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اثر تغییر کاربری مرتع به کشاورزی و پارک جنگلی
بر برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک
❖ احمد گودرزی؛ کارشناسی ارشد گروه علوم خاک ،دانشگاه مالیر
❖ سهیالسادات هاشمی*؛ استادیار گروه علوم خاک ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه مالیر
❖ بهناز عطائیان؛ استادیار گروه مهندسی طبیعت ،دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست ،دانشگاه مالیر

چکیده
تغییر کاربری اراضیی م تواند بر خصییوایییا فیزیکوشیییایای خاک از جاله کربن و اندازه ذرا خاک اثر بگذارد ،که فراهم کننده
فرایی برای ارزیاب پایداری سییتییم کاربری اسی .هدف از این تحقیق بررسی برخ خصیواییا فیزیک  ،شییایای و توزیع اندازه
ذرا خاک در سیه کاربری کشیاورزی ،مرتع و پارک جنگل در دو عاق سیحح ( 0-15سیانی میر) و زیرسیحح ( 15-30سیانی میر)
در شیرر اشییرنیا در اسییا لرسییا م باشید ناونهبرداری در سیه کاربری در  45نقحه در دو عاق سیحح و زیرسیحح به طور کامال
تصادف انجام گردید برخ خصوایا فیزیک و شیایای خاک در آزمایشگاه اندازهگیری شدند این آزمایش در قالب طرح فاکیوریل
و به ایور کامال تصیادف انجام گرف .نیایج نشیا داد تغییر کاربری مرتع به کشیاورزی منجربه کاهش محیوی رس ،ظرفی .تبادل
کاتیون  ،کربن آل  ،از و توزیع اندازه ذرا خاک شییده اسیی .تغییرکاربری مرتع به کاربری پارک جنگل باعث افزایش میزا رس،
سییل .و اسییدییه خاک گردید مقایتیه میانگین بین وز مخصیو ظاهری و هدای .الکیریک نشیا داد که تفاو معن داری در سیه
کاربری وجود ندارد ( )p ≤ 0.01بررسی دادهها نشیا داد که ظرفی .تبادل کاتیون خاک ،کربن آل  ،میزا رس و سییل .در بین سیه
کاربری و دو عاق دارای تفاو معن داری هتییند ( )p ≤ 0.01همچنین کاربری اثر معن داری بر روی شین و دراید آهک نشیا داد
( )p ≤ 0.01بیا تبیدییل کیاربری مرتع بیه پیارک جنگل دانیهبنیدی خیاک تغییری نکرد افزایش میزا کربن آل و رس خیاک م توانید دلییل
این امر باشید بحور کل تغییر کاربری از مرتع به کشیاورزی مشیابه سیایر تحقیقا ؛ نامحلوب ،اما تغییر کاربری به پارک جنگل باعث
بربود میزا رس ،ظرفی .تبادل کاتیون و کربن آل خاک شده اس.
کلمات کلیدی :توزیع ذرا خاک ،رس ،کربن خاک ،وز مخصو
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 .1مقدمه
تغییرکاربری جنگلها و مراتع به زمین کشاورزی امروزه
بیه یک از نگران هیای قیابیلتوجیه در سیییح دنییا در زمینیه
تخریب محیطزیتی .و تغییر اقلیم جران تبدیل شده اس.
] [37سالیانه حدود  100میلیو هکیار از اراض کشاورزی
برای نختییییین بار به زیر کشییی .م روند ،ول زمینهای
کشییاورزی جدید ،دارای حااییلخیزی کم بوده و غالبا آب
کاف برای کشیاورزی ندارند؛ بنابراین به فرسیایش و تخریب
خیل حتیییاس م بیاشییینید ،لیذا اگر چیه افزایش زمینهیای
کشییییاورزی بحرا جریان نا بیاشیییید ،ول پیاییداری
محیطزیتی .را به شید تردید م کند ] .[16سیولومو و
هاکیارا ط تحقیق بر روی خیاکهیای منیاطق مرتفع و
نیاهمرطوب اتیوپ بیا کردند جنگلتراشیی و  25سییال
کشیی .و زرع پیوسیییه ،به دالیل کاهش ورود مواد گیاه
تازه و موادآل به خاک و همچنین تأثیر عالیا خاکورزی
بهترتیب  55و  52دراید از مادةآل و نییروژ کل خاک را
از بین برده اسیی [33] .تا و الل ط پژوهش ی دریافیند
که تبدیل مراتیییع بیییه زیت .بومهیییای کشاورزی باعث
کاهش کربن خاک به میزا  50دراید در  20سیانی میری
فوقان و  25-30دراییید در یک میری سیییحح خاک در
مد  30-50سییال شییده اسیی [35] .مارتینز و هاکارا
نشیییا دادنید کیه در تغییرکیاربری جنگیل بیه اراضییی تحی.
کش .زییو  ،هدررف .خیییاک بیییه مییییزا هفییی .برابیییر
افزایش و کربنآل الییه سیییحح خیاک نیز بیه میزا 50
دراییید کاهش پیدا کرده اسییی [22] .کریا و هاکارا
نشییییا دادنید کیه جرم مخصو ظاهری ،دراد سیل،.
پایداری ساخیاا خاک به روش الکتر و خشک در اراض
کشاورزی (کش .دیم و آب ) بیشتر از اراض مرتع اس،.
ول این تفاو معن دار نبود در حال که تخلخل کل خاک
و دراد شن در کاربری مرتع بیشییر از کاربری کش .دیم و
آب م باشد همچنین در کاربری کشاورزی بهخصو
کش .دیم در مقایته با کاربری مرتع دراد رس بیشتر،
ول هدای .هیدرولیک اشباع کمتر اس [17] .تق پور و
هاکارا ط پژوهش نشا دادند که بیشیرین مقادیر ماده
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آل ذرهای ،ماده آل هم اندازه سیل .و رس ،کربوهیدرا و
مقیدار ذخیره کربن مربوط به جنگل و کمترین مقادیرآنریا
مربوط به مرتع اس .نیایج نشا داد که بیشیرین
درادکربن آل ذرهای در خاکدانههای درش .وجود داشتیه
و بنابراین ،عوامل که پایداری و تخریب این خاکدانهها را
کنیرل م کنند ،م توانند ذخایر کربن آل خاک را نیز
کنیرل ناایند ] [34آدوگنا و آب غاز نشا دادند که ظرفی.
تبادل کاتیون  ،میزا کلتیم تبادل  ،نییروژ کل ،اسیدییه
و کربن آل در کیاربری جنگیل بیاالتر ،و منیزیم تبیادل در
مرتع و میزا رس ،پییاسییییم تبیادل و فتیییفر در کیاربری
زراع .باالترین میزا را بهخود اخیصییا دادند ] [1تلن و
یریایا بیا بررسییی اثر تغییرکیاربری بر روی ویژگ هیای
فیزیکوشییایای خاک نشیا دادند که تبدیل اراضی سیاوانا به
اراضی کشیاورزی منجربه کاهش کربن آل  ،میزا سییل،.
نییروژ  ،فتییفر ،ظرفی .تبادل کاتیون و اسیییدییه خاک
شیده ،اما در مقابل میزا وز مخصیو ظاهری ،شیوری و
محیوی شن بحور معن داری افزایش یافیه اس[36] .
کاربری اراض ی بر پایداری و توزیع خاکدانهها نیز مؤثر
م بیاشییید ،هنگیام کیه خیاک تحی .کشییی .قرار گیرد،
خاکدانههای بزرگ بحور ناگران شیکتییه شیده و مادهآل
بیشیییری در معرض معدن شیید قرار م گیرد مادهآل
خیاک و خیاکیدانیههیا بر هم اثر میقیابیل دارنید؛ بیه این معنیا کیه
مادهآل باعث تشیکیل خاکدانه م شیود و با برم پیوسیین
خاکدانههای کوچک ،خاکدانههای بزرگ تشیکیل م شیود
و در مقیابیل خیاکیدانیههیا موادآل را در داخیل خود محیافتی.
فیزیک م کننیید ] [32خییاکییدانییههییای بزرگ در برابر
تغییرکیاربری اراضییی بیه کشیییاورزی و عالییا کشییی.
حتییاساند ،درحال که خاکدانههای کوچک حتییاسییی.
کایری دارنید ] [26بونژیووان و لوبیارتین ( )2006بییا
ناودند که تغییرکاربری به کشیاورزی باعث شیکتییه شید
خیاکیدانیههیای بزرگ و تبیدییل آنریا بیه خیاکیدانیههیای کوچیک و
در نییجه کاهش شییدیدی در شییاخ میانگین وزن قحر
خیاکیدانیههیا م گردد ] [6ل یو و هاکیارا بیا بررسییی اثر
کاربریهای مخیلف اراضی بر اجزای کربنآل و دانهبندی
خاک در فال های رس ی چین به این نییجه رسیییدند که
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میزا کربنآل خاک ،نتیب .خاکدانههای پایدار در آب و
مییانگین وزن قحر خیاکیدانیههیا در اراضییی جنگل و مراتع
نتیب .به اراضی کشیاورزی بیشییر اسی [18] .ج یو و
هاکارا ( )2020با بررسیی سییه سییامانه کشیی .تناوب
برنج-گندم ،برنج -سییبزیجا و اراضیی تبدیل شییده به
جنگل ،نشیا دادند که تبدیل تناوب گندم -برنج به کشی.
سیییبزیجیا  -برنج بیاعیث کیاهش معن داری در پیاییداری
مکانیک خاکدانهها و کاهش ترسییب کربن شیده اسی .در
حیال کیه تبیدییل آ بیه کیاربری جنگیل بیاعیث افزایش هر دو
فاکیور م شود بحور کل تغییر کاربری با اثر بر روی سح
ویژه ،منافذ خاک ،محیوی اکتییدهای آهن و خاکدانههای
بزرگ بر روی ترسیب فیزیک خاک اثر گذارند ][14
عاده تغییرا کاربری نامناسب اور گرفیه که مورد
پژوهش قرار م گیرنید ،تغییر اراضییی مرتع و جنگیل بیه
کشییاورزی م باشیید اما گاه تغییر کاربری نیز در جر.
مدیری.های حفاظی بر روی خاکها اییور م گیرد از
جاله م توا تغییر کاربری اراضی بایر به مناطق حفاظ.
شیده (جنگلکاری شیده) ،برای جلوگیری از هدررف .خاک
را نام برد اینکه مشاهده شود تغییر کاربری به یک کاربری
حفییاظی (ط دو دهییه) م توانیید چییه تغییرات را در
ویژگ های فیزیک و شییایای خاک براراه داشییه باشید
کیاربری جنگیل در تحقیق حیاضیییر طبیع نبوده و کیامال
جر .حفاظ .خاک منحقه ایجاد شییده اسیی .همچنین
وسیع .باالی از منحقه به اراضی کشیاورزی جر .کشی.
گندم و جو در ط سیه دهه اخیر ،اخیصیا یافیه اسی.
لذا هدف این پژوهش بررسی برخ ویژگ های فیزیک و
شییایای در دو کاربری میفاو ایجاد شیده (پارک جنگل
و کشاورزی) و مقایته آ با کاربری مرتع اس.

 .2مواد و روشها
 .2.1موقعیت منطقه مورد مطالعه و نمونهبرداری
منحقه مورد محالعه در اسیییا لرسیییا شییررسیییا
بروجرد محدوده اراضی شیرر اشییرینا  ،قرار دارد منحقه
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شیامل سیه کاربری مرتع با پوشیش گیاها علف یکتیاله،
کشییاورزی شییامل کشیی .گندم و جو دیم و پارک جنگل
مربوطه شیامل پوشیش درخیا کاج ،سیرو و اقاقیا م باشید
منحقیه مورد محیالعیه بر روی نقشییییه ایرا در محیدوده
جغرافیای  34 ،درجیییه و  1دقیقیییه تا  34درجیییه و 3
دقیقییه شاال و  48درجه و  37دقیقه تا  48درجه و 38
دقیقه شرق واقع شده اسی( .شکل )1
اراضی ی این منحقه از لحائ ژیومورفولوژی در دشییی.
دامنیهای قرار م گیرد و دارای اقلیم نیایهخشییییک بیا
زمتییا های سیرد و تابتییا های مالیم و خشیک اسی.
اییییین منحقییییه دارای میوسیییییط بارندگ سیالیانه 466
میل میر ،مییانگین دمیییییییای  14/4درجیه سیییانی گراد،
میانگین روزهای یخبندا  66روز و میزا رطوب .نتییب
 47درایید م باشیید (ایتیییگاه سییینوپییک شییررسیییا
بروجرد) برای ناونهبرداری از هر سیه کاربری مرتع ،پارک
جنگل و کشییاورزی دیم از دو عاق ( 0-15سییحح ) و
 15-30سیانییایری (زیر سیحح ) در  45نقحه ( 15نقحه
در هرکیاربری) ناونیه جاعآوری گردیید آزمیایشهیای
فیییزییکیوشیییییاییییایی شییییامییل بییافیی .خییاک ]،[13
مقیدارکربنیا کلتییییم معیادل بیا روش تییراسییییو بیا
اسی ییدهیدروکلریک ] ،[3ظرفی .تبادل کاتیون ]pH ،[7
خاک در سوسپانتیو  1:5خاک و آب مقحر ] ،[23میزا
موادآل با روش والکل -بلک اایالح شیده توسیط نلتیو و
سیییامرز ] ،[24قابلی .هدای .الکیریک ( )ECدرعصیییاره
سییوسییپانتیییو  1:5خاک و آب مقحر ] ،[30اندازهگیری
گردیید وز مخصیییو ظیاهری بیه روش کلوخیه ] [5و
نییروژ کیل خیاک بیا روش کجلیدال انیدازهگیری شیییدنید
توزیع اندازه ذرا خاک (دانهبندی) به روش الک خشییک
از مجاوعیه الیکهیای  250 ،500 ،1000 ،2000 ،4750و
 75میکرو به مد  10دقیقه با دامنه  3/18سیانی میر و
نوسا  30دور بر دقیقه طبق اسیاندراد ()ASTM D6913
اسییفاده شید ذرا کوچکیر از  75میکرو ( 200مش) با
کایک هییدرومیر در زمیانریای ،90 ،60 ،30 ،15 ،5 ،0/5
 120و 1440دقیقیه قرایی .و نریایییا جری .دانیهبنیدی (در
هش .کالس طبقه بندی) مورد ارزیاب قرار گرفیند
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شکل  .1موقعیت منطقه مورد مطالعه در استان لرستان ،شهرستان بروجرد

 .2.2تجزیه و تحلیل آماری
تجزیه دادهها با اسییفاده از نرمافزار  SPSS 21.0انجام
شییید طرح بهایییور آزمایش فاکیوریل و در قالب طرح
کامال تصیادف انجام گرف .فاکیورهای مورد بررسی شیامل
نوع کاربری (سییه کاربری) و عاق خاک ( دو عاق) بودند
ناونهبرداری کامال بحور تصیادف انجام شید جر .مقایتیه
میانگین از آزمو دانکن اسیفاده گردید

 .3نتایج
نیایج کل حااییل از بررس ی خصییوایییا فیزیک و
شییییاییای ناونیه خیاکهیای مورد محیالعیه در عاقهیای
سییحح و زیرسییحح بحور میانگین در جدول  ،1نیایج
آنالیز واریانس خصیواییا در جدول  2و مقایتیه میانگین
دادهها در جدول  3ناایش داده شییده اسیی .هاانحور که
در جدول  1مشییاهده م شییود ،وز مخصییو ظاهری از
حیداقیل  1/6گرم بر سیییانی میر مکعیب در کیاربری مرتع تیا

 1/9گرم بر سیانی میر مکعب در کاربری کشیاورزی میغییر
اس .در نیایج تجزیه واریانس (جدول  )2مشاهده م شود
کیه تفیاو معن داری بین وز مخصیییو ظیاهری سیییه
کاربری دیده نشده اس .میزا رطوب .اشباع بین کاربری
پارک جنگل با مرتع و کشیاورزی دارای تفاو معن داری
بوده ( ،)p ≤ 0.01امیا کیاربری مرتع بیا کشیییاورزی تفیاو
معن داری را نشا نداد (جدول  )2حداکثر میزا شن در
کاربری کشیاورزی با  64/2دراید و حداقل  45دراید در
کاربری پارک جنگل  ،در عاق زیرسیحح مشیاهده شید
حداقل سیییل .در کاربری مرتع در عاق سییحح برابر با
 13/6دراید و حداکثر آ  25/8دراید در پارک جنگل و
حداقل رس برابر با  16/3دراید در کاربری کشیاورزی در
عاق سیییحح و حداکثر  29/2دراییید در کاربری پارک
جنگل در عاق زیرسییحح مشییاهده گردید (جدول)1
هاانگونه که در جدول  2مشیاهده م شیود ،میزا شین در
نوع کاربری دارای تفاو معن داری اسی )p ≤ 0.01( .اما
در فیاکیور عاق و اثر هر دو فیاکیور تفیاو معن داری را
ثبی .نکرد (جیدول  )2کیاربری کشیییاورزی بیاالترین مقیدار
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( )p ≤ 0.05بررسی دادههای ظرفی .تبادل کاتیون خاک
نیز نشیییا داد کیه کیاربری و عاق هر دو دارای تفیاو
معن داری هتییند ( )p ≤ 0.01بهطوری که مرتع باالترین
مقدار و کشیاورزی کایرین مقدار را داراسی( .جدول  )2با
افزایش عاق نیز میزا این فاکیور در هر سه کاربری بحور
معن داری ( )p ≤ 0.01کاهش یافیه اسییی .کاهش کربن
آل و میزا رس م تواند در این زمینه اثرگذار باشد

شن ( 63/7دراد) ،سپس کاربری مرتع ( 59/51دراد) و
کاربری پارک جنگل ( 45درایید) کایرین مقدار را بخود
اخیصا دادند (جدول )3
تغییرکیاربری از مرتع بیه پیارک جنگل بیاعیث افزایش
 pHگردید ،اما تغییر کا در اسییدییه کاربری کشیاورزی
دییده شییید (جیدول  )1نییایج تجزییه وارییانس (جیدول )2
نشا داد که تفاو اسیدییه در سه کاربری معن دار اس.

جدول  .1میانگین برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی نمونه خاکها در سه کاربری و دو عمق

کاربری

پارک
جنگل

) (g.cm

رطوب.
اشباع
()%

شن
()%

سیل.
()%

رس
()%

ظرفی .تبادل
کاتیون
()cmolkg-1

سحح

1/7

37/9

48/6

23

28/4

37/8

1/7

زیرسحح

1/8

39/2

45

25/8

29/2

31/7

1/3

7/9

سحح

1/6

36/6

59

13/6

27/4

41/6

1/5

7/7

36/5

زیرسحح

1/8

39/4

60

23

17

35/6

1/3

7/7

36/9

2/8

سحح

1/9

38/9

63/7

20

16/3

26/9

1/3

7/7

34/9

2/1

0/36

زیرسحح

1/9

37/9

64/2

18/8

17

22/1

1/4

7/5

32/8

1/9

0/4

عاق
()cm

وز مخصو
ظاهری
-3

شوری
dSm-1

اسیدییه

کربنا
کلتیم
()%

کربن
آل
()%

از
()%

7/9

40/3

2/3

0/41

40/5

2/1

0/5

2/6

0/47
0/5

مرتع

کشاورزی

تغییر کیاربری اثر معن داری بر میزا شیییوری خیاک
نیداشیییییه ،امیا عاق دارای اثر معن دار ( )p ≤ 0.01بود
بیهطوری کیه بیا افزایش عاق میزا هیدایی .الکیریک
کاهش یاف .بررسی ی میانگین دادههای از نیز در عاق
سییحح در سییه کاربری نشییا داد که بیشیییرین درایید
نییروژ خیاک مربوط بیه کیاربری مرتع ( 0/47دراییید) و
کایرین نییروژ خاک مربوط به کاربری کشاورزی (0/36
دراییید) اسییی .نیایج آنالیز واریانس نشیییا داد که هم
کیاربری و هم عاق اثر معن داری بر میزا از خیاک
دارند (( )p ≤ 0.01جدول  2و )3
همچنین دراد آهک در بین سه کاربری دارای تفاو
میعینی داری بیوده ( ،)p ≤ 0.01امییا عیایق بیر روی آ اثیر
معن دار نیداشییی( .جیدول  )2بیهگونیهای کیه پیارک جنگل
باالترین محیوی آهک ( 40/44دراد) و کاربری کشاورزی

کایرین میزا آهییک ( 32/8درایییید) را نشییییا داد
(جدول )3
نیایج آنالیز واریانس در سیه ویژگ میزا رس ،سییل.
و کربن آل در هر دو فیاکیور دارای تفیاو معن دار بود
نیایج بهطور جداگانه در جدول  4ناایش داده شیده اسی.
نیایج حاایییل از میزا رس نشیییا داد که برهاکنش دو
فیاکیور کیاربری و عاق دارای اثر معن داری اسییی .منیریا
عاق در کاربری پارک جنگل تفاو معن داری نداشیی،.
اما در کاربری مرتع و کشیییاورزی دارای تفاو معن داری
بود (جدول  )4در محیوی سیل .نیز کاربری دارای تفاو
معن دار اسی )p ≤ 0.01( .اما عاق تنرا در کاربری مرتع
تفاو معن داری را نشا داد و در دو کاربری دیگر تفاو
معن داری ثب .نشد
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جدول  .2تجزیه واریانس فاکتور کاربری و عمق و اثر متقابل آنها بر برخی از ویژگیهای خاک
منبع تغییرا
(ویژگ های خاک)

کاربری اراض

عاق

کاربری×عاق

خحا

0/012ns

0/01ns

0/002ns

0/006

**1591/129

**711/77

3/169

23/167

میانگین مربعا اسیدییه

*0/961

0/006ns

0/009ns

0/057

میانگین مربعا هدای .الکیریک

0/025ns

*1/469

0/169ns

0/059

میانگین مربعا کربن آل

**4/977

*1/444

**2/344

0/233

میانگین مربعا دراد از

0/088

0/053

0/006

0/004

14/634

5/929

310/816

10/916

213/049

35/48

48/211

45/43

0/03

0/018

2*1

84

ظاهری

میانگین مربعا وز مخصو

میانگین مربعا ظرفی .تبادل کاتیون

میانگین مربعا کربنا کلتیم
میانگین مربعا رس

**

324/404

ns

5/476

1101/614

**

193/6

**
**

**

میانگین مربعا سیل.

**

320/329

میانگین مربعا شن

**

*

304/704

2361/93

ns

10/2

میانگین مربعا دراد رطوب .اشباع

**0/131

**0/62

درجه آزادی

2

1

ns

ns
ns
**
*

ns

ns

*، nsو ** به ترتیب :عدم معنیداری ،معنیداری در سطح احتمال  5درصد و معنیداری در سطح احتمال  1درصد.

جدول  .3مقایﺴه میانگین برخی از خصوصیات خاک در کاربریهای متفاوت
ویژگ های خاک
وز مخصو ظاهری
ظرفی .تبادل کاتیون
اسیدییه
هدای .الکیریک
دراد نییروژ
کربنا کلتیم
شن
دراد رطوب .اشباع

تجزییه وارییانس دادههیا نشیییا داد کیه عاق بر میزا
کربن آل خیاک تنریا در کیاربری جنگیل دارای اثر معن دار
( )p ≤ 0.05بود ،اما اثر کاربری اراضی و اثر میقابل عاق و
کیاربری هر دو معن دار بودنید (( )p ≤ 0.01جیدول  ،)2بیه
طوریکه عاق زیرسییحح پارک جنگل و مرتع ،باالترین
میزا کربن و عاق زیرسیحح کاربری کشیاورزی کایرین
میزا کربن را در بر داشیند (جدول )4
نییایج دانیهبنیدی ناونیههیای خیاک بیا روش الیک خشیییک

کاربری اراض
مرتع

کشاورزی

جنگل

1/29a
38/58 a
7/5c
1/43a
0/377b
36/7b
59/51b
37/98b

1/36a
24/5c
7/71b
1/41a
0/481a
33/88c
63/9a
37/2b

1/31a
34/76b
7/85a
1/47a
0/456a
40/44a
46/84c
38/87a

( )ASTM D6913بهطور میانگین در هر سییه کاربری تنرا
در عاق سحح  ،در جدول  5ناایش داده شده اس .ذرا
اولیهخاک (رس ،سیییل .و شن) بییهندر بهاور جدا از
هم بوده و بیشییر توسیط مواد آل  ،معدن و عوامل سییاان
کننده در خاک برم پیوند شیده و خاکدانه پایدار را تشیکیل
م دهنید دانیهبنیدی ذرا خیاک م توانید تیا حیدودی میزا
این پیاییداری خیاکیدانیه را برای میا مشیییخ نایایید هولیز و
کوواکس ( )1981بییا داشیییینید کیه خیاک بیا دانیهبنیدی
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م باشند ،بنابراین خاک را با دانهبندی هماندازه یا یکنواخ.
م نامند اگر منحن دانهبندی دارای شیییب مالیم باشیید،
م توا درییافی .کیه اخیالف دانیهبنیدی در بین دانیههیای
خیاک زییاد بوده و ییا بیه عبیار دیگر ،دانیههیای بیا انیدازههیای
مخیلف از درشی .و ریز در خاک وجود داشییه و لذا خاک با
دانهبندی خوب در نتر گرفیه م شود

مناسیب اسی .که بیوا در بین الکهای شیااره  4تا 200
مش ،تایام ذرا خیاک را مشیییاهیده کرد و اگر برعکس
چنین حالی باشید ،خاک دارای دانهبندی نامناسیب اسی.
هنگیام کیه منحن دانیهبنیدی ذرا را ترسییییم کنیم ،اگر
شییب منحن دانهبندی تند باشید ،م توا نییجه گرف .که
دانیههیای موجود در توده خیاک ،تقریبیا هایه بیه ییک انیدازه

جدول  .4مقایﺴه میانگین مقدار کربن آلی ،رس و سیلت خاک در کاربریهای متفاوت در دو عمق
کاربری اراض
فاکیورها
عاق

مرتع

جنگل

کشاورزی

0-10

10-20

0-10

10-20

0-10

10-20

کربن آل

2/62b

2/82ab

2/14cd

1/86d

2/27c

3/11a

رس

27/36a

17b

16/3a

17/04b

28/36a

29/18a

سیل.

13/6c

23ab

19/96b

18/82b

23/03ab

25/82a

)(cm

جدول  .5میانگین دانهبندی خاک در عمق سطحی در سه کاربری به روش الک خشک (درصد)
قحر ذرا برحتب میکرو

جاع

کاربری

>75

250

500

1000

2000

4750

پارک جنگل

3/5

10/5

16

15

25

30

100

مرتع

2/5

7/5

14

15

26

35

100

کشاورزی

1

5

7

29

35

23

100

بهعنوا ناونه جر .مقایتیییه ناایش داده شیییده اسییی.
(شکل )2

برای تایام نقیاط ناونیهبرداری سیییحح  ،منحن دانیه
بندی ترسیییم گردید که تنرا سییه نقحه از سییه کاربری

100

60

پارک جنگل
مرتع
کشاورزی

40
20
4.75

2

1

0.5

0.002 0.005 0.075 0.25

) (mmقحر
شکل  .2مقایﺴه منحنی دانهبندی سه نمونه خاک در سه کاربری متفاوت

0

دراد عبوری

80

98

منحن دانیهبنیدی کیاربری کشیییاورزی شیییییب تنیدتری را
نتب .به کاربری پارک جنگل و مرتع نشا داد بیشیرین
میزا شیییییب در دامنیه ذرا  0/5 ،0/25و  1میل میری
مشیییاهیده گردیید هر چنید بیا افزایش انیدازه ذرا بیش از
یک میل میر ،میزا دراید آنرا در این کاربری بتییار برم
نزدیک بودند (شکل )2

 .4بحث و نتیجهگیری
نییایج مقیایتیییه مییانگین تفیاو معن داری را در وز
مخصیو ظاهری و هدای .الکیریک خاک در سیه کاربری
نشیییا نیداد لاینیز و هاکیارا افزایش وز مخصیییو
ظیاهری و کیاهش تخلیل خیاک را بیه کیاهش میاده آل خیاک و
تراکم ناش از شخم ،به عنوا دو عامل موثر بر افزایش وز
مخصییو ظاهری مرتبط دانتیییند ] [19نیایج محالعهی
دیگر نشیا داد که تبدیل کاربری جنگل به زراع منجر به
افزایش وز مخصیییو ظیاهری ،کیاهش تخلخیل کیل و
پایداری خاکدانه شیده اسی [9] .هاانگونه که در جدول 2
مشیاهده م شیود تبدیل اراضی به کشی .و کار باعث کاهش
میزا سییل .و رس ،و افزایش شین شیده اسی .تالن و یرما
در تحقیق خود نشا دادند که تبدیل اراض مرتع به اراض
کشیاورزی منجر به کاهش میزا سییل .شیده ،اما در مقابل
میزا وز مخصیییو ظیاهری و محیوی شییین بیهطور
معن داری افزایش یافیه اسی [36] .براسیاس نیایج حاایل
از جدول  ،2و مقایتییه میانگین اییور گرفیه (جدول )3
مشاهده شد که کش .زراع باعث کاهش میزا از خاک
گردیید و تفیاو بین کیاربریهیا کیامال معن دار شیییید
( )p ≤ 0.01فرناندز رومریو و همچنین رول و هاکارا نیز
در نیایج مشییابه دریافیند که تغییر کاربری زمین و انجام
عالیا کشییاورزی (بهویژه شییخم) باعث کاهش مواد آل و
از خیاک م گردد ] [38 ،12کیاهش مقیدار نییروژ خیاک
پس از تغییر کیاربری ،بیه دلییل کیاهش بقیاییای گییاه جری.
تبیدییل بیه هوموس و افزایش تروییه خیاک در اثر شیییخم و
بنیابراین زییاد شییید موجودا ذرهبین و بیههم خورد
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تعادل از خاک م باشیید ] [31سییرییند و هاکارا نیز
گزارش کردند تغییر کاربری مرتع به کشیاورزی باعث خروج
مواد آل و هدررف .نییروژ خاک شییده اسیی [8] .نیایج
نشییا داد که تغییرکاربری به زراع .و کشیی.وکار منجر به
کاهش درایید کربنا کلتیییم خاک شییده و این میزا در
بین سیییه کیاربری دارای تفیا معن داری بود (جیدول )3
فعیالیی .بیشییییر میکروارگیانیتیییمهیا و در نییجیه تولیید دی
اکتیید کربن حاایل از تجزیه بیشییر مواد آل توسیط این
موجودا ذرهبین منجر بیه افزایش حاللیی .آهیک و در
نییجه آبشیییوی و انیقال آ به عاقهای پایینتر م گردد
این پیارامیر و بخصیییو آبییاری دایا را م توا از دالییل
کاهش آهک در کاربری زراع ذکر کرد ] [28نیایج مقایته
میانگین نشیا داد که در خصیواییا دراید رس ،سییل .و
کربن آل در هر سیه کاربری تفاو معن داری ()p ≤ 0.01
وجیود دارد (جییدول  )3دو فییاکیییور عیایق و کییاربیری اثیر
معن داری را در میزا کربن آل  ،محیوی سییییلی .و رس
خیاک بیههاراه داشیییینید (جیدول  )4تغییرکیاربری مرتع بیه
کشیاورزی منجر به کاهش میزا کربن آل شیده اسی .در
محالعه اثرا تغییر کاربری بر خصییوایییا خاک در حوزه
آبخیز کچیک ،نیز نشیا داده شید که میزا ماده آل  ،از
آل و ظرفیی .تبیادل کیاتیون خیاک در کیاربری زراع در
قییاس بیا کیاربریهیای جنگیل و مرتع کیاهش معن داری دارد
] [25رضیییای و هاکیارا نیز نشیییا دادنید پس از تغییر
کیاربری اراضییی جنگل بیه کیاشییی .چیای ،محیوی رس،
اسیییدییه ،مقدار کربنآل و ظرفی .تبادل کاتیون خاکها
در سح قابل توجر کاهش یافیه اس .مارتین و هاکارا
نشییا دادند که پس از تغییر کاربری اراض ی کشییاورزی به
منیاطق جنگل میزا ذخیره کربن خیاک بیهطور معن داری
بیاال رفییه اسییی [21] .ک یو و هاکیارا کیاهش معن دار
کربن آل را پس از تبدیل علفزارها به اراضی ی کشیییاورزی
گزارش دادنید م توا بین میزا رس موجود در کیاربری
پارک جنگل و میزا کربن نیز هابتییگ را مشیاهده ناود
] [27چنانچه نشییا داده شییده که رس موجود در خاکها
عایدتیا میزا بیشییییری کربن آل را در خیاک نگریداری
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م کنند ] [24همچنین در محالعه در غرب کشییور نشییا
داده شید که تغییر کاربری اراضی مرتع به کشیاورزی باعث
کاهش میزا کربن ،محیوی سییل .و دراد کربنا کلتیم
خاک شده اس.[2] .
منحن هیای دانیهبنیدی در کیاربری مرتع عایدتیا دارای
شییب مالیا هتییند (شیکل  ،)2براسیاس تحقیق هولیز و
کوواکس ( )1981م توا بییا کرد کیه مرتع دارای دامنیه
گتییردهی از ذرا ریز و درشی .خاک اسی .کاربری مرتع
بیه دلییل تراکم پوشیییش گییاه یکنواخی ،.محیوی رس
منیاسیییب و کربن آل بیاالتر (جیدول  )1و نقش موثر کربن
آل در همآوری و چتبندگ ذرا خاک ،دارای دانهبندی
یکنواخی .اسییی .تغییر کیاربری بیه پیارک جنگل میزا
کا تغییر را ایجیاد ناوده و تیا حیدودی هاین مالیم بود
شییب مشیاهده م شیود هانک و هاکارا بیا کردند که
وجود رس ،ماده آل و بقایای گیاه در سیح خاک باعث
پیاییداری خیاکدانیههیا و بربود دانیهبنیدی خیاک م گردد
] [15فلدی و هاکارا ط محالعهای نشییا دادند که در
خیاکهیای بیا محیوی رس کایر ،قحر خیاکیدانیههیای ریز
بهدلیل ذرا شیین باقیاانده در بین خاکدانهها به بیش از
 40میکرو م رسد ایشا ارتباط بین خاکدانه و پایداری
آ را با کربن آل و محیوی رس خاک نشیا دادند ][11
در کاربری کشیاورزی شییب نتیبیا تندتری مشیاهده شید
(شکل  )2کاربری کشاورزی در مقایته با دو کاربری دیگر
به دلیل انجام عالیا خاکورزی و در نییجه عدم پوشیش
گییاه یکنواخی ،.تلفیا کربن آل در حین کشییی.وکیار،
شییکتییین خاکدانهها دراثر تردد ماشییین آال و کاهش
پایداری خاکدانهها ،دانهبندی ضییعیفتری را نشییا داد
کیاهش میزا رس و کربن آل در اثر تغییر کیاربری مرتع
بیه کشیییاورزی را م توا دلییل مرا برکیاهش دانیهبنیدی
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مناسیییب خاک نام برد فعالی.های انتیییان بهخصیییو
عالییا کشیییاورزی بیاعیث تخرییب و شیییکتیییییه شییید
خاکدانههای درشیی .شییده و به دنبال آ معدن شیید
مواد آل نیز اتفیا م افیید اثر شییید شیییخم بر روی
پایداری خاکدانهها و محیوی کربن آنرا ط پژوهشیی در
سیه سیامانه کشی .با شیخم میوال  ،کشی .بدو شیخم و
کشییی .بوم  ،نشیییا داد کیه محیوی کربن در هر دو
خاکدانههای درشیی .و ریز به ترتیب در سیییتیییم کشیی.
بوم  ،کش .بدو شخم و نرای .در کش .با شخم میوال
بیشییر بوده اسی .[32] .در حقیق .تغییرکاربری مرتع به
پیارک جنگل و کشیییاورزی بیا تفیاوت کیه در میزا کربن
آل خاک و محیوی رس خاک ایجاد کرده اسی ،.توانتییه
بر روی میزا پیاییداری خیاکیدانیههیا و بربود یکنواخی ذرا
اثر بگیذارد دوین و هاکیارا ط محیالعیه خیاکیدانیه و مواد
آل خاکدانه ،در سه نوع کش .با شخم مداوم ،بدو شخم
و کشی .درخیا میوال در سیه دهه بیا کردند که تفاو
در نوع کیاربری بیا تفیاو در میزا کربن آل خیاک و
محیوی رس و سییییل .بر روی پایداری خاکدانهها اثرگذار
بوده اسی .آنرا بیشییرین پایداری خاکدانهها را در عاق 5
سانی میری و در جنگلکاری میوال  ،بهدلیل کربن بیشیر،
مشیاهده کردند ] [10م توا بیا ناود که تغییر اراضی
بیایر در منحقیه اشییییرینیا بیه پیارک جنگل در ییک دوره
کوتاه مد  20سیاله منجر به بربود خصیواییا فیزیک و
شیییایای خاک شییده اسیی .اما این تغییر در مد زما
نزدیک به  30سییاله در کاربری کشییاورزی سییبب کاهش
کیفی .خاک از نتر شیایای و فیزیک و منجر به متیعد
شییید منحقه در مقابل فرسیییایش و هدر رف .کربن آل
خاک شده اس.
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Abstract
Land use change can effect on soil physico-chemical parameters as soil carbon and particle size
distribution that provide an opportunity to evaluate sustainability of land use systems. The
purpose of this research was investigation of soil physico-chemical and particle distribution in
three agricultures, rangeland and forest park land use in two surface (0-15 cm) and subsurface
(15-30 cm) depths in Oshtorninan city on the Lorestan province. Soil sampling was done in 45
points in three land use and two depths. Some soil physico-chemical properties were determined
in laboratory. This experiment was arranged in a factorial manner. The results showed that the
change of rangeland use to agriculture has resulted in a decrease in clay content, cation exchange
capacity, soil carbon, nitrogen and soil particle size. Changing the land use of pasture to forest
park has led to an increase in the amount of clay, silt and soil acidity. Mean comparison showed
that there was no significant difference between bulk density and electrical conductivity in the
three land uses (p ≤ 0.01). Analysis of the data showed that the soil cation exchange capacity,
organic carbon, clay and silt content in three land uses and two depths were significantly different
(p ≤ 0.01). Land use factor also showed a significant different on soil sand and lime percentage
(p ≤ 0.01). The soil granulation did not change with the conversion of the rangeland in to a forest
park. Increased organic carbon and soil clay content could be the reason for this. In general, land
use change from pasture to agriculture similar to other research is unfavorable, but land use
change to forest park has improved clay content, cation exchange capacity and soil organic
carbon.
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