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 ثير تغيير کاربری اراضی بر فاکتورهای کيفی خاك )مطالعه موردی استان خوزستان(أت

 

 *1پيک و سيروس جعفرینجمه مراديان
 

 (9/5/1401 رش:يپذ خيتار ؛27/9/1400 افت:يدر خي)تار
 
 

 چكيده
زراس و  شاكر يو ن یکشت تنااوب  ستميس، مچهيدمنطقه ) دو سيستم کشت متداول خوزستان یکاربر رييدر تغ یاراض یفيک یفاکتورها رييتغ

از  یونيتباادل کاات   تيا ظرفدرصد،  55/0به  93/0از  یکربن آلجنگل،  یکاربر ريينشان داد با تغ جي. نتای( بررسی شدتراشجنگل و جنگل
 3/1باه   7/1هاا از  ناه قطر خاکدا یوزن نيانگيم درصد، 8/3به  4/7از  (C/N)ن نسبت کربن به نيتروژ لوگرم،يمول بر کیسانت 3/13به  6/19

 3/19به  6/4کربن بر گرم خاك در روز کاهش و در مقابل رس قابل انتشار از دياکسیگرم دیليم 06/0به  11/0از  یكروبيو تنفس مدرصد 
  FC،PWP ،AW ،AF يررا در مقااد  يانسواردرصد  90از  يشپنج عامل ب تجزيه به عامل برای خصوصيات نشان داد. افتي شيافزادرصد 

 درصاد،  8/9باه   96/12آب قابل استفاده از  درصد، 3/27به  3/31از  یزراع تيظرف یرطوبت حجم نيانگيم ه،مچيمنطقه ددر  توجيه کرد.
از  C/N درصد، 78/0به  45/0از  یکربن آل کاهش،درصد  4/1به  6/1از  یو جرم مخصوص ظاهردرصد  3/12به  1/56رس قابل انتشار از 

هاا از  قطار خاکداناه   یوزنا  نيانگيکربن بر گرم خاك در روز و مدياکسیگرم دیليم 04/0به  01/0از  یكروبيفس مدرصد، تن 0/10به  3/6
 کرد. يهتوجرا  يانسدرصد وار 90از  يشب OM و  FC،AW ،BD ،DCپنج عامل . افتي شيافزا مترميلی 3/1به  77/0
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 مقدمه
رويهه و بهنون برنامهه   انسان در طی سالیان اخیر به استفاده بی

آن پرداختهه   بردن تهوان زيسهتی  ز بینريزی از منابع طبیعی و ا

توان به خاك اشاره کرد. است. از منابع طبیعی تجنينناپذير می

ی خهاك، کیفیهت آن بسهیار    هاعالوه بر خصوصیات و ويژگی

انهنازه  مسهتيیم  طوربه تواننمی را خاك (. کیفیت5) مهم است

 چننين ويژگی يا شاخص برآورد گیریاننازه ولی باکرد  گیری

 کهه  خهاك  گیهری انهنازه  قابل یهااز ويژگی دسته د. آنشومی

 قرار تأثیر تحت محصول توانمننی تولین را برای خاك ظرفیت

 (. از2) شهونن مهی  خهاك نامیهنه   کیفهی  یهها شهاخص  دههن، 

به روش ديتزلر  توانی متناول ارزيابی کیفیت خاك میهاروش

 ( و12) خهاك  شاخص کیفیهت  تعیین روشهای (،10) و توگل

اشاره نمهود. در ماالعهات    (26) متغیر چنن کريجینگ یروشها

ی فیزيکی، شهیمیايی  هاتعیین کیفیت خاك هر کنام از شاخص

توانن مورد استفاده قرار گیهرد از مملهه   میو بیولوژيکی خاك 

هههای کههاهد تعههناد داده و تعیههین مههناقل مجموعههه    روش

در ارزيههابی کیفیههت  مههرثر (Minimum data set, MDS)داده

 ی رگرسهیون چنهن متغیهره و خاهی    هاتوان به روشمیخاك، 

 هها ، تجزيهه عامهل  (Scoring function)(، توابع نمره دهی 23)

(Factor analysis و تجزيههه )ی اصههلیهههامرلفههه(Principle 

component analysis, PCA)  اشاره نمود. در روشPCA   کهه

 دو مشکل ومهود دارد: اول  معموالً مورد استفاده بوده،بیشتر 

بر چه اساس انتخاب شود؟ بهرای   هااينکه مناقل تعناد داده

ی خاك با ده درصن ها( ويژگی1) مثال اننريوس و همکاران

( Principle component, PC) بیشترين وزن در هر مزء اصلی

مناقل مجموعه داده انتخاب کردنهن ولهی يمفه  و     عنوانبهرا 

مهناقل   عنهوان بهه يی با مناکثر نمره هاويژگی ( از33) همکاران

بر کیفیت خاك استفاده کردنن. بها تومهه بهه     مرثرمجموعه داده 

 ههای توانهن اثر میاينکه تغییر کاربری اراضی در نوامی مختلف 

مسئله دوم  ،گوناگونی بر کیفیت پويای خاك داشته باشن بنابراين

ی هها مرلفهه در تعیین مناقل مجموعه داده به روش تجزيهه بهه   

ی منتخه  در يه  نامیهه ممکهن     هايژگیاصلی اين است که و

ی هها (. از میهان ويژگهی  16) است با نوامی ديگر متفاوت باشنن

 هامورد نظر، نيد مثبت مواد آلی در تشکیل و پايناری خاکنانه

 (. 34و  15) بسیار مورد تومه قرار گرفته است

شنن خاك نیز فاکتور مهم ديگهر در  کاهد تخلخل و فشرده

ی هانیز از ويژگیرس قابل انتشار (. 8و  25) کیفیت خاك است

 يهناری پا ی بهرای شاخصه  عنهوان بهه  مهم کیفی خاك اسهت کهه  

ميهنار رطوبهت   (. 15) اسهت  يریپهذ ايدساختمان خاك و فرس

(. شهاخص  27) ی ديگر کیفی اراضهی اسهت  هااشباع از شاخص

( است که بهنون  RFC) ای نسبیکیفی مهم ديگر ظرفیت مزرعه

اك برای ذخیره آب و هوا نسبت به مجهم  بعن بوده و توانايی خ

 (.28) دهنکل منافذ خاك را نشان می

در اثر تغییهر کهاربری از منگهل بهه زراعهت در شهمال       

درصن،  67/0به  19/1از  ترتی بهخوزستان، ماده آلی خاك 

درصهن و رس قابهل    08/2بهه   22/2از  هاپايناری خاکنانه

افت که نشان از درصن تغییر ي 87/22به  4/2انتشار خاك از 

تراشهی داشهت. در   کاهد شنين کیفیت خاك در اثر منگل

اثر کاهد ماده آلی، مرم مخصهو  ظهاهری نیهز افهزايد     

. برخورد مستيیم نور خورشین و گرمهای بیشهتر   (21) يافت

خاك به ويهژه در فصهول گهرم، سهب  تسهريع در تصهعین       

افزودن کودهای نیتروژنی به  با ومودنیتروژن خاك شنه و 

ی زراعهی کمتهر   هها اضی زراعی، مينار نیتروژن در خاكار

ی اصلی نشان داد کهه مهذ    هامرلفهبه  هابود. تحلیل داده

ی خاك و کاهد شهنين  هامنگل، عامل اصلی تغییر ويژگی

 (.21) کیفیت اراضی بود

ماالعهات ديگهر نشهان داد کهه ضهري  فعالیهت        ،همچنین

نسهبت   و یکروبهی تنفس پايه م، کربن آلی کل ، میزانمتابولیکی

در کاربری کشاورزی نسبت به مرتع طبیعهی تفهاوت   میکروبی 

داری نناشهت ولهی ميهنار ذخیهره کهربن آلهی خهاك در        معنی

متری بها  سانتی 15-30و  0-15ی هاکاربری کشاورزی در اليه

، 7/29) تن بر هکتار نسبت به مرتهع طبیعهی   3/8 ،5/19ميادير 

 درصهن کهاهد يافهت    47و  34تن بر هکتار( به ترتی   9/15

ی هها در کاربری کشاورزی در اليهه کربن آلی کل  . مينار(17)
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گهرم برکیلهوگرم    28/5و  47/8) سهاحی و زيرسهاحی خهاك   

گهرم برکیلهوگرم    5/6، 3/12) خاك( نسهبت بهه مرتهع طبیعهی    

تهنفس پايهه    ،درصن کاهد داشهت. همچنهین   19و  36خاك( 

اك در سهانتیمتری خه   15-30و  0-15ی هها میکروبی در اليهه 

 71و  60کاربری کشاورزی نسبت به مرتع طبیعهی بهه میهزان    

درصهن   65و  37بهه میهزان   درصن کهاهد، نسهبت میکروبهی    

برابر افزايد  3-4به میزان ضري  فعالیت متابولیکی  کاهد و

 . (17) نشان دادنن

 ،با تغییر کاربری اراضی از منگل بکهر بهه شهالیزار   همچنین 

درصهن(   33) رقابهل انتشها  درصهن( و رس   15) چگالی ظاهری

درصهن(، محتهوای    76) میانگین وزنی قاهر خاکنانهه   و ،افزايد

درصن( و ظرفیت تبادل  53) درصن(، نیتروژن کل 57) کربن آلی

نشان  (SI) درصن( کاهد يافت. شاخص مساسیت 31) کاتیونی

ترتیه  میهانگین   داد که در بین پارامترهای فیزيکی و شیمیايی به

و کربن آلی در ميايسه با ساير پارامترهها بهه    وزنی قار خاکنانه

تجزيهه و تحلیهل   (. 31) بودنهن  تهر تغییر کاربری اراضی مساس

در اين ماالعه نشان داد که چهار عامهل  (PCA)  ی اصلیهامرلفه

درصن واريانس را در ميهادير میهانگین وزنهی     90تيريباً بید از 

فیهت  قار خاکنانه، کربن آلی، چگهالی، درصهن رطوبهت در ظر   

بهها اسههین و  یگیههری قابههل عصههارههههامزرعههه، کربوهیههنرات

بها آب دا  تومیهه نمودنهن.     یگیری قابل عصارههاکربوهینرات

 میزان و هبودن را نشان داداين پارامترها بیشترين برآورد اشتراکی

ين اهمیت نسبی در بهین تخمهین ميهادير اشهتراك را     کمتررس 

 (.31) نشان داد

ییهر کهاربری متهناول اسهت: الهف:      در خوزستان دو نهوع تغ 

ب: تغییهر کهاربری منگهل بهه      اصالح اراضی شهور و سهنيمی  

کشاورزی. ميايسه تغییرات فاکتورهای کیفی اراضهی در ايهن دو   

نوع کاربری، اطالعات قابل تومهی از تغییر کهاربری اراضهی را   

به ههن  ميايسهه    پژوهداين  ،در اختیار قرار می دهن. بنابراين

ورهای کیفی اراضهی در اثهر تغییهر کهاربری در دو     تغییرات فاکت

خش  در اسهتان  بوم مختلف از ي  منايه خش  و نیمهزيست

 .شن انجامخوزستان 

 

 هامواد و روش

 منطقه مورد مطالعه

منايهه از اسهتان خوزسهتان     ی دوهها خاك از پژوهددر اين 

صنعت کهارون )ديمچهه(، از    استفاده شن: منايه اول کشت و

متهر از سها     32-82تان شوشهتر دارای ارتفهاع   توابع شهرس

سال کشت نیشکر با شرايط شور و سنيمی  50سابيه  دريا با

قبل از کشت و کار، که با امناث شبکه آبیاری و زهکشی و 

اصالح اراضی کشت شننن. در مجاور اين اراضی، بخشی از 

تناوبی  به صورت اراضی ومود داشت که کشت و کار در آن

منايه، اثرات دو نوع سیستم کشت تناوبی و ت  بود. در اين 

. منايهه  کشتی نیشکر بر کیفیت خاك با يکنيگر ميايسه شهن 

شهمال شهرقی    دوم، منايه زراس از توابع شهرستان ايهذه در 

ريهز  منگل برگ قنيم پوشینه از که از استاستان خوزستان 

تراشی به اراضی زراعهی ديهم تغییهر    بلوط بوده ولی با منگل

کیلومتری شمال شهرقی   250داده شن. اين منايه در کاربری 

کیلومتری شمال شرقی شهرستان ايهذه واقهع    69شهر اهواز، 

 اسهت  سا  دريها  متر از 1100-1340که دارای ارتفاع  است

 (.1)شکل 
 

 نمونه برداری از خاك

به صورت تصادفی انتخاب و به وسهیله دسهتگاه    هاموقعیت نمونه

GPS نخهورده از سها   خورده و دستتهای دسثبت شن. نمونه 

ی( برداشهته  متهر سهانتی  10-20) متر( و زيرساحیسانتی 10-0) 

در هر کاربری با تومه بهه وسهعت    های که تعناد نمونهطوربهشن 

آن کافی باشن. در مجمهوع روی نيشهه هفهت نمونهه در کهاربری      

ی کشهت  هها تراشی و منگل بکر و در ههر يه  از سیسهتم   منگل

از  هها نیشکر نیز شد نمونه برداشهته شهن. نمونهه   تناوبی و کشت 

ی غیرخاکی چهون  هايی برداشته شن که از لحاظ ويژگیهاموقعیت

دارای شرايط مشابه بهوده و تنهها تفهاوت     شی  و عناصر آن کامالً

 نمونهه خهاك از    52ناشی از تغییر کاربری باشهن. در مجمهوع    آنها
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  های کشت تناوبی و نيشكر()سيستم تراشی( و ديمچه)کاربری جنگل و جنگل طق زراسبرداری در منا. موقعيت نقاط نمونه1شكل

 )رنگی در نسخه الكترونيكی(
 

 مناطق ذکر شنه ممع آوری شن. 
 

 های خاكسازی و تجزيه نمونهآماده

گیهری  ابتنا هوا خش  شننن. بخشی از آن برای انهنازه  هانمونه

ی و بخهد ديگهری   متهر میلی 4پايناری ساختمان خاك، از ال  

ی عبور داده شهن. بهرای   مترمیلی 2ها از ال  برای ساير آزمايد

(، 32) گیری مينار کربن آلی خهاك از روش اکسهايد تهر   اننازه

هها بها   ظرفیت تبادل کاتیونی خاك بها روش مهايگزينی کهاتیون   

(، مرم مخصهو   13) (، نیتروژن کل با روش کجلنال9) سنيم

( و بافهت خهاك بهه    7) و پارافین ظاهری خاك به روش کلوخه

روش هینرومتر پس از مذ  موادآلی با آب اکسیژنه و پراکند 

 (.14) رس تعیین شن

اننازه دقیيه 15به روش ال  تر به منت  هاپايناری خاکنانه

برمس  میانگین وزنهی   هاگیری شن. درنهايت پايناری خاکنانه

محاسهبه  ( به صورت زير Mean Weight Diameter) ذرات قار

 (:24) شن
n

i 1

MWD XiWi



  

Xiی روی ال ، ها، میانگین قار خاکنانهWi  نسهبت وزن ،

، تعهناد  nال  به وزن کل خاك خشه  و   روی هاخاکنانه

  هاست.ال 

 و اشهباع  رطوبهت  تفاضهل  از تخلخهل تهويهه ای،   ،همچنین

با استفاده از دستگاه صهفحات   مترسانتی 100 مکد در رطوبت

(. بهرای تعیهین رس قابهل انتشهار،     28) اری اننازه گیری شنفش

بههم   هها از آب به خاك تهیه شن. سپس نمونهه  1:10ابتنا نسبت 

زده شنه و پس از ي  ساعت، میزان رس قابل انتشار به وسهیله  

 شهن هینرومتر تعیین و به صورت نسبتی از کل رس خاك بیهان  

 ه از صفحه فشار(. ظرفیت مزرعه و نياه پژمردگی با استفاد29)

اتمسفر تعیین و با اسهتفاده از مهرم    15و  33/0های و در مکد

مخصو  ظاهری خاك، به ظرفیهت مزرعهه و نياهه پژمردگهی     
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نسهبی،  ای (. میزان رطوبت ظرفیت مزرعه22) مجمی تبنيل شن

 لههویک 33 مکههد) مزرعههه تیههظرف رطوبههت میتيسهه ماصههل از

 از اده گیهاه نیهز  و رطوبت قابهل اسهتف   اشباع رطوبت بر( پاسکال

 محاسبه پاسکال لویک 1500 و 33 هایمکد در رطوبت تفاضل

اکسهین  (. میزان تنفس میکروبهی بها سهنجد میهزان دی    28) شن

ی خهاك بها اسهتفاده از    هها کربن متصاعن شهنه از سها  نمونهه   

 (.  18) واکند با سود صورت گرفت

 

 ی آماریهاتحليل

مجموعهه کهل    نعنهوا بهه  شنه یریگاننازه یاهیژگيو مجموع

 روش از ،MDS یمجموعههه نديگههز بههرای و( TDS) هههاداده

 اسهتفاده  بها  که( 12) شن استفاده PCA یاصل هایمرلفه هيتجز

 کهاهد  بهرای  روشايهن  . شهن  تحلیل SAS آماری افزارنرم از

 را اثهر  نيشتریب که يیهایژگيو بکار گرفته شن تا هاداده مجم

 ههای مرلفهه (. 23) دشهو  بانتخها  دارد، منايه خاك تیفیک بر

 ننشن انتخاب MDS عنوانبه 1 از بزرگتر ژهيو ارزش با یاصل

 هيتجز روش لهیوس به( COM) یژگيو هر سهم ادامه در(. 16)

(. 30) ارائه شن MDS و TDS یمجموعه دو در و( FA) عامل

 به زین هایژگيو سهم مينار محاسبه و( FA) عامل هيتجز انجام

سپس از فاکتورههای  . م شنانجا SAS یآمار رافزا نرم یلهیوس

کیفی انتخابی خاك، برای تعیین میزان تغییرات کیفی هر منايه 

بهین دو   ،استفاده و ميايسه تغییرات صورت گرفهت. همچنهین  

منايه نیز تغییرات مربوطه باور مناگانه بررسی و نتايج برای 

 هر منايه با تومه به تغییر کاربری ميايسه شن. 

 

 و بحثنتايج 
 هاتوصيف آماری داده

ای ، تفهاوت قابهل مالمظهه   1بر اساس نتايج ارائه شنه در منول 

ی کیفی در دو کهاربری منايهه زراس ومهود دارد.    هابین شاخص

( 31%/2) ای در اراضهی منگلهی  بیشترين میانگین تخلخهل تهويهه  

 بود. اين رونن، راباه مستيیمی با میزان ماده آلی در اراضی منگلی

( دارد. کهاهد میهزان   0%/97تراشی )( در ميايسه با منگل63/1%)

تراشهی منجهر بهه کهاهد ظرفیهت تبهادل       لی در اثر منگهل آماده 

کاتیونی، نسبت کربن به نیتروژن، تنفس میکروبهی، میهانگین قاهر    

ب قابهل اسهتفاده و افهزايد مهرم     آخاکنانه، ظرفیهت زراعهی، و   

 رس قابل انتشار شنه است. و مخصو  ظاهری

مهورد ماالعهه در منايهه     ههای ويژگهی ج توصیف آمهاری  نتاي

دههن کهه در   میی کشت تناوبی و نیشکر( نشان هاسیستم) ديمچه

ی رطوبتی، میزان آب قابهل  هااز بین شاخص سیستم کشت تناوبی

ين ضري  تغییرات و میزان گنجهايد زراعهی   بیشتراستفاده دارای 

رين نسبی و میزان رطوبهت مجمهی ظرفیهت زراعهی دارای کمته     

کشتی نیشهکر از  . در سیستم ت (2منول ) استضري  تغییرات 

ی رطوبتی خهاك، میهزان گنجهايد زراعهی نسهبی      هابین شاخص

ترين ضري  تغییرات و میزان رطوبت مجمی ظرفیت دارای بید

 .استزراعی دارای کمترين ضري  تغییرات 

ميادير پارامترهای رطوبت مجمهی زراعهی، آب قابهل اسهتفاده،     

، مهرم مخصهو  ظهاهری، مهاده     هاوزنی قار خاکنانه میانگین

بهین دو سیسهتم    آلی، نسبت کربن به نیتروژن و تنفس میکروبی

 دارد. چشمگیریکشت اين منايه تفاوت 

 چشهمگیری ، تفهاوت  3بر اساس نتايج ارائه شنه در منول 

شهنه در دو منايهه   گیهری اننازهی کیفی هابین برخی از شاخص

. در منايهه زراس تخلخهل تهويهه ای،    مورد ماالعه ومهود دارد 

، ظرفیت تبهادل کهاتیونی و تهنفس    هامیانگین وزنی قار خاکنانه

ای بیشتر از ديمچه است کهه بهه   میکروبی به میزان قابل مالمظه

تفاوت در دو اکوسیستم طبیعی )زراس( و کشهاورزی )ديمچهه(   

 .شودمربوط می 

 

 غيير کاربریی مورد مطالعه متأثر از تهاتحليل آماری ويژگی

ی کیفهی اراضهی   هاتحلیل آماری اثر نوع کاربری بر شاخصنتايج 

مهرم مخصهو  ظهاهری در    دههن کهه   در منايه زراس نشان می

کاربری منگل در ميايسه با میزان آن در کاربری ديگر بهه مراته    

کمتر شنه است که به ماده آلی بیشتر و نبود اثرات سهوء ناشهی از   

 (.4ی منگلی مربوط می شهود )مهنول   آالت در اراضتردد ماشین
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 (*تراشی. توصيف آماری خصوصيات کيفی مورد مطالعه در منطقه زراس )کاربری جنگل و جنگل1جدول 

 ضري  تغییرات انحرا  معیار میانگین مناکثر مناقل *کاربری متغیر

 دائم رطوبت پژمردگی

)%(PWP 

1 4/10  4/26 9/19 40/4 1/22 

2 8/64 4/26 9/19 89/3 7/19 

 رطوبت زراعی

)%(FC 

1 7/24 2/39 9/29 35/5 9/17 

2 2/48 2/39 9/29 40/4 1/15 

گنجايد زراعی نسبی 

)%(RFC 

1 43/0 53/0 47/0 03/0 91/6 

2 31/0 88/0 49/0 10/0 3/20 

 ایتخلخل تهويه

)%(AF 

1 5/22 2/39 2/31 60/5 9/17 

2 7/5 0/40 6/28 91/8 1/31 

 دهآب قابل استفا

)%(AW 

1 7/1 3/20 9/8 16/4 0/47 

2 7/1 3/20 9/8 35/3 4/37 

 رس قابل انتشار

)%(DC 

1 0/3 49/8 7/4 10/2 2/45 

2 0/11 0/79 0/32 9/22 7/26 

میانگین وزنی قار خاکنانه 

(Mm)MWD 

1 99/0 7/2 70/1 48/0 1/28 

2 66/0 6/3 3/1 76/0 7/59 

مخصو  ظاهری مرم

(3g/cm)b  

1 02/1 7/1 31/1 19/0 0/15 

2 41/1 7/1 54/1 06/0 06/0 

ظرفیت تبادل کاتیونی 

(cmol/kg)CEC 

1 9/5 9/28 6/19 49/8 4/43 

2 9/25 0/30 3/13 63/5 3/42 

 ماده آلی

)%(OM 

1 50/0 71/2 63/1 72/0 3/44 

2 50/0 70/1 97/0 31/0 4/32 

 نسبت کربن به نیتروژن

)%(C/N 

1 17/1 5/15 4/7 4/3 5/57 

2 00/0 8/14 88/3 3/3 0/86 

 تنفس میکروبی

()/g soil/day)2MB(mg(CO) 

1 09/0 16/0 12/0 03/0 3/26 

2 00/0 11/0 06/0 04/0 5/63 

 منگل تراشی 2منگل و  1کن  *   
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 (*های کشت تناوبی و نيشكر)سيستم . توصيف آماری خصوصيات کيفی مورد مطالعه در منطقه ديمچه2جدول 

تغیرم راتضري  تغیی انحرا  معیار میانگین مناکثر مناقل کاربری   

 رطوبت پژمردگی دائم

)%(PWP 

3 1/13  15/22  3/18  65/3  7/16  

4 7/13  39/22  3/17  88/2  1/16  

 رطوبت زراعی

)%(FC 

3 0/28  59/36  3/31  28/3  5/10  

4 1/24  61/32  3/27  95/2  8/10  

 گنجايد زراعی نسبی

)%( RFC 

3 52/0  96/0  60/0  044/0  3/7  

4 42/0  79/0  59/0  10/0  5/17  

 ایتخلخل تهويه

)%( AF 

3 3/11  06/20  6/16  93/2  6/17  

4 4/7  20/29  0/17  74/5  7/33  

 آب قابل استفاده

)%(AW  

3 6/8  72/20  9/12  93/3  6/30  

4 8/7  10/12  8/9  53/1  6/15  

 رس قابل انتشار

)%( DC  

3 8/27  00/72  9/56  1/18  9/31  

4 0/8  58/15  3/12  21/3  0/26  

میانگین وزنی قار 

 MWD (mmخاکنانه )

3 22/0  17/2  77/0  67/0  2/87  

4 39/0  68/3  30/1  95/0  3/73  

مرم مخصو  ظاهری 

(3g/cm) b   

3 56/1  70/1  64/1  05/0  08/3  

4 23/1  51/1  43/1  05/0  98/3  

ظرفیت تبادل کاتیونی 

(cmol/kg) CEC 

3 5/4  30/5  68/4  25/0  14/5  

4 04/4  23/5  74/4  39/0  31/8  

 ماده آلی

)%(OM 

3 20/0  84/1  92/0  61/0  1/66  

4 20/0  7/2  32/1  81/0  7/61  

 نسبت کربن به نیتروژن

)%( C/N  

3 00/0  5/16  34/6  30/5  6/83  

4 00/0  5/27  0/10  9/7  8/79  

 تنفس میکروبی

MB 

()/g soil/day2mg(CO) 

3 00/0  04/0  01/0  160/0  9/88  

4 01/0  07/0  04/0  015/0  9/35  

 نیشکر. 4کشت تناوبی و کن  3کن  *   
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 (*. توصيف آماری خصوصيات کيفی مورد مطالعه در دو منطقه )منطقه زراس و ديمچه3جدول 

 ضري  تغییرات انحرا  معیار میانگین مناکثر مناقل *منايه متغیر

 رطوبت پژمردگی دائم

)%(PWP 

1 64/8 4/26 7/19 89/3 7/19 

2 10/13 4/22 8/17 95/2 6/16 

 رطوبت زراعی

)%(FC 

1 40/18 3/33 3/29 40/4 1/15 

2 10/24 6/36 2/29 68/3 6/12 

 گنجايد زراعی نسبی

)%(RFC 

1 31/0 88/0 49/0 1/0 3/20 

2 42/0 77/0 59/0 07/0 13 

 ایتخلخل تهويه

)%(AF 

1 65/5 40 6/28 91/8 1/31 

2 40/7 2/29 8/16 46/4 5/26 

 آب قابل استفاده

)%(AW 

1 65/1 3/20 96/8 35/3 4/37 

2 78/7 7/20 4/11 34/3 3/29 

 رس قابل انتشار

)%(DC 

1 00/3 5/32 5/29 89/7 7/26 

2 02/8 0/72 2/27 9/23 9/87 

میانگین وزنی قار 

 (Mmخاکنانه )

1 16/0 63/3 47/1 67/0 4/45 

2 22/0 68/3 04/1 85/0 2/82 

مرم مخصو  ظاهری 

(3g/cm)b  

1 02/1 72/1 43/1 18/0 8/12 

2 33/1 7/1 53/1 12/0 92/7 

ظرفیت تبادل کاتیونی 

(cmol/kg) 

1 25/5 0/30 2/16 67/7 2/47 

2 04 /4 3/5 80/4 32/0 82/6 

 ماده آلی

)%(OM 

1 50/0 7/2 28/1 13/0 4/10 

2 20/0 79/2 12/1 73/0 4/65 

 بن به نیتروژننسبت کر
C/N(%) 

1 00/0 5/15 53/5 14/4 9/74 

2 0/0 5/27 18/8 89/6 22/84 

تنفس میکروبی 

()/g soil/day2mg(CO) 

1 0/0 16/0 08/0 04/0 1/51 

2 0/0 07/0 03/0 02/0 1/68 

 دیمچه 2زراس و  1*کد 
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صهو  ظهاهری   در هر کاربری نیهز بها افهزايد عمهق، مهرم مخ     

افزايد پینا کرده است. در سا  خاك به دلیل ومهود مهاده آلهی    

بیشتر، مرم مخصو  ظاهری خاك کمتر و بها افهزايد عمهق و    

 کاهد ماده آلی، میزان آن افزايد يافته است.

( نشان دادنن کهه بها تغییهر کهاربری از منگهل بهه       6) پژوهشگران

بن آلهی خهاك،   دار کهر زراعت در منايه گرگان به علت کاهد معنهی 

دار افهزايد  معنهی  طهور بهه  52/1به  15/1مرم مخصو  ظاهری از 

 يافت.

 متهر میلهی  3/1در منگل بهه   7/1از  MWDبا تغییر کاربری، 

داری نشان داد. اثر متيابل عمق شنه کاهد معنیتراشیدر منگل

نشان داد کهه در ههر    هاو کاربری بر میانگین وزنی قار خاکنانه

داری بیشهتر  معنی طوربهگی در کاربری منگل دو عمق، اين ويژ

از منگل تراشی بهود ولهی بها افهزايد عمهق، میهزان آن در دو       

کاربری کاهد يافت. خاك منگلی به علت داشتن کهربن آلهی،   

. به عبارت ديگهر کهربن آلهی از عوامهل     استباال  MWDدارای 

سهازی بهوده و بها افهزايد میهزان آن در خهاك،       اصلی خاکنانهه 

شهود. تغییهر کهاربری    مهی ی درشت و پاينار تشهکیل  هاخاکنانه

دار اراضی بر رس قابل انتشار و در دو عمق مورد ماالعهه معنهی  

در منگهل بهه    9/4در خاك سهاحی، رس قابهل انتشهار از     بود.

تراشی افزايد يافت. در اليه زيرسهاحی،  درصن در منگل 5/17

در درصهن   2/21درصن در کهاربری منگهل بهه     4/4میزان آن از 

تراشی افزايد يافت. اين نتايج نشان می دهن کهه  کاربری منگل

لهی بهر کیفیهت خهاك تها اليهه       آاثرات منگهل و افهزايد مهاده    

زيرساحی نیز قابل مالمظهه بهوده و بهرای ههر دو اليهه رونهن       

عوامل مختلفی بر انتشار رس در خهاك  توان دين. مشابهی را می

توان بهه میهزان رس کهل    می آنهاترين مرثرگذارنن که از می تأثیر

و همچنهین کهاربری    هاخاك، میزان ماده آلی و پايناری خاکنانه

(. هرچهه میهزان مهاده آلهی بیشهتر باشهن       15) اراضی اشاره کهرد 

هها  چسبننگی و هماوری ذرات رس بیشتر و پايهناری خاکنانهه  

نیز بیشتر اسهت. بهه همهین دلیهل درصهن رس قابهل انتشهار در        

 هها بودن ماده آلی و پايناری خاکنانهه کاربری منگل به دلیل باال

 است. کمترنسبت به کاربری ديگر 

در عمهق زيرسهاحی در کهاربری منگهل     ای تخلخل تهويهه 

داری کهاهد يافهت.   معنی طوربهتراشی نسبت به کاربری منگل

ای در کاربری منگهل بها افهزايد عمهق میهزان تخلخهل تهويهه       

زايد عمق، میزان تراشی با افافزايد يافته و بر عکس در منگل

کاهد يافته است. کاهد میزان تخلخل تهويهه ای تخلخل تهويه

تراشی نسهبت  توانن به علت کاهد تخلخل کل در منگلمیای 

 به منگل به دلیل افزايد مرم مخصو  ظهاهری خهاك باشهن.   

ی بارانی، هاهای زياد و متوالی در روزدر اراضی زراعی، با شخم

د يافتهه و در نتیجهه تخلخهل    درصن مجم کل منافذ خاك کاه

يابن که اين امر باعث تخري  سهاختمان خهاك   میخاك کاهد 

. عواملی ماننن افزايد مواد آلی، امیهای پوشهد گیهاهی    شودمی

باعث افزايد منافذ درشهت خهاك شهنه و تخلخهل خهاك نیهز       

 يابن.میافزايد 

تابع نوع و ميهنار رس و   بیشتر هاظرفیت تبادل کاتیونی خاك

داری بین میانگین ظرفیت تبادل (. تفاوت معنی15) ی استمواد آل

تراشی ومود دارد. کاهد مواد آلی کاتیونی خاك منگلی و منگل

خاك به دلیل امرای عملیات زراعی موم  کهاهد قابهل تومهه    

تراشی شهنه اسهت.   مينار ظرفیت تبادل کاتیونی در کاربری منگل

مول سانتی 96/19در عمق ساحی میزان ظرفیت تبادل کاتیونی از 

سانتی مول بر کیلهوگرم و   57/12بر کیلوگرم در کاربری منگل به 

در اليه زيرساحی خاك با ومود تفاوت میهانگین در دو کهاربری   

 (.  11) دار نشندر سا  مورد بررسی معنی

اثر تغییر کاربری و اثر متيابل عمق و کاربری بر میزان کهربن  

و عمهق نسهبت نیتهروژن بهه     . در هر داستدار به نیتروژن معنی

معنی داری در کهاربری منگهل نسهبت بهه منگهل       طوربهکربن 

بود. در هرکاربری با افزايد عمهق، نسهبت ميهنار     بیشترتراشی 

شنه، تراشیکربن به نیتروژن کاهد يافته است. در اراضی منگل

دار مصر  نامتعادل کودهای شیمیايی به ويژه کودهای نیتهروژن 

بنون استفاده از کودهای آلی به خهاك افهزوده   معمول  طوربهکه 

شهونن، باعهث بهرهم زدن تعهادل خهاك و نسهبت کهربن بهه         می

شهود کهه داليهل تجزيهه بیشهتر مهاده آلهی توسهط         نیتروژن مهی 

 (.1) ها را فراهم آوردزيواچه
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معنهی  طهور بهدر هر دو عمق، تنفس میکروبی خاك منگلی 

حی، میزان تهنفس  تراشی بود. در خاك ساداری بیشتر از منگل

-گهرم دی  میلهی  05/0بهه   13/0میکروبی در کاربری منگهل از  

اکسین کربن بر گرم خاك در روز و در عمق زيرسهاحی ميهنار   

گهرم  میلهی  066/0به  10/0تنفس میکروبی در کاربری منگل از 

اکسین کربن بر گهرم خهاك در روز کهاهد يافهت. ايهوبی و      دی

 24/0بهه   75/0خهاك از  (، نیز کاهد ايهن ويژگهی   4) همکاران

اکسین کهربن بهر گهرم خهاك در روز و اثهر تغییهر       میلی گرم دی

سال کشهت و کهار را بهه     40کاربری از منگل به زراعی پس از 

 دار ماده آلی خاك نسبت دادنن.دلیل کاهد معنی

اثر تغییر کاربری اراضی و اثهر متيابهل عمهق و کهاربری در دو      

رهای مورد ماالعه استفاده معنیعمق مورد ماالعه بر ساير پارامت

 دار نبود.
 

 تغييرات خصوصيات کيفی اراضی منطقه ديمچه شوشتر

ی کیفی اراضی هاتحلیل آماری اثر نوع کاربری بر شاخصنتايج 

اثهر سیسهتم   نشان داده شنه است.  4منول در در منايه ديمچه 

کشت و اثر متيابل عمق و سیستم کشت بر رطوبهت خهاك، اثهر    

و اثههر متيابههل عمههق و سیسههتم کشههت در اليههه  سیسههتم کشههت

زيرساحی بر رطوبت مجمی ظرفیت زراعهی معنهی دار اسهت.    

اثر تغییر سیستم کشت باعث افزايد معنهی دار میهزان رطوبهت    

. شهن ظرفیت زراعی در زراعت تناوبی نسبت به زراعت نیشهکر  

اثر متيابل عمق و سیستم کشت در اليه زيرسهاحی نیهز باعهث    

رطوبت ظرفیت زراعی در اراضهی تحهت کشهت    شنه که میزان 

درصن در اراضی تحت کشت  12/29درصن به  23/32تناوبی از 

 نیشکر رسینه است.

اثر سیستم کشت و اثر متيابل عمق و سیستم کشهت در عمهق   

. در ههر سیسهتم   هستنندار ساحی بر میزان آب قابل استفاده معنی

آب قابهل   کشت با افزايد عمق، میزان رطوبت ظرفیت زراعهی و 

سیستم کشت و اثر متيابهل عمهق و    استفاده کاهد يافت. اثر تغییر

سیستم کشت در عمق ساحی بر میزان گنجهايد زراعهی نسهبی    

معنی دار نبود. ميايسه میانگین اثر متيابل عمق و سیستم کشت در 

دار گنجايد زراعی شنه است. اثر زيرسا ، موم  افزايد معنی

. اثهر  اسهت دار پژمردگی دائم معنیتغییر سیستم کشت بر رطوبت 

متيابل عمق و سیستم کشت در اليه زيرساحی بر میزان رطوبهت  

ی هها دار بود. در هر دو کاربری میزان رطوبتپژمردگی دائم معنی

از زيرسا  است. میزان رطوبهت   بیشترگیری شنه در سا  اننازه

مهاده  اننازه خلل و فرج است. با افزايد میزان  داری شنه تابعنگه

رود، امها بهه   مهی داری رطوبت بهاال  آلی در خاك اگرچه میزان نگه

الت، خلهل و فهرج ريهز خهاك     آدلیل تراکم ناشی از تردد ماشین 

داری آب در خهاك سهاحی   بیشتر شنه و در نتیجه ظرفیهت نگهه  

 (.  27) شودمیبیشتر 

اثر تغییر سیستم کشت و اثر متيابل عمق و سیسهتم کشهت در   

دار بهود. در زراعهت   هر دو عمق بر مرم مخصو  ظاهری معنی

نیشکر به دلیل باالبودن ماده آلهی کمتهر بهود. در ههر کهاربری بها       

افزايد عمق خاك، میزان مرم مخصهو  ظهاهری نیهز افهزايد     

گین کشاورزی و آالت سنتردد ماشین ،يافت. از داليل امتمالی آن

 .استکاهد بيايای گیاهی در اعماق خاك  شنن خاك وفشرده

اثر سیستم کشت و اثر متيابل عمق و سیستم کشهت در ههر   

دار بهود.  معنهی  هها دو عمق بر میزان میانگین وزنی قار خاکنانه

را می توان به ميهنار بیشهتر    هامیانگین وزنی بیشتر قار خاکنانه

سبت داد که در زراعهت نیشهکر بهه    کربن آلی مومود در خاك ن

دلیل عمق بیشتر نفوذ ريشه گیاه، اين افزايد تا عمق بیشتری از 

 (.19) سا  خاك رخ داده است

دار بهود.  اثر سیستم کشت بر نسبت کربن به نیتهروژن معنهی  

درصهن در   0/10درصن در کاربری تناوبی بهه   3/6اين نسبت از 

زايد میهزان بیشهتری   (. اف2منول) کاربری نیشکر افزايد يافت

از بيايای گیاهی در سیستم کشت نیشکر از ي  سو و همچنهین  

نسبت باالی کربن به نیتروژن در بيايای گیهاهی نیشهکر، سهب     

شنه به خاك شنه و در نتیجهه نسهبت   افزايد میزان کربن اضافه

نشان  پژوهشگرانکربن با نیتروژن را افزايد داده است. بررسی 

در هکتار ساقه قابل آسیاب نیشکر، معادل  تن 100داد که تولین 

تن بيايای گیاهی(  40تن طوقه و ريشه و  40) تن در هکتار 80

 (.20) نماينبه خاك اضافه می
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اثر سیستم کشت و اثر متيابل عمق و سیسهتم کشهت بهر    

دار بود. در ههر دو عمهق، میهزان    میزان تنفس میکروبی معنی

داری بیشتر از معنی طوربهتنفس میکروبی در زراعت نیشکر 

اين زراعهت   کشت تناوبی بود که به میزان بیشتر مواد آلی در

های توانن به تراکم بیشتر خاكشن. عامل ديگر میمربوط می

که مانع از تهويه مناس  خاك و در نتیجه  شودنیشکر مربوط 

. بهه ايهن   شهود مانع از دسترسی ريزمانناران به اکسهیژن مهی  

ماننن ايهن مهواد   يای گیاهی سب  باقیترتی  تجزيه کمتر بيا

نسهبت کهربن بهه     شهود کهه اغله    به شکل خام در خاك می

 (.19) نیتروژن بااليی دارنن
 

 زراس و ديمچه() تغييرات خصوصيات کيفی اراضی دو منطقه

اثهر منايهه و اثهر     ،3و  2ی هها و شکل 5و 3با تومه به مناول 

ن رطوبهت  متيابل عمهق و منايهه در اليهه زيرسهاحی بهر میهزا      

 7/19پژمردگی باعث شن که میهزان رطوبهت پژمردگهی دائهم از     

 طهور بهدرصن در منايه ديمچه  8/17درصن در منايه زراس به 

ن. در هر دو منايه، رطوبت پژمردگی دائهم  بداری کاهد يامعنی

از عمق بود. اثر منايه و اثر متيابل عمق و منايه  بیشتردر سا  

يد زراعهی باعهث کهاهد ايهن     در سا  بر میزان رطوبت گنجا

 . شنپارامتر در منايه ديمچه نسبت به منايه زراس 

در منايه زراس با افزايد عمق، میزان ظرفیت زراعی نسبی 

افزايد يافت درمالی که در منايه ديمچه نتیجه معکهوس بهود.   

بهر میهزان    اثر منايه و اثر متيابل عمق و منايه در عمق ساحی

 98/8بود. میزان آب قابهل اسهتفاده از    دارآب قابل استفاده معنی

درصهن در منايهه ديمچهه بهه      4/11درصن در منايه زراس بهه  

دار افزايد يافت. اليهه سهاحی خهاك میهزان آب     صورت معنی

درصهن در  9/11درصن در کاربری زراعی به  8/8قابل استفاده از 

منگل افزايد يافت. در منايه زراس با افزايد عمق، میزان آب 

فاده نیز افزايد ولی در منايه ديمچه بها افهزايد عمهق    قابل است

ی قبلهی علهل   هها میزان آب قابل استفاده کاهد يافت. در بخد

 اين رخنادها بیان شننن. 

اثر منايه و اثر متيابل عمهق و منايهه بهر میهزان رس قابهل      

دار بود. در ميايسه مناطق، ميهنار رس قابهل   انتشار در آب معنی

درصهن   7/12درصن در منايه ديمچه بهه   2/27انتشار در آب از 

اثر متيابل عمق و منايه  ،در منايه زراس کاهد يافت. همچنین

 شهن در هر دو عمق موم  کاهد اين پارامتر در منايهه زراس  

که دلیل اين کاهد باالبودن کربن و ماده آلی نسهبت بهه منايهه    

 . در هر دو منايه با افزايد عمق، میزان اين پارامتراستديمچه 

 نیز افزايد يافت.  

اثر منايه و اثر متيابل عمق و منايه در عمق ساحی بر میزان 

. مرم مخصهو  ظهاهری   استدار مرم مخصو  ظاهری معنی

گرم بر  53/1مکع  در منايه زراس به  مترسانتیگرم بر  44/1از 

مکع  در منايه ديمچه افهزايد يافهت. در اثهر متيابهل      مترسانتی

 36/1ساحی، مرم مخصو  ظهاهری از  عمق و منايه در عمق 

 متهر سانتیگرم بر 5/1مکع  در منايه زراس به  مترسانتیگرم بر 

مکع  در منايه ديمچه افزايد يافهت. دلیهل ايهن کهاهد مهرم      

مخصو  ظاهری در منايه زراس به بهاالبودن مهاده آلهی خهاك     

در هر منايه با افزايد عمق خاك، میهزان   ،مربوط است. همچنین

ظاهری نیز افزايد يافته اسهت چهون در اعمهاق     مرم مخصو 

 .  استماده آلی کمتر  ترپايین

اثر منايه و اثهر متيابهل عمهق و منايهه بهر میهزان تخلخهل        

 6/28از ای تخلخهل تهويهه   ،. همچنهین اسهت دار معنهی ای تهويه

درصههن در کههاربری ديمچههه  8/16درصههن در منايههه زراس بههه 

در منايهه   هر دو عمهق  درای کاهد يافت. میزان تخلخل تهويه

از منايه ديمچه بود. تخلخل کل خهاك و تخلخهل    بیشترزراس 

بخشی از تخلخل کل، اثهر متناقیهی بها مهرم      عنوانبهای تهويه

بودن مرم مخصو  ظاهری مخصو  ظاهری خاك دارنن. کم

در ايهن  ای در منايه زراس يکی از علل افزايد تخلخهل تهويهه  

زراس با افهزايد عمهق، میهزان    در منايه  ،. همچنیناستمنايه 

کهاهد يافتهه اسهت، درمهالی کهه در منايهه       ای تخلخل تهويهه 

 ديمچه معکوس بود.

 0-10اثههر منايههه و اثههر متيابههل عمههق و منايههه در عمههق  

در  هها ی خاك بر میزان میهانگین وزنهی قاهر خاکنانهه    مترسانتی

  هها . میانگین وزنی قار خاکنانهه استدار سا  ي  درصن معنی
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 )عمق سطحی(  . ميانگين تغيير مقادير فاکتورهای مورد بررسی در دو منطقه زراس و ديمچه2شكل 

 درصد هستند. 1در سطح دار ی با حروف غير مشابه دارای اختالف معنیهاميانگين
 

 
 )اليه زيرسطحی( ديمچه . ميانگين تغيير مقادير فاکتورهای مورد بررسی در دو منطقه زراس و3شكل 

 درصد هستند. 1دار در سطح ی با حروف غير مشابه دارای اختالف معنیهاميانگين 

 

متهر در منايهه   میلهی  43/1متر در منايه ديمچه به میلی 04/1از 

قار داری افزايد يافت. میزان میانگین وزنی طور معنیزراس به

در منايهه   متریلیم 18/1متر از سانتی 0-10در عمق  هاخاکنانه

در منايه زراس افزايد يافت. باالبودن  مترمیلی 51/1ديمچه به 

بهودن مهرم مخصهو  ظهاهری در منايهه       تهر ماده آلی و پايین

و پايهناری   هها زراس باعث افزايد میانگین وزنی قار خاکنانهه 

ساختمان خاك شهنه اسهت. در ههر منايهه بها افهزايد عمهق،        

های زانگ کاهد يافت که با يافته هامیانگین وزنی قار خاکنانه
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 (.34و همکاران نیز ماابيت داشت )
 

ی کيفی در چهار کاربری )دو منطقاه  هاتجزيه عاملی ويژگی

 زراس و ديمچه(

گیهری شهنه در   بر روی ويژگی اننازه هانتايج تجزيه به عامل

ی هها دهن که از بین ويژگیمی( نشان 6منول ) منايه زراس

ين بیشهتر مهم از عوامل مهورد اسهتفاده    مورد نظر، پنج عامل

میزان واريانس را تومیه نموده و ميادير ويژه بهاالتر از يه    

ی اول، هها داشتنن. برای خصوصیات خاك اين منايهه عامهل  

ين عوامل در تبیین واريانس تردوم، سوم، چهارم و پنجم مهم

، عامهل  8/26در ميايسه با عوامل باقی ماننه بود. عامهل اول  

درصهن و   3/12، عامهل چههارم   8/12، عامل سهوم  2/17دوم 

درصههن کههل  9/73درصههن و در مجمههوع  7/10عامههل پههنجم 

 ين ميادير مثبتبیشترواريانس را تومیه نمودنن. عامل اول با 

( برای پارامترهای ظرفیت تبادل کاتیونی، ماده آلی و >56/0)

نسبت کهربن بهه نیتهروژن و بها ميهادير منفهی بهرای تهنفس         

رطوبت پژمردگی دائم، رطوبهت ظرفیهت زراعهی،    میکروبی، 

گنجايد زراعی نسبی، مرم مخصو  ظاهری و رس قابهل  

 ين ميههادير مثبههتبیشههترانتشههار در آب بههود. عامههل دوم بهها 

و رس قابل انتشار در آب و ای ( برای تخلخل تهويه>29/0)

برای رطوبت پژمردگی دائهم، رطوبهت ظرفیهت     ميادير منفی

، گنجايد زراعی نسبی هاقار خاکنانهزراعی، میانگین وزنی 

ين ميهنار  بیشهتر و مرم مخصو  ظاهری بود. عامل سوم با 

( برای رطوبت پژمردگی دائم، رطوبت ظرفیت >43/0) مثبت

و ميادير منفی برای ظرفیت تبادل ای زراعی و تخلخل تهويه

کاتیونی، نیتروژن، نسبت کربن به نیتروژن، گنجايد زراعهی  

ظاهری و آب قابهل اسهتفاده میهانگین    نسبی، مرم مخصو  

ين ميهنار مثبهت بهرای آب قابهل     بیشهتر بود. عامل چهارم با 

 ين مينار منفی برای تنفس میکروبهی بیشتر( و 83/0استفاده )

ين ميهنار مثبهت بهرای    بیشهتر ( بود. عامل پهنجم بها   -34/0)

ين مينار منفی برای نسبت کربن بهه  بیشتر( و 82/0) نیتروژن

 بود. (-49/0) نیتروژن

درصن واريانس را در ميادير رطوبهت   90پنج عامل بید از 

و آب ای ظرفیت زراعی، رطوبت پژمردگی دائم، تخلخل تهويهه 

درصن واريانس را در مينار گنجهايد   80قابل استفاده، بید از 

درصن واريانس را در ميادير نیتهروژن،   70زراعی نسبی، بید از 

درصن واريانس  60ز ماده آلی و مرم مخصو  ظاهری، بید ا

را در ميادير ظرفیت تبادل کاتیونی، نسبت کهربن بهه نیتهروژن و    

رس قابل انتشار در آب و کمترين مينار واريهانس را در ميهنار   

 تومیه نمود.  هامیانگین وزنی قار خاکنانه

گیهری شهنه در   روی ويژگهی انهنازه   هانتايج تجزيه به عامل

ی کهه از بهین همهه    (6مهنول  ) دههن مهی نشهان   منايه ديمچهه 

ی مورد نظر، پنج عامل مههم از عوامهل مهورد اسهتفاده     هاويژگی

ين میزان واريانس را تومیه نموده و ميادير ويهژه بهاالتر از   بیشتر

ی اول، هها ي  داشتنن. برای خصوصیات خاك اين منايه عامهل 

ين عوامل در تبیین واريانس در تردوم، سوم، چهارم و پنجم مهم

، عامهل دوم  7/26مانهنه بهود. عامهل اول    مل بهاقی ميايسه با عوا

درصن و عامل پنجم  8/10، عامل چهارم 3/17، عامل سوم 2/22

درصهن کهل واريهانس را تومیهه      2/86درصن و در مجموع  3/9

( بهرای  >402/0) ين ميهادير مثبهت  بیشهتر نمودنن. عامل اول بها  

پارامترهای رطوبت پژمردگهی دائهم، رطوبهت ظرفیهت زراعهی،      

د زراعی نسهبی، نیتهروژن و رس قابهل انتشهار در آب و     گنجاي

ميههادير منفههی بههرای تخلخههل تهويههه ای، میههانگین وزنههی قاههر 

ين بیشتر، ماده آلی و تنفس میکروبی بود. عامل دوم با هاخاکنانه

( بهرای مهاده آلهی، میهانگین وزنهی قاهر       >48/0) ميادير مثبهت 

رای ظرفیهت  ب و گنجايد زراعی نسبی و ميادير منفی هاخاکنانه

تبههادل کههاتیونی، نیتههروژن، نسههبت کههربن بههه نیتههروژن، چگههالی 

و آب قابل استفاده بود. عامل سوم بها  ای ظاهری، تخلخل تهويه

( برای ماده آلی و نسهبت کهربن   >38/0) ين مينار مثبتبیشتر

به نیتروژن و ميادير منفی برای ظرفیت تبادل کاتیونی، میانگین 

مخصهو  ظهاهری، تخلخهل    ، مهرم  هها وزنی قاهر خاکنانهه  

ين مينار بیشترو رس قابل انتشار بود. عامل چهارم با ای تهويه

ين ميهنار منفهی بهرای    بیشهتر ( و 61/0) مثبت برای مهاده آلهی  

( بهود. عامهل پهنجم بها     -43/0) هها میانگین وزنی قار خاکنانه

( و85/0بیشههترين ميههنار مثبههت بههرای آب قابههل اسههتفاده )   
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 ی خاك مورد مطالعه در منطقه زراسهالی ويژگینتايج تجزيه عام. 6جدول 

  فاکتور 

 اشتراك 5 4 3 2 1 خصوصیات خاك

 ظرفیت تبادل کاتیونی

CEC 
66/0 05/0 04/0- 11/0- 49/0 69/0 

 ماده آلی

OM 
67/0 08/0- 25/0 42/0 32/0- 79/0 

 نسبت کربن به نیتروژن
C/N 

63/0 03/0 15/0- 05/0- 49/0- 67/0 

 تنفس میکروبی

MB 
04/0- 29/0 43/0 34/0- 04/0 39/0 

 رطوبت پژمردگی دائم

PWP 
12/0- 54/0- 77/0 17/0- 01/0 93/0 

 رطوبت ظرفیت زراعی

FC 
14/0- 39/0- 57/0 66/0 18/0 96/0 

 هامیانگین وزنی قار خاکنانه

MWD 
56/0 06/0- 07/0 06/0 04/0 33/0 

 گنجايد زراعی نسبی

RFC 
07/0- 89/0- 27/0- 11/0 05/0 89/0 

 چگالی ظاهری

Ρb 
84/0- 02/0- 004/0- 16/0 16/0- 75/0 

 تخلخل تهويه ای

AF 
03/0 81/0 48/0 26/0 07/0 95/0 

 آب قابل استفاده

AW 
02/0 12/0 38/0- 84/0 23/0 92/0 

 رس قابل انتشار در آب

DC 
59/0- 48/0 14/0 07/0 08/0- 62/0 

 واريانس

Variance 
8/20 2/17 9/12 3/12 7/10 -- 

 واريانس تجمعی
Cumulative variance 

8/20 0/38 8/50 2/63 9/73 -- 

 

 ( بود.-25/0) مينار منفی برای نسبت کربن به نیتروژنترين بید

درصن واريانس را در ميادير رطوبهت   90پنج عامل بید از 

ظرفیت زراعی، گنجايد زراعی نسبی، آب قابل اسهتفاده، مهرم   

و ای تخلخل تهويه بل انتشار در آب،مخصو  ظاهری، رس قا

درصن واريانس را در ميادير ظرفیت تبهادل   80ماده آلی بید از 

کاتیونی، نسبت کهربن بهه نیتهروژن، تهنفس میکروبهی، رطوبهت       

درصههن واريههانس را در ميههنار  60پژمردگههی دائههم و بههید از 

 تومیه کرد.   هامیانگین وزنی قار خاکنانه

ارزيابی اثهرات تغییهر کهاربری    (، در 4) ايوبی و همکاران

های لسی، نشان دادنن که های کیفیت خاكاراضی بر شاخص
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و  هها میهزان شهن، میهانگین وزنهی قاهر خاکنانهه      ) سه عامل

و کههرد درصههن واريههانس را تومیههه  99( تيريبهها C/Nنسههبت

ين اهمیت نسبی در ميادير اشتراك بهود.  کمترهاش دارای پ

ارزيهابی اثهرات تغییهر     ( در3اصغری و همکهاران )  ،همچنین

ی کیفیت خاك نشان دادنهن کهه   هاکاربری اراضی بر شاخص

درصن واريانس را در میزان شن، کربن  95سه عامل بید از 

درصن واريانس  73آلی، نیتروژن کل، پتاسیم، رس و سیلت، 

درصهن واريهانس را در    60را در نفس میکروبی و تخلخل و 

  فسفر تومیه کرد.

 

ها خصوصيات مورد مطالعه براسااس تجزياه   تجزيه به عامل

 ( در دو منطقه ديمچه و زراس PCA) اصلی هایبه مؤلفه

ی منايهه زراس نشهان   ها( برای ويژگیPCA) هاتجزيه به عامل

دهن که پنج عامل مههم بیشهترين میهزان واريهانس را تومیهه      می

نموده و ميادير ويژه باالتر از ي  داشتنن. اين پنج عامل بهید از  

درصههن واريههانس را در ميههادير رطوبههت ظرفیههت زراعههی،   90

و آب قابهل اسهتفاده،   ای رطوبت پژمردگی دائم، تخلخهل تهويهه  

درصن واريانس را در مينار گنجايد زراعی نسهبی،   80بید از 

درصن واريانس را در ميادير نیتهروژن، مهاده آلهی و     70بید از 

ر درصهن واريهانس را د   60مرم مخصهو  ظهاهری، بهید از    

ميادير ظرفیت تبادل کاتیونی، نسبت کهربن بهه نیتهروژن و رس    

قابههل انتشههار در آب و کمتههرين ميههنار واريههانس را در ميههنار  

 تومیه کرد.   هامیانگین وزنی قار خاکنانه

اين درمالی است که در منايه ديمچه ماننن زراس از بین 

 90گیری شنه، پهنج عامهل بهید از    ی اننازههاويژگیی همه

واريههانس را در ميههادير رطوبههت ظرفیههت زراعههی،    درصههن

گنجايد زراعی نسبی، آب قابهل اسهتفاده، مهرم مخصهو      

 80ظههاهری، رس قبههل انتشههار در آب و مههاده آلههی بههید از 

درصن واريانس را در ميادير ظرفیت تبادل کهاتیونی، نسهبت   

کربن به نیتروژن، تنفس میکروبی، رطوبت پژمردگی دائهم و  

ريانس را در ميادير میانگین وزنی قاهر  درصن وا 60بید از 

 تومیه کرد.  هاخاکنانه

 گيرینتيجه
ی کیفیت خاك نشان هابررسی اثرات کاربری اراضی بر شاخص

داد که تغییر کاربری موم  کاهد شهنين کیفیهت خهاك شهنه     

درصهنی مهواد آلهی     50، کهاهد مهنود   تهأثیر ين تراست. مهم

نگل طبیعهی بلهوط   تراشی( نسبت به ماراضی کشاورزی )منگل

میزان  است. میزان تنفس میکروبی خاك، ظرفیت تبادل کاتیونی،

نیهز در اراضهی تحهت     هها رس قابل انتشار و پايناری خاك دانه

داری کهاهد  معنهی  طوربهکشت به دلیل کاهد میزان مواد آلی 

يافت. نتايج منايه ديمچه نشهان داد کهه اگرچهه کشهت نیشهکر      

ی خاك شنه ولی اين افزايد باعهث  باعث افزايد میزان ماده آل

بهبود کیفی وضعیت خاك نشنه که به استفاده از ادوات سهنگین  

کهه باعهث    اسهت کشاورزی در زمان برداشهت نیشهکر مربهوط    

ای اراضی نیشهکری  شنن خاك شنه است. تخلخل تهويهمتراکم

درصن میهزان آن در اراضهی منگلهی اسهت. بهه عبهارتی در        50

ای هماهنگ با افزايد مهاده  خل تهويهزراعت نیشکر، میزان تخل

آلی افزايد نیافته است که دلیل عنم بهبهود خصوصهیات خهاك    

. در اراضی با سیسهتم چننکشهتی نسهبت بهه     استدر اين منايه 

 کشهتی، میهزان مهرم مخصهو  ظهاهری،     اراضی با سیستم ت 

دار ايهن  و رس قابل انتشار با افهزايد معنهی   هاپايناری خاکنانه

ه بهود، افههزايد عمههق باعهث افههزايد مههرم   موامهه هههاشهاخص 

ها در ههر دو  مخصو  ظاهری خاك و کاهد پايناری خاکنانه

ی هها ها بر روی ويژگهی . نتايج تجزيه به عاملشنسیستم کشت 

اننازه گیری شنه در منايه زراس نشان داد که پنج عامل مهم از 

درصههن  74) عوامههل مههورد اسههتفاده بیشههترين میههزان واريههانس 

ل( را تومیهه نمهوده و ميهادير ويهژه بهاالتر از يه        واريانس که 

داشتنن. نتايج تخمین اشتراکی خصوصیات مهورد ماالعهه نشهان    

ی رطوبهت خهاك، مهرم مخصهو      هها داد که ميادير شهاخص 

ههای  ين شهاخص ترو ماده آلی مناس ای ظاهری، تخلخل تهويه

گیری شنه بود. نتايج تجزيه به ارزيابی از بین خصوصیات اننازه

گیری شنه در منايه ديمچهه نشهان   ی اننازههاها بر ويژگیملعا

ين میهزان  بیشهتر داد که پنج عامل مهم از عوامهل مهورد اسهتفاده    

درصهن واريهانس کهل( و ميهادير      86) واريانس را تومیه نموده
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ويژه باالتر از ي  داشتنن. نتايج تخمین اشهتراکی نشهان داد کهه    

و  ظهاهری،  ی رطوبت خهاك، مهرم مخصه   هاميادير شاخص

ای، رس قابل انتشار، مواد آلی و نسبت کهربن بهه   تخلخل تهويه

ين شهاخص تهر نیتروژن از بین خصوصیات مورد ماالعه مناس 

بر کیفیهت خهاك در پهی ميايسهه دو سیسهتم       مرثرهای ارزيابی 

 انن.کشت در منايه ديمچه بوده
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Abstract 

Changes in land quality factors were investigated according to the change in land use of two conventional cropping 

systems in Khuzestan (Dimcheh region, periodic cultivation system, sugarcane, forest, and deforesting in Zaras region). 

The results showed that by the change of forest land use, organic carbon from 0.93 to 0.55%, cation exchange capacity 

(CEC) from 19.6 to 13.3 cmol/kg, C/N from 7.4 to 3.8%, the mean weight diameter of aggregate (MWD) from 1.7 to 

1.3%, and microbial respiration from 0.11 to 0.06 mg of CO2 /gr of soil per day decreased and in contrast, the 

dispersible clay from 4.6 to 19.3% increased. PCA analysis for the parameters showed that five factors justified more 

than 90% of the variance in the values of FC, PWP, AW, and AF. In the Dimcheh region, the average volumetric 

moisture content of FC from 31.3% to 27.3%, available water from 12.9% to 9.8%, dispersible clay from 56.1% to 

12.3%, and bulk density reduced from 1.6 to 1.4%, organic carbon from 0.45 to 0.78%, C/N from 6.3 to 10.0%, 

microbial respiration from 0.01 to 0.04 mg of CO2 /gr soil per day and MWD of aggregates increased from 0.77 to 1.3 

mm. Five factors including FC, AW, BD, DC, and OM explained more than 90% of the variance. 
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