با مقدار ماده آلخاکدانه

)01/0≤P  45/0و =r.داشت (  

  

خـاك   یـزي گرو شاخص آب یدرصد ماده آل ینب یمبستگه

)RI(  

ـ  ینب یهمبستگ یجنتا در  یـزي گرخـاك و شـاخص آب   یماده آل

  در ســطح داریمثبــت و معنــ یهمبسـتگ  دهنــده، نشــان8 شـکل 
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  )MWDها (قطر خاکدانه یوزن نیانگیخاك و م یماده آل نیب یهمبستگ .7شکل 

  

y = 1.03x + 2.80
R² = 0.3
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  )RIخاك ( يزیگرو شاخص آب یماده آل نیب یهمبستگ .8شکل 

  

ـ  یندرصد ب یک خـاك اسـت،    یـزي گرو شـاخص آب  یماده آل

ـ    یشکه با افزا يطوربه  یشافـزا  RIشـاخص   ی،درصـد مـاده آل

کـه   شـود یی مشاهده مـی  هادر خاك، گریزي . اصوال ً آبیافت

گریـزي خـاك   باال باشـد. آب  آنخشک، و میزان مواد آلی  كخا

هـاي چـرب،   در اثر حضور ترکیبات آلـی از جملـه اسـید   بیشتر 

شود چرا که ایـن مـواد سـبب    ها ایجاد میها و صمغها تاننموم

شوند. این مـواد قـادر   گریزي در مواد آلی میایجاد خاصیت آب

ها را و خاکدانه نهستند که ذرات منفرد خاك از جمله ذرات ش

. این یافته بـا نتـایج   )6(گریزي شوند سبب ایجاد آبپوشانده و 

گریز را در منطقه خشک و ) که الیه آب14جرامیلو و همکاران (

آورده بودند مطابقت داشت این محققان نیـز   دستبهخشک نیمه

کاهش میزان ماده آلی خـاك را بـا افـزایش عمـق عامـل اصـلی       

  خاك بیان کردند. ریزيگکاهش در آب

  

اشـباع   یـدرولیکی ه یتو هدا یدرصد ماده آل ینب یهمبستگ

  )SKخاك (

ـ   ینکه ب دهدینشان م 9 شکل یجنتا  یتو هـدا  یدرصد مـاده آل

ــدرولیکیه ــ یخــاك همبســتگ ی وجــود دارد  داریمثبــت و معن

خاك  یدرولیکیه یتهدا ی،درصد ماده آل یشکه با افزا يطوربه

 یشادر خـاك موجـب افـز    یماده آل یش. افزایابدیم یشافزا یزن

 یـق ن طریـ و بهبـود سـاختمان خـاك شـده و از ا     يسازخاکدانه

   عـالوه بـه . شـود یخـاك مـ   یـدرولیکی ه یتهدا یشموجب افزا
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  )SKاشباع خاك ( یکیدرولیه تیو هدا یدرصد ماده آل نیب یهمبستگ .9شکل 

  

 یآل ماده یشبا افزا یاهانگ یشهو توسعه ر یاهیپوشش گ یشافزا

 یدنبال دارد. واعظـ خاك را به یدرولیکیه یتهدا یشخاك، افزا

 يظاهر یچگال یشباعث افزا ی) نشان داد که کاهش مواد آل27(

شـده   ياخاکدانـه  یـداري کـاهش پا  یجهو کاهش تخلخل و درنت

  .شودیخاك م یدرولیکیه یتهدا یزاناست و موجب کاهش م

  

  گیرينتیجه

بررسـی اثـر موقعیـت شـیب و      منظـور این تحقیق کـه بـه   یجنتا

 یمیاییو ش یزیکیف هايیژگیکاربري اراضی بر تغییرات برخی و

 یبخاك صورت گرفت، نشان داد که نوع کاربري و موقعیت ش

کیفـی خـاك    هـاي یژگیین عوامل تأثیرگذار بر تغییر وترمهماز 

منجـر   یـم به کشت د عاز مرت يکاربر ییرکه تغ ياگونه. بههستند

خـاك ماننـد    یمیاییو شـ  یزیکـی ف هايیژگیو یخبر یببه تخر

 یتکـاهش هـدا   هـا و خاکدانـه  یداريکاهش پا ی،کاهش ماده آل

ذکر شـده   هايیژگیباغ باعث بهبود و يو در کاربر یدرولیکیه

مواقـع در جهـت    یشـتر کـه ب  یـم د يدر کاربر یار. شخم و ششد

 یـن در ا یشرواناب و فرسـا  یشافزا جبمو شودیانجام م یبش

خـاك   یفیـت خاك و کاهش ک یشده و هدررفت ماده آل يکاربر

متفـاوت   یطشرا دلیلبهباغ  يدنبال دارد. در مقابل در کاربررا به

بـه خـاك باعـث     یو بازگشت مواد آل یاهیمانند حفظ پوشش گ

 یادز يچرا دلیلبه یزمرتع ن يخاك شد. کاربر هايیژگیبهبود و

 تـري یینپـا  یفیک یطشرا يدارا یاهیرفتن پوشش گ ینو از ب امد

 دسـت بـه  یجبا توجه به نتـا  ینباغ است. همچن ينسبت به کاربر

 یفـی ک یطشـرا  يدارا يدر هر سه کاربر یبش یهپا یتآمده موقع

از  یبشـانه شـ   یـت است و موقع هایتموقع یربهتر نسبت به سا

آن  یاست که علت اصـل  یفیک یطشرا ترینیینپا ينظر دارا ینا

و تجمــع  یبشــ يبــاال يهــاتدر قســم یشفرســا تــوانیرا مــ

عنـوان   یبشـ  یینپـا  يهـا در قسمت یمواد آل یژهرسوبات به و

در مطالعه صورت گرفته در این منطقه کاربري باغ از نظـر   کرد.

تـري  گیري شـده داراي شـرایط مناسـب   پارامترهاي کیفی اندازه

بهبـود کیفیـت خـاك بـه     برايها بوده لذا نسبت به سایر کاربري

توان توصیه کـرد کـه کشـت    مستعد فرسایش میویژه در مناطق 

نتیجه کلی اینکه برخورد بـا  باغات در این مناطق رواج پیدا کند. 

تجدید شونده و استفاده از آنهـا، کـه از ارکـان     منابع طبیعی دیر

 فیزیکیتوسعه پایدار هر جامعه است، بایستی منطبق با موقعیت 

. بدین معنی که و استعداد کاري دراز مدت براي هر منطقه باشد

و قوانین طبیعت کـه   هااستفاده از این منابع بایستی با کلیه پدیده

براي حفظ بقاي آنهاست، همخوانی داشته باشد. در صورت بـی 

یی، پس از مدت کوتـاهی نـه   هاتوجهی به چنین قوانین و پدیده

ي طوالنی هابراي مدت درنهایتکه  یابد،میتنها عملکرد کاهش 

دهی خـود را بـراي بشـر از دسـت     هابع طبیعی بهرمن طور کلیبه

ي هاتوان نقاط و مکاندهد. با استفاده از نتایج این تحقیق میمی



  1399 بهار/  اولشماره /  چهارمنشریه علوم آب و خاك / سال بیست و 

  

248 

اند و کیفیت خاك بـه حساس که تخریب زیادي را متحمل شده

شدت در آنها در حال کمتر شدن و یـا اینکـه درصـورت عـدم     

ل دنبـا اعمالی مناسب کاهش شدید کیفیت خـاك را بـه   یریتمد

ي حفـاظتی  هادارند، شناسایی کرد و براي انجام عملیات و طرح

ي مناسـب و مخصـوص هـر مکـان از آنهـا بهـره       هـا ریتیو مد

  جست.

  و تشکر یرتقد

معاونــت  یمـال  یبانیپـژوهش بـا پشــت   یــنا یشـگاهی آزما آنـالیز 

گـروه علـوم    یشـگاه اصـفهان در آزما  یدانشگاه صـنعت  یپژوهش

از  یلهوسـ  ینم شده است. بـد اصفهان انجا یخاك دانشگاه صنعت

  .آیدیعمل مبه یمعاونت تشکر و قدردان ینا
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Abstract 

For sustainable soil management, the effects of slope position and land use change on soil and water resources are 
essential. In this research, three land uses including degraded pasture, drought and apple gardens were selected to 
determine the effect of slope position and land use on some physical and chemical properties of soil in the Koohrang 
area of Chaharmahal and Bakhtiari province. Each of the applications was divided according to the position of the 
slope, and from three applications and organic matter (OM), saturated hydraulic conductivity (Ks), water repellency 
(RI), dispersible clay (DC) and weighted average aggregate diameter (MWD)  were studied as the  physical and 
chemical properties of soil. The results showed that Ks had the greatest coefficient of variation. Also, the results of the 
mean comparison revealed that all of the measured physical and chemical properties had a significant difference in 
different slope applications and positions at 5% level. In general, the garden and the base position of the slope had 
better qualitative conditions than other land uses and slope positions. Rangeland degradation and change in the use of 
pasture from dryland cultivation led to a decrease in soil quality, which could reduce soil utilization and exhaust some 
of the land from the production cycle. The results of the correlation between chemical and physical properties of soil 
showed that in general soil organic matter had the highest correlation with other parameters. 
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