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  چکیده
 تغییر در کهآنجاییاز  .است که بر کیفیت خاك اثر می گذاردترین مسائل پیش روي بشر تخریب خاك یکی از مهم

ثر است، این پژوهش با هدف بررسی اثر کاربري اراضی ؤهاي خاکی دخیل در کیفیت خاك مکاربري اراضی بر ویژگی
                          ً               نقطه واقع در یک شبکه نسبتا  منظم با فواصل  25آزمایش در . یمیایی خاك انجام شدهاي فیزیکی و شبر برخی ویژگی

در منطقه باجگاه در در هر یک از سه کاربري زراعت معمولی، زراعت یونجه و باغ ) متر مربع 400حدود ( متر 5×5
ها هوا خشک و از الک دو ونهمن .شد هبرداشتمتري هر نقطه سانتی 20و نمونه خاك از عمق صفر تا  انجاماستان فارس 

 میزان رس، بعد فراکتال، سدیم،. گیري شدنداندازه هادر آن هاي فیزیکی و شیمیاییمتري عبور داده و برخی ویژگیمیلی

و منیزیم محلول، نسبت جذب سدیم و ظرفیت تبادل کاتیونی در خاك کاربري زراعت یونجه در مقایسه با  پتاسیم
 %5/69، %5/36، %1/50، %1/70، %05/1، %9/15 میزانبهترتیب داري بهطور معنیهکاربري زراعت معمولی ب

که میزان شن، سیلت، قابلیت هدایت الکتریکی عصاره اشباع، کلسیم محلول و کربنات درحالی. کاهش یافت %9/12 و
 میزانبهترتیب به داريطور معنیکلسیم معادل در خاك کاربري زراعت یونجه در مقایسه با زراعت معمولی به

ترتیب به(چگالی ظاهري  میانگینداري بین تفاوت معنی .افزایش یافت %15و  7/29%، 4/37%، 85/8%، 8/32%
متر مکعب بر سانتی متر سانتی 27/0و  28/0(رطوبت اشباع  ،)متر مکعبگرم بر سانتی 27/1و  24/1با مقادیر 

و )%39/2و  %44/2(ماده آلی  ،)03/8و  03/8(هاش ، پ)%52/2و  %54/2(شاخص پایداري ساختمان  ،)مکعب
تغییر . مشاهده نشد هاي زراعت معمولی و یونجهکاربريدر خاك  )تن در هکتار 352و  352(توانایی ترسیب کربن 

هاش و ظرفیت تبادل دار سیلت، رس، بعد فراکتال، رطوبت اشباع، پکاربري از زراعت معمولی به باغ سبب کاهش معنی
که تغییر کاربري درحالی. شد %7/16و  %0/1، %07/6، %46/2، %8/34، %36/3 میزانبهترتیب تیونی بهکا

دار میزان شن، شاخص پایداري ساختمان، قابلیت هدایت الکتریکی عصاره اشباع، ماده آلی، مذکور سبب افزایش معنی
 میزانبهترتیب و کربنات کلسیم معادل به توانایی ترسیب کربن، سدیم، پتاسیم و کلسیم محلول، نسبت جذب سدیم

- تفاوت معنی .شد %3/33و  81%، 7/58%، 7/65%، 107%، 1/57%، 7/53%، 8/68%، 5/83%، 404%
 طور کلیبه. عت معمولی به باغ مشاهده نشدداري بین چگالی ظاهري و منیزیم محلول خاك در اثر تغییر کاربري از زرا

بنابراین مدیریت مناسب اراضی . ت خاك تحت تأثیر تغییر کاربري اراضی قرار گرفتهاي مؤثر بر کیفیبسیاري ویژگی
  .باشدبراي حفاظت از منابع خاك ضروري می

  
 کاربري باغ، کاربري زراعت معمولی، کاربري زراعت یونجه، کیفیت خاك  شاخص پایداري ساختمان، :هاي کلیديواژه

                                                        
   دانشگاه شیراز، بخش علوم خاك - ، دانشکده کشاورزيشیراز، باجگاه :آدرس ،مسئول نویسنده .١
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 دمهمق
ترین مهمعنوان یکی از مسئله تخریب خاك به

اکثر  کهطوريبهمسائل پیش روي بشر مطرح است 
متخصصان بر این باورند که تخریب خاك دلیل اصلی 
کاهش تولیدات کشاورزي در واحد سطح و نیز تغییرات 

هاي شدید اکوسیستمی مانند گرم شدن زمین، آلودگی
دوران و (باشد محیطی و کاهش تنوع زیستی میزیست

ر کاربري اراضی یک عامل مهم در تغیی ).1996همکاران، 
طور مستقیم در جهانی است، که بهاقلیم پدیده تغییر 

و ) 1988ویلسون، (مین غذا أت ارتباط با مسائلی نظیر
حائز ) 2006کونگ و همکاران، (خاك و آب  کیفیت

تغییر کاربري اراضی و تغییرات مدیریت . باشنداهمیت می
تخریب منجر به افتند و خاك اغلب همزمان اتفاق می

هاي ریزجانداران تغییر کیفیت خاك و فعالیتخاك، 
، )2000 ،سولومون و همکاران؛ 1995 ،کندي و پاپندیک(

گوگنبرگر و (کاهش مواد مغذي، کاهش مواد آلی 
بخش کشاورزي، ضمن اینکه . شودمی) 1994همکاران، 

، باشدکننده منابع طبیعی تخریب املوعتواند یکی از می
در حفاظت نیز را بسیار مهمی نقش  تواندحال میدر عین 

 . آن بر عهده گیرد از
هاي دخالت ترین روشکاربري اراضی از مهم

انسان در فرآیندهاي طبیعی است که از طریق آن سبب 
ژنگ و همکاران، (شود افزایش یا کاهش تخریب خاك می

مدیریت خاك نقش مهمی در کشاورزي از طرفی  ).2011
اعمال مدیریت زراعی . کندیط زیست ایفا میپایدار و مح

هاي آبیاري ورزي، کوددهی و روششامل مدیریت خاك
هاي فیزیکی و شیمیایی خاك اثرات متعددي بر ویژگی

هاي سامانه). 2000پازگنزالس و همکاران، ( گذارندمی
بهبود ساختمان خاك از طریق ساز  دلیلبهزراعی مناسب، 

هاي وسیله ریشهها بهخاکدانه و کارهایی همانند تقویت
- هاي قارچی، تحریک تولید کربوهیدراتمویین و هیف

هاي میکروبی یا اصالح روابط آب و خاك اثرات مهمی 
گریگوري و (کنند هاي فیزیکی خاك ایجاد میبر ویژگی
  .)2012همکاران، 

هاي کشاورزي، هاي طبیعی به زمینتبدیل عرصه
 .گذاردثیر میأخاك تهاي فیزیکی کیفیت بر ویژگی

هاي گزارش شده تغییر کاربري اراضی مرتعی به زمین
سبب کاهش ماده آلی، افزایش فشردگی خاك و  کشاورزي

، کلینگبیل و اونیل(افزایش فرسایش و تخریب خاك 
کاهش ماده آلی، نیتروژن کل، تخلخل کل،  ،)1992

ها و افزایش چگالی ظاهري و گسیختگی پایداري خاکدانه
واالس و تري  .شودمی) 2010 ،کیزیلکایا و دنگیز(فذ منا
و متراکم  طوالنی مدتبیان کردند کشت ) 1998(

تواند سبب کاهش کیفیت محصوالت کشاورزي می
یی و سودبخشی تولید آکاهش کار ،فیزیکی خاك

فرسایش افزایش منفی بر محیط زیست و اثرات  ،لمحصو
ایی عناصر غذها و کشآبشویی و ورود آفت ،آبی و بادي

الیون و همکاران . شودبه منابع آب سطحی و زیرزمینی
نیز بیان کردند که کشت و کار از طریق کاهش ) 1999(

ماده آلی و تخریب ساختمان سبب فرسایش و کاهش 
توانایی نگهداري آب در خاك و در نتیجه افزایش رواناب 

) 1996(تابودا کاسترو و همکاران . شودمیو بروز سیل 
منفی کشت، کاهش ترین اثر ز گزارش کردند که مهمنی

- میظرفیت تبادل کاتیونی و کاهش نسبی ماده آلی 
نیز بیان کردند که ) 2005(مالو و همکاران . باشد

سبب کاهش ) بیش از هشتاد سال(کشت طوالنی مدت 
هاش خاك سطحی، فسفر قابل استفاده و کربن آلی پ
خاك با  هاشپگزارش کردند همچنین  آنان. شد

کربن آلی  کهدرحالیافزایش عمق خاك افزایش یافت 
  .و فسفر کاهش یافتند

که مطالعات کیفیت خاك در شناسایی از آنجایی
هاي کشاورزي و منابع هاي متفاوت در عرصهاثر مدیریت

ها و احیا اراضی از طبیعی از جمله تخریب مراتع و جنگل
اراضی  برياهمیت زیادي برخوردار است و از طرفی کار

هاي فیزیکی و شیمیایی مؤثر بر کیفیت خاك بر ویژگی
با هدف بررسی تأثیر  پژوهشبنابراین این  ،گذار استتأثیر

هاي فیزیکی و شیمیایی ویژگیبرخی کاربري اراضی بر 
  .خاك انجام شد
  هامواد و روش

 پژوهشمحل انجام 
با مواد (خاك سري دانشکده این پژوهش در 

                               ًي زمین شناسی و توپوگرافی نسبتا مادري، سازندها
 جاده شیراز 12در کیلومتر  منطقه باجگاهواقع در ) یکسان

متر از سطح دریا و طول  1810اصفهان با ارتفاع به 
 29دقیقه و عرض جغرافیایی  46درجه و  52جغرافیایی 

، زمین )گالبیباغ (کاربري باغ سه دقیقه در  50درجه و 
ذرت،  عمدتأ(هاي معمولی عتنه زرازراعی که در آن ساال

و زمین زراعی  )زراعت معمولی( شدهانجام ) گندم و جو
در آن یونجه کشت ) سال 9حدود (که به مدت زیادي 

  ).1شکل (انجام شد  ،)زراعت یونجه( شده
هاي فیزیکی و گیري ویژگیبرداري و اندازهنمونه

 شیمیایی خاك مورد مطالعه
            ً ک شبکه نسبتا  نقطه واقع در ی 25آزمایش در 

در هریک ) متر مربع 400حدود (متر  5×5منظم با فواصل 
کاربري باغ، زراعت معمولی و زراعت یونجه انجام  3از 
متري سانتی 20مقدار مورد نیاز خاك از عمق صفر تا . شد
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ها پس نمونه. هر نقطه برداشته و به آزمایشگاه منتقل شد
متري براي از هوا خشک شدن و عبور از الک دو میلی

هاي فیزیکی و شیمیایی برخی ویژگی. تجزیه آماده شدند
  .نشان داده شده است 1گیري شده  در جدول خاك اندازه

پیري، (همچنین میزان شاخص پایداري ساختمان خاك 
محمودي و (، توانایی ترسیب کربن در خاك )1992

ترتیب با استفاده و نسبت جذبی سدیم به) 1392همکاران، 
 : تعیین شدند) 3(تا ) 1(هاي دلهاز معا
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پایداري ساختمان خاك، درصد ماده آلی، رس و سیلت 
 .است

  
)2(  

SC 10 OC BD e     
  

، )هکتار تن در(میزان ذخیره کربن آلی  CSکه در آن 
OC  ،درصد کربن آلی خاكBD  چگالی ظاهري خاك

برداري  عمق نمونه eو ) متر مکعب گرم بر سانتی(
 .است) متر سانتی(
  

)3(   2 2

NaSAR 100
Ca Mg

2



 
 


 

  
ترتیب نسبت به +Mg2و  +SAR ،Na+ ،Ca2که در آن 

، غلظت سدیم، )5/0)میلی اکی واالن بر لیتر(جذبی سدیم 
) میلی اکی واالن بر لیتر(م در محلول خاك کلسیم و منیزی

 .باشدمی
با روش تیلر و ویت  ها نیزبعد فراکتالی خاك

و بر پایه جرم ذرات اولیه خاك تعیین ) 1992(کرافت 
- با فرض ثابت بودن جرم ویژه ذرات در دامنه اندازه. شد

صورت جرم اندازه به-اي مورد آزمایش، رابطه تعداد
. شوداز یک اندازه معین بیان میتر تجمعی ذرات کوچک

تر از رابطه توانی بر مبناي جرم نرمال شده ذرات کوچک
  :شودل زیر ارائه میشکبهیک اندازه معین نیز 

 
 
 
 
  
  

  
  هاي مختلف در منطقه باجگاه واقع در استان فارسهاي مورد مطالعه در کاربريخاك - 1شکل 
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  هاي مورد مطالعهها در خاكهاي تعیین آنو روش شده گیريمیایی اندازههاي فیزیکی و شیویژگی برخی - 1جدول 
  منبع    روش   ویژگی  

ویژگی
هاي فیزیکی

  
  )1986(جی و بادر    هیدرومتر بایکاسالک تر و     خاك و توزیع اندازه ذرات اولیه بافت

  )1996(ارشد و همکاران    بردارياستوانه نمونه   چگالی ظاهري خاك
  )2018(کارنیرو و همکاران     تعیین رطوبت به روش وزنی    باع مزرعهاش رطوبت

ویژگی
هاي شیمیایی

 

 )1996(توماس     متر و در خمیر اشباعهاشبا استفاده از پ    هاشپ
  )1996(رودز     در عصاره خمیر اشباعالکتریکی اسنج استفاده از هدایتبا     قابلیت هدایت الکتریکی

  )1996(نلسون و سامرز     )احتراق مرطوب(تر سوزانی     ماده آلی
  )1996(هلمکه و اسپارکس     سنجیدر عصاره اشباع و با روش شعله    سدیم محلول
  )1996(هلمکه و اسپارکس     سنجیدر عصاره اشباع و با روش شعله    پتاسیم محلول
  )1954(ریچاردز    EDTAدر عصاره اشباع و با روش تیتراسیون با     کلسیم محلول
  )1954(ریچاردز     EDTAدر عصاره اشباع و با روش تیتراسیون با     منیزیم محلول

  )1996(لوپرت و سوارز     تیتراسیون برگشتی با اسید کلریدریک    کربنات کلسیم معادل
  )1996(سامنر و همکاران     ها با استات سدیم یک نرمالجانشینی کاتیون    ظرفیت تبادل کاتیونی
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ترتیب جرم تجمعی ذرات به MTو  M<xکه در آن 
xو جرم کل نمونه خاك،  xتر از اندازه معین کوچک
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قطر  xmaxاي، نسبت نرمال شده جرم در هر بخش اندازه
مقدار بعد  Dبزرگترین ذرات در نمونه مورد آزمایش و 

لگاریتم ) 4( معادلهاز طرفین  نانچهچ. باشدفراکتالی می
 :شودحاصل میخطی زیر  معادلهگرفته شود 
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)6(  

maxa (3 D) Log(x )   
  

هاي جرم در داده. باشدبراي هر خاك مقدار ثابتی می aکه 
درصد تجمعی جرم ذرات  صورتبههاي هیدرومتر قرائت

با رسم . دست آمدندعین بهتر از یک اندازه مکوچک
لگاریتم مقادیر جرم ذرات هر نمونه خاك در مقابل 

  . حاصل شد )5(معادله ضرایب  ،لگاریتم قطر ذرات
 هاتجزیه و تحلیل آماري داده

 هايگیري شده با استفاده از بستههاي اندازهداده
قبل  .از نظر آماري تجزیه و تحلیل شدند SPSSافزاري نرم

ها آزمون نرمال بودن داده ،آماري هايقایسهاز انجام م
 بررسی ها  داده 2افراشتگیو  1ابتدا چولگی. انجام شد

 
 

                                                        
1. Skewness  
2. Kurtosis 

 حالت براي توزیع نرمال چولگی صفر ترینآلایده. شدند
 کلی چنانچه چولگی و طوربه .است 3و افراشتگی 

ها از توزیع نرمال  نباشند داده -2تا  2در بازه  افراشتگی
-آزمون کولموگروف ازهمچنین  .برخوردار نیستند

ها  داده توزیع تا از نرمال بودن شداستفاده  اسمیرنوف
بررسی اثر نوع کاربري بر براي  .شوداطمینان حاصل 

طرفه استفاده و هاي خاك از آنالیز واریانس یکویژگی
وکی در سطح با استفاده از آزمون تها مقایسه میانگین

  .انجام شد 05/0
  نتایج و بحث

 ار توصیفیآم
بیشترین ضریب تغییرات  نتایج نشان داد که

مربوط به زراعت معمولی  هاي فیزیکی در کاربريویژگی
و در ) درصد 13(شاخص پایداري ساختمان خاك 

هاي زراعت یونجه و باغ گالبی مربوط به درصد کاربري
همچنین بیشترین ضریب تغییرات . است) درصد 13(شن 

سه کاربري مورد مطالعه  هاي شیمیایی در هرویژگی
بر اساس  .)2جدول ( مربوط به پتاسیم محلول خاك بود

هاي فیزیکی در سه تمامی ویژگی) 1985(معیار ویلدینگ 
پذیري کم قرار در کالس تغییر کاربري مورد مطالعه

هاي با ضریب کرد ویژگیبیان ) 1985(ویلدینگ  .گرفتند
یري کم، بین درصد در کالس تغییرپذ 15تغییرات کمتر از 

از  درصد در کالس تغییرپذیري متوسط و بیشتر 35تا  15
 .گیرندکالس تغییرپذیري زیاد قرار می دردرصد  35

 هاي فیزیکی تغییرات کم ضریب تغییرات در ویژگی
هاي فیزیکی گیویژمقادیر تغییرپذیري کم  دلیلبهتواند می

ن نتایج ای. در هر کاربري باشد 5×5بندي در یک شبکه
براي ) 1391(زاده و همکاران تحقیق با نتایج رسول

هاي با بافت متفاوت مناطق تغییرپذیري رس در خاك
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ارسنجان فارس، دشت اردبیل و دشت سولدوز شهرستان 
 )1390(فر و همکاران نقده و همچنین با نتایج فروغی

هاي دشت تبریز براي تغییرپذیري چگالی ظاهري در خاك
که با نتایج موسوي و سپاسخواه حالیدر. داردخوانی هم

در ارتباط با تغییرپذیري شن، سیلت و رس در  )2012(
تواند که می ردخوانی نداهاي آهکی منطقه باجگاه همخاك

وسعت محدوده مورد مطالعه و تفاوت  تفاوت در دلیلبه
عالوه به. هاي برداشته شده باشددر تعداد و الگوي نمونه

- تغییر ویژگی دلیلبهیز ممکن است ها نبخشی از تفاوت
  . هاي مورد مطالعه در طول زمان باشد

ضریب تغییرات  نتایج همچنین نشان داد که
درصد در  69تا  96/0 در محدودههاي شیمیایی ویژگی

درصد در کاربري  44تا  81/0کاربري زراعت معمولی، 
 درصد در کاربري باغ گالبی 47تا  5/1زراعت یونجه و 

هاش خمیر اشباع و هاي پب مربوط به ویژگیترتیبه(
قرار داشت که  )پتاسیم محلول در هر سه کاربري مذکور

در سه کالس ) 1985(بر اساس معیار ویلدینگ 
ضریب  .ندتغییرپذیري کم، متوسط و زیاد قرار گرفت

پذیري بیشتر ثیرأت          ً         هاش احتماال  ناشی از تغییرات کم پ
مواد مادري در رفتار این  عوامل ذاتی مانند این ویژگی از
زیادي ضریب تغییرات پتاسیم که درحالیمتغیر است 

مانند (تواند ناشی از اثر ترکیبی عوامل مدیریتی محلول می
و عوامل ذاتی ) هاي متفاوت اراضیمصرف کود و کاربري

، مانند پستی و بلندي، تغییرات بافتی، وضعیت زهکشی(
است که عوامل  زم به ذکرالبته ال. باشد...)  و هانوع کانی

باشند ثیرگذار میأدر مناطق وسیع ت ذاتی ذکر شده عمومأ
اي با وسعت کم و نقش آنها در این پژوهش که در محدوه

موسوي و . تواند قابل توجه باشدانجام شده نمی
- هاي سنگریزهتغییرپذیري منیزیم خاك )2012(سپاسخواه 

پتاسیم را متوسط و اي منطقه باجگاه را زیاد، تغییرپذیري 
ونی را کم گزارش یتغییرپذیري سدیم و ظرفیت تبادل کات

هاي منیزیم و ظرفیت تبادل کردند که در مورد ویژگی
همچنین آنان . دارد خوانیمهکاتیونی با نتایج این تحقیق 

هاش را کم و تغییرپذیري ماده آلی و تغییرپذیري پ
اد گزارش قابلیت هدایت الکتریکی عصاره اشباع را زی

خوانی هاش با نتایج این تحقیق همکردند که در مورد پ
- کردند که کمبیان نیز ) 1390(فر و همکاران فروغی. دارد

هاي دشت تبریز مربوط به ترین ضریب تغییرات در خاك
   .خوانی داردکه با نتایج این تحقیق هم استهاش پ

اسمیرنوف نشان داد -آزمون کولموگروفنتایج 
غلظت پتاسیم، کلسیم و منیزیم محلول و  شباع،رطوبت ا

ظرفیت تبادل کاتیونی در کاربري زراعت معمولی، 
شاخص پایداري ساختمان خاك، قابلیت هدایت الکتریکی 

سدیم، کلسیم و  غلظت عصاره اشباع خاك، ماده آلی،
منیزیم محلول، نسبت جذب سدیم و ظرفیت تبادل 

سدیم محلول،  ظتغل کاتیونی در کاربري زراعت یونجه و
در کاربري  نسبت جذب سدیم و ظرفیت تبادل کاتیونی

سایر  کهدرحالیکنند از توزیع نرمال تبعیت نمی باغ گالبی
- د مطالعه در کاربريرمو و شیمیایی هاي فیزیکیویژگی

ممتاز و  .کنندمذکور از توزیع نرمال تبعیت می هاي
در نیز گزارش کردند که مقدار رس ) 2009(همکاران 

و سیلت تنها در دشت منطقه آمل اراضی واحدهاي همه 
کند که با نتایج این اي از توزیع نرمال تبعیت میدامنه

نتایج همچنین با نتایج دهییا و . خوانی داردهم پژوهش
که بیان کردند چگالی ظاهري، بافت و ) 1984(همکاران 

. خوانی داردکنند همهاش از توزیع نرمال تبعیت میپ
نیز بیان ) 1377(گونه که جعفرزاده و همکاران ته همانالب

دلیل تواند بههاي خاك میکردند توزیع فراوانی ویژگی
دلیل هاي مختلف و بهموقعیت قرار گرفتن در فیزیوگرافی

  .متفاوت باشد ،ر مناطق مختلفداراضی نوع کاربري 
  هاي فیزیکیویژگی

یکی و هاي فیزاثر کاربري اراضی بر تمام ویژگی
درصد  1از چگالی ظاهري، در سطح  غیربهشیمیایی خاك 

  ). 4و  3جداول ( بوددار معنی
بافت، درصد ذرات اولیه تشکیل دهنده و بعد فراکتال 

  خاك
دهنده خاك در توزیع اندازه ذرات اولیه تشکیل

. نشان داده شده است 2هاي مورد مطالعه در شکل کاربري
اي مورد مطالعه، لوم رس هکالس بافت خاك در کاربري

لوم رسی مربوط به کاربري زراعت معمولی و تا  سیلتی
ترتیب مربوط به دو لوم رس سیلتی و لوم سیلتی به

  .کاربري زراعت یونجه و باغ گالبی بودند
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  هاي اراضی مورد مطالعهتوزیع اندازه ذرات اولیه در کاربري - 2شکل 

  
ي زراعت نتایج نشان داد درصد شن در کاربر

- به داريمعنیطور یونجه در مقایسه با زراعت معمولی به
همچنین مقدار شن در . استدرصد بیشتر  8/32 میزان

برابر مقدار شن در کاربري زراعت  04/5کاربري باغ 
- میزان سیلت در کاربري زراعت یونجه به. استمعمولی 

درصد در مقایسه با کاربري  85/8 میزانبه داريمعنیطور 
که سیلت در کاربري درحالیبود اعت معمولی بیشتر زر

 داريمعنیطور باغ نسبت به کاربري زراعت معمولی به
هاي رس در کاربري. بوددرصد کمتر  36/3 میزانبه

زراعت یونجه و باغ در مقایسه با کاربري زراعت معمولی 
درصد  8/34و  9/15 میزانبهترتیب به داريمعنیطور به

هاي زراعت یونجه و باغ د فراکتال در کاربريبع .بودکمتر 
- ي بهدارمعنیطور در مقایسه با کاربري زراعت معمولی به

 ).3شکل ( بوددرصد کمتر  5/2و  1/1 میزانبهترتیب 
ه کآنجااز . استبافت خاك یک ویژگی پایا و ایستا 

هاي زراعت معمولی و زراعت یونجه در دشت و کاربري
 بنابراین  ،انددامنه تپه واقع شده کاربري باغ نزدیک به

دلیل شسته شدن و توان انتظار داشت که مقدار رس بهمی
ها به دشت در کاربري زراعت معمولی و زراعت انتقال آن

دلیل تجمع همچنین به. یونجه بیشتر از کاربري باغ باشد
رطوبت در قسمت دشت که سبب تسریع در فرآیند 

ها در ت که تشکیل رستوان گفشود میهوادیدگی می
طور کلی بایستی اشاره به. قسمت دشت بیشتر بوده است

شود که درصد ذرات اولیه خاك در مقیاس طبیعی و در 
اما ممکن است . یابندوسعت زیاد به سادگی تغییر نمی

هاي مختلف خاك از اثر بر ویژگی دلیلبهتغییر کاربري 
سایر جمله ساختمان خاك، نفوذپذیري، ماده آلی و 

ها، هوادیدگی و هاي خاك، بر میزان شستشوي رسویژگی
- ها، فرسایش و از دست رفت ذرات با اندازهتشکیل رس

هاي مختلف و یا ترسیب ذرات انتقالی از سایر نقاط، بر 
ثر باشد و بتواند در گذر ؤدرصد ذرات اولیه خاك نیز م

زمان تغییراتی را در درصد ذرات اولیه و در نتیجه بافت 

که ورزي همچنین شخم و عملیات خاك .اك ایجاد کندخ
 طور فیزیکی به ،هاي مختلف متفاوت استدر کاربري

و ذرات شده نرم و ریز شدن ذرات درشت تواند سبب می
در کاربري باغ . خاك را مستعد هوادیدگی شیمیایی کند

بسیار محدودتري  مقداربهورزي شخم و عملیات خاك
 اعت معمولی و یونجه انجام نسبت به دو کاربري زر

تواند به نوعی زیاد بودن شن در کاربري باغ که می شودمی
از طرفی شخم و . را نسبت به دو کاربري دیگر توجیه کند

ورزي در کاربري زراعت معمولی بیشتر از عملیات خاك
تواند از دالیل تغییرات اندك که میباشد میزراعت یونجه 

حاج عباسی  .ري محسوب شودبافت در این دو نوع کارب
تغییر در مدیریت بیان کردند نیز ) 1997(و همکاران 
. سال سبب تغییر جزیی در بافت خاك شد 20اراضی طی 

بعد فراکتال نشان دادند ) 2009(علویجه و میالن قنبریان
بسته زیادي هم میزانبهبا مقدار رس رابطه مثبت دارد و 

دهد مقدار رس در ن میگونه که نتایج نیز نشاهمان. است
و است کاربري زراعت معمولی بیش از دو کاربري دیگر 

آن بعد فراکتال نیز در این کاربري بیش از دو  تبعبه
  .کاربري دیگر است

چگالی ظاهري خاك، رطوبت اشباع مزرعه و شاخص 
  پایداري ساختمان

نتایج نشان داد اثر نوع کاربري بر چگالی 
که تغییر درحالی). 3شکل (ت دار نیسظاهري خاك معنی

کاربري اراضی از زراعت معمولی به باغ سبب کاهش 
درصد شد، اما  07/6 میزانبهدار رطوبت اشباع مزرعه معنی

میزان رطوبت اشباع مزرعه در کاربري زراعت یونجه با 
چگالی ). 3شکل ( نداشت دارمعنیها تفاوت سایر کاربري

اراضی که بر نوع  ظاهري خاك در اثر عملیات مدیریت
پوشش گیاهی، ماده آلی، ساختمان و تخلخل خاك اثر 

گزارش شده تغییر کاربري . نمایدتغییر می ،گذارندمی
اراضی جنگلی، ماده آلی خاك را تخریب نموده و ثبات 

ها را مستعد ها را کاهش داده و خاکدانهطبیعی خاکدانه
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ین ادر ). 2005کلیک، (کند فرسایش آبی و بادي می
ي بر چگالی ظاهري دارمعنیپژوهش تغییر کاربري اثر 

 عدم وجود تفاوت در چگالی ظاهري در. خاك نداشت
هاي زراعت معمولی و زراعت یونجه قابل توجیه کاربري

ولی با توجه به زیاد بودن ماده آلی در کاربري باغ . است
دلیل مصرف بیشتر       ً   احتماال  به(نسبت به دو کاربري دیگر 

دامی در کاربري باغ و عدم مصرف یا مصرف کودهاي 
هاي زراعی و همچنین بسیار کمتر این کودها در کاربري

عدم وجود تفاوت ) ها در فصل پاییزاضافه شدن الشبرگ
در چگالی ظاهري در کاربري باغ نسبت به دو کاربري 

هاي فشردگی خاك در اثر ورود دام دلیلبهتواند دیگر می
یا وجود شن بیشتر در خاك کاربري اهلی به زمین باغ و 

  . باغ در مقایسه با دو کاربري دیگر باشد
زارعت معمولی و زراعت  هايبین کاربري

از نظر میانگین شاخص پایداري  داريمعنییونجه تفاوت 
طور و به) 3شکل (وجود نداشت ) SI(ساختمان خاك 

کاربري مذکور باهم  تقریبی میانگین این ویژگی در دو
تغییر کاربري اراضی از زراعت  کهدرحالیبود برابر 

ترتیب سبب افزایش معمولی و زراعت یونجه به باغ به
. درصدي میانگین این ویژگی شد 9/84و  5/83دار معنی

 ریزبر اساس این شاخص متناسب با زیاد شدن رس و 
بایستی مقدار مواد آلی خاك نیز بیشتر شود تا  ،شدن بافت

. تري برخوردار باشداري مطلوبساختمان خاك از پاید
درصد  9بیشتر از  SIبیان کرد که مقادیر ) 1992( پیري
درصد بیانگر کم  SI<7>9دهنده ساختمان پایدار، نشان

درصد  SI<5>7بودن خطر تخریب ساختمان خاك، 
دهنده زیاد بودن خطر تخریب ساختمان خاك و نشان

5<SI دهنده تخریب ساختمان خاك استدرصد نشان. 
بندي ساختمان خاك هر سه کاربري براساس این طبقه

بافت خاك یک ویژگی . مورد مطالعه تخریب یافته است
بسیار اندکی تغییر  میزانبهکه با گذشت زمان  است پایا
بسیار و که ماده آلی یک ویژگی پویا درحالی. کندمی

زیاد بودن شن . وابسته به مدیریت و کاربري اراضی است
در کاربري باغ در مقایسه با دو کاربري دیگر و ماده آلی 

- سبب شده که میزان شاخص پایداري در این کاربري به
سیکس . طور قابل توجهی بیش از دو کاربري دیگر باشد

بیان کردند که توزیع اندازه و  نیز) 2004(و همکاران 
کننده ها ارتباط مستقیمی با عوامل سیمانیپایداري خاکدانه

هاي چند ظرفیتی و هاي رسی، کاتیوننیماده آلی، کا(
  .دارد )هااجتماع آن

 
 
 
 
 

  هاي شیمیاییویژگی
قابلیت هدایت الکتریکی عصاره هاش خمیر اشباع و پ

  اشباع
تغییر کاربري اراضی از زراعت معمولی به 

هاش خاك نداشت بر پ داريمعنی اثرزراعت یونجه 
ایسه با هاش در کاربري باغ در مقکه میزان پدرحالی

 1 میزانبهي دارمعنیطور کاربري زراعت معمولی به
بر بسیاري از که هاش پ). 4شکل (درصد کمتر بود 

ها مانند قابلیت استفاده عناصر غذایی، تحرك ویژگی
ممکن است، ثر ؤعناصر سنگین و فعالیت ریز جانداران م

هاي مختلف اراضی تغییر نماید در اثر مدیریتاست 
)Natural Resources Conservation Service, NRCS, 

USDA, 1998 .( افزایش ماده آلی و مصرف کودهاي
 را هاش خاك در کاربري باغمختلف توسط زارعین، پ

ه با نتایج مالو و داده کها کاهش نسبت به سایر کاربري
بکت و استروسنیجدر . خوانی داردهم) 2005(همکاران 

هاش کردند پبیان یز ن) 2008(و تجادا و گنزالز ) 2003(
  .در اثر تغییر کاربري از جنگل به کشاورزي افزایش یافت

تغییر کاربري از زراعت معمولی به یونجه و باغ 
دار قابلیت هدایت الکتریکی ترتیب سبب افزایش معنیبه

درصد شد  8/68و  4/37 میزانبهعصاره اشباع خاك 
شتر شخم و شستشوي بی دلیلبهتواند که می )4شکل (

هاي محلول از خاك در کاربري زراعت معمولی در نمک
مصرف بیشتر  دلیلبهیا مقایسه با دو کاربري دیگر و 

هاي که حاوي مقادیر زیادي نمک(کودهاي حیوانی 
- در کاربري باغ در مقایسه با سایر کاربري) محلول هستند

قابلیت هدایت الکتریکی خاك نماینده میزان . ها باشد
  .باشدخاك می محلول جریان دري هادهاي نمک
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  مطالعه هاي موردویژگی †آمار توصیفی - 2جدول 
  کاربري اراضی    

  ††ویژگی
  باغ    زراعت یونجه    زراعت معمولی  
  CV VC  SK KR  KS  میانگین    CV VC  SK KR  KS  میانگین    ††CV VC  SK KR  KS  میانگین  

Sand (%)    87/3  1/8 63/0 68/0  کم ns 11/0   14/5  13  35/0  05/0  کم -  ns 08/0   5/19 13 07/0 33/0  کم ns 13/0 
Silt (%)    5/56  3/4 92/0 04/0  کم - ns 11/0  5/61  7/1  11/0  1/1  کم  ns 11/0   6/54 4/4 06/0 - 03/0 کم - ns 12/0 

Clay (%)    6/39 0/6 86/0 - 07/0 کم - ns 16/0  3/33  4/2  05/0  - 24/0 کم  ns 14/0   8/25 8/6 88/0 40/0  کم - ns 15/0 
STC    لوم سیلتی    لوم رس سیلتی   لوم رسی -لوم رس سیلتی  

D    85/2 20/0 41/0 - 12/0 کم - ns 08/0  82/2  15/0  62/0  - 28/0 کم -  ns 14/0   78/2 38/0 38/0 17/0  کم - ns 08/0 
BD (g cm-3)    24/1 3/4 01/0 - 22/0 کم - ns 10/0  27/1  2/3  23/0  - 27/0 کم -  ns 14/0   27/1 4/6 2/1 - 79/0 کم ns 12/0 

Ws (g g-1)    280/0 8/6 18/0  - 34/0  کم  1/5  272/0  18/0 * 7/9 5/2  کم -  ns 09/0   263/0 3/7 5/1 19/0  کم ns 13/0 
SI (%)   54/2  13  89/0  64/0  کم  ns 15/0   52/2  7/6  20/0  07/0  کم  10  66/4    20/0 *  2/1  90/0  کم -  ns 11/0  

pH    03/8 96/0 65/0 - 32/0 کم - ns 15/0  03/8  81/0  3/1  - 55/0 کم  ns 16/0   95/7 5/1 01/0 59/0  کم - ns 12/0  
EC (dS m-1)    340/0 18 36/0 79/0  متوسط ns 13/0  467/0  21  3/3 5/1  متوسط 21 574/0   19/0 *  3/9  6/2  متوسط ns 13/0 

OM (%)    44/2 13 95/0 67/0  کم ns 16/0  39/2  8/6  22/0 17/0  کم 10 75/3   20/0 *  3/1  94/0  کم - ns 09/0 
Cs (ton ha-1)   352 13 74/0 50/0  کم ns 14/0   352 2/8 90/0 59/0  کم ns 11/0    553 11 41/0 40/0  کم - ns 10/0  
Na (mg L-1)    4/13 36 1/1 37/0  زیاد - ns 17/0  00/4  23  19/0 * - 6/1 - 22/0 زیاد 43 8/27   23/0 **  - 6/1  30/0  متوسط 
K (mg L-1)    7/13 69 7/5  9/1  زیاد  44  84/6  27/0**  16 8/3  زیاد  ns 16/0   7/22 47 95/0 25/0  زیاد - ns 11/0 

Ca (mg L-1)    8/51 23 8/1 2/1  متوسط 25 2/82   26/0 **  5/3  6/1  متوسط  18  2/67  23/0 ** - 3/1 17/0  متوسط ns 14/0 
Mg (mg L-1)    2/50 53 05/0 25/0  متوسط 26 5/51   19/0 *  2/4  5/1  متوسط  34  9/31  26/0 ** 0/2 7/1  زیاد - ns 10/0 

SAR ((meq L-1)0.5)   331/0 41  87/0 58/0  زیاد - ns 16/0  101/0  4/6  18/0 * -5/1 - 19/0  زیاد  45 599/0   28/0 **  1/2  42/0 کم 
CCE (%)   7/32 4/7 47/0 31/0  کم - ns 16/0  6/37  6/5  54/0  - 22/0  کم -  ns 15/0   6/43 6/6 20/0 - 05/0 کم - ns 09/0 

CEC (cmol(+) kg-1)    9/20 13 23/0 ** - 79/0 - 27/0 کم 4/6 4/17    15/0 *  - 54/0 60/0  متوسط  22  2/18  34/0 ** 13 - 0/3 کم 
†:  CV ،VC ،SK ،KR  وKS اسمیرنوف هستند- آماره آزمون نرمال کولموگروف، ضریب چولگی، ضریب افراشتگی و )1985(ترتیب بیانگر ضریب تغییرات، کالس تغییرپذیري بر اساس معیار ویلدینگ به .ns به معنی عدم وجود تفاوت معنی -

  .دنباشمیدرصد  1و  5دار با توزیع نرمال در سطح به معنی وجود تفاوت معنی ترتیببه **و  *دار با توزیع نرمال، 
†† :Sand ،Silt ،Clay ،STC ،D ،BD ،Ws ،SI ،pH ،EC ،OM ،Cs ،Na ،K ،Ca ،Mg ،SAR ،CCE  وCEC دهنده درصد شن، سیلت و رس، کالس بافت خاك، بعد فراکتال، چگالی ظاهري، رطوبت اشباع مزرعه، شاخص ترتیب نشانبه

) آهک(، کلسیم و منیزیم محلول در خاك، نسبت جذب سدیم، کربنات کلسیم معادل هاش خمیر اشباع، قابلیت هدایت الکتریکی عصاره اشباع خاك، ماده آلی خاك، توانایی ترسیب کربن در خاك، میزان سدیم، پتاسیمپایداري ساختمان خاك، پ
  .و ظرفیت تبادل کاتیونی هستند
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  هاي فیزیکی مورد مطالعه بري بر ویژگیاثر نوع کار) ANOVA(نتایج آنالیز واریانس  - 3جدول 

  منبع تغییر

  

  درجه آزادي

  هاي فیزیکیمیانگین مربعات ویژگی  
  شاخص پایداري ساختمان خاك  رطوبت اشباع مزرعه  چگالی ظاهري  بعد فراکتال  رس  سیلت  شن    
    %  -  g cm-3  g g-1  %  

  ns 007/0 ** 002/0  ** 7/37 033/0 ** 1192 ** 322 ** 1893 **   2    نوع کاربري

 130/0 000/0 004/0 000/0 14/3 18/4 47/2   72    خطا

                 74    مجموع
† :ns ، * باشنددرصد می 1و  5داري در سطح دار بودن، معنیدهنده غیرمعنیترتیب نشانبه** و.  

 
 
 
  

 
  هاي شیمیایی مورد مطالعه اثر نوع کاربري بر ویژگی) ANOVA(س نتایج آنالیز واریان - 4جدول 

  منبع تغییر

  

  درجه آزادي

  هاي شیمیایی میانگین مربعات ویژگی  

    
هاش پ

 خمیر اشباع

ایت قابلیت هد
الکتریکی عصاره 

  اشباع
ماده آلی 

  خاك
توانایی ترسیب 

  کربن در خاك
سدیم 
  محلول

پتاسیم 
  محلول

کلسیم 
  محلول

منیزیم 
  محلول

نسبت 
جذب 
 سدیم

کربنات 
کلسیم 
  معادل

ظرفیت 
تبادل 
 کاتیونی

   -  dS m-1  % ton ha-1  mg L-1  
meq0.5L-

0.5  %  cmol(+) kg-1 

 9/85 ** 754 **  56/1 ** 3005 ** 5776 ** 1582 ** 3584 **  336690 ** 7/14 ** 344/0 ** 058/0 **   2   نوع کاربري

 25/3 22/6  030/0 334 234 4/71 6/56  2265 094/0 009/0 008/0   72   خطا

                         74    مجموع
† :ns ، * باشنددرصد می 1و  5داري در سطح دار بودن، معنیدهنده غیرمعنیترتیب نشانبه** و.  
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حروف مشابه نشان دهنده عدم وجود (هاي مختلف اراضی مورد مطالعه هاي فیزیکی خاك در کاربريمقایسه میانگین ویژگی - 3شکل 

  )هاي مورد مطالعه استدار در ویژگیتفاوت معنی
  

 تغییر کاربري، عملیات کشت و کوددهی 
. تواند سبب افزایش قابلیت هدایت الکتریکی شودمی

ویینگی آب در خاك و عملیات آبیاري و حرکت م
هاي خاك نیز سبب شده که قابلیت هدایت ویژگی

داري معنیطور هاي مختلف بهالکتریکی خاك در کاربري
نشان دادند ) 1991(بوالن و همکاران . متفاوت باشد

تراشی و هاش در اثر جنگلقابلیت هدایت الکتریکی و پ
اراضی افزایش کشت و کار روي این  تع واتخریب مر
  .یافته است

  ماده آلی و توانایی ترسیب کربن
بین میانگین درصد ماده آلی در دو کاربري 

وجود ي دارمعنیتفاوت زراعت معمولی و زراعت یونجه 
اما تغییر کاربري از زراعت معمولی به باغ سبب . شتندا

شکل (درصد شد  7/53میزان دار ماده آلی بهافزایش معنی
دالیل کاهش ماده آلی در ) 1985(و کلمن  اندرسون). 4

خاك پس از کشت را کاهش تولید ماده آلی، افزایش دما 
وسیله آبیاري و مین رطوبت در فصل گرم بهأدر مزارع، ت
نوع . ها و سایر بقایا در خاك عنوان کردندتجزیه ریشه

ثیر دارد و در نتیجه خاك أمدیریت بر مقدار کربن آلی ت
کربن آلی کمتري نسبت به خاك                ًزیر کشت، معموال 

در کاربري زراعت معمولی احتماأل شخم و . علفزار دارد
هاي زراعی سبب تجزیه ورزي در زمینعملیات خاك

تر ماده آلی نسبت به کاربري باغ شده و وجود این سریع
 دلیلبهتواند هاي زراعی میمقدار از ماده آلی در زمین

در کاربري باغ این  کهدرحالی .وجود بقایاي زراعی باشد
توان به مدیریت کشاورزان بر میزان از ماده آلی را می

ها به خاك در فصل پاییز کاربري باغ، اضافه شدن الشبرگ
شوند، ثیر کودهاي آلی که به خاك اضافه میأ        ً  و احتماال  ت
در کاربري یونجه نیز زیاد بودن میزان تخلخل  .نسبت داد

است سبب بهبود تهویه و ویژه حفرات درشت ممکن و به
بومن و . در نتیجه تجزیه بیشتر ماده آلی شده باشد

- گزارش کردند که تبدیل مراتع به زمین) 1990(همکاران 
- گیر مقدار ماده آلی میهاي کشاورزي سبب کاهش چشم

گزارش کردند که ) 1386(حاج عباسی و همکاران . شود
، )تراکم و نوع(طور کلی وضعیت پوشش گیاهی به

چگونگی استفاده از اراضی پس از تغییر کاربري، عملیات 
ورزي، ورزي، شدت و تناوب عملیات خاكخاك

کوددهی، نوع محصول کشت شده پس از تغییر کاربري و 
برداري بر میزان کاهش یا افزایش مقدار ماده زمان نمونه

آلی خاك بر حسب چگونگی تغییر کاربري اراضی در 
ریاحی و همکاران . باشدذار میمناطق مورد مطالعه اثرگ

نیز گزارش کردند ) 1395(و غالمی و همکاران ) 1395(
که تغییر کاربري اراضی از جنگل به مرتع و زمین زراعی 

میانگین ترسیب  .دار ماده آلی شده استسبب کاهش معنی
کربن در دو کاربري زراعت معمولی و زراعت یونجه 

- طور معنیري باغ بهاما در کارب شتندا يدارمعنیتفاوت 
ري زراعت درصد بیشتر از کارب 1/57میزان داري به
با توجه به اینکه مقادیر چگالی . )4شکل ( بودمعمولی 
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و  2جدول (هم بودند ظاهري در سه کاربري نزدیک به
طور مستقیم از مقدار ماده بنابراین این ویژگی به، )3شکل 

هاي ژگی در کاربريدلیل تغییر این ویو پذیرد   ٌ      تا ثیر میآلی 
  . باشدمختلف میزان ماده آلی می

  مقدار عناصر محلول و نسبت جذب سدیم
در کاربري زراعت معمولی غلظت سدیم 

. برابر سدیم در کاربري زراعت یونجه بود 35/3محلول 
 ،از زراعت معمولی به باغ اراضی تغییر کاربري کهدرحالی

 07/2میزان هب يدارمعنیطور را به محلول غلظت سدیم
دلیل مقدار زیاد تواند به                          ً   برابر افزایش داد که احتماال  می

ناشی از نمک موجود در فضوالت و همچنین (سدیم 
در کودهاي دامی ) نمک اضافه شده به جیره غذایی دام

بیشتر بودن . )4شکل ( مصرف شده در کاربري باغ باشد
أثیر پوشی و تشعاع آببودن  زیاد دلیلبه( سدیم در خاك

خاك  تواند بر نفوذپذیريمی )سوء آن بر ساختمان خاك
) 1999(رودز و همکاران . باشد داشتهنامطلوب ثیر أت

هاي که سدیم اثرات مخربی بر ویژگی ندگزارش کرد
فیزیکی خاك دارد و با ایجاد سله سطحی و پراکندگی 

  آب در خاك سبب کاهش نفوذپذیريذرات خاك 
که  ندنمودبیان نیز ) 1992(ران بامهاردت و همکا. شودمی

با افزایش سدیم خاك کاهش  آب در خاك نفوذپذیري
تغییر کاربري اراضی از زراعت معمولی به زراعت  .یابدمی

 1/50 میزانبه محلول دار پتاسیمیونجه سبب کاهش معنی
که تغییر کاربري از زراعت معمولی به درحالی. درصد شد

 میزانبهت پتاسیم محلول دار غلظباغ سبب افزایش معنی
نتایج نشان داد تغییر کاربري از همچنین  .درصد شد 7/65

سبب افزایش  و باغ زراعت معمولی به زراعت یونجه
 7/58و 7/29 میزانترتیب بهدار کلسیم محلول بهمعنی

به  تغییر کاربري اراضی از زراعت معمولی .درصد شد
- هحلول بدار منیزیم مزراعت یونجه سبب کاهش معنی

که تغییر کاربري درحالی. درصد شد 5/36 میزان
بر  يداربه باغ اثر معنی اراضی از زراعت معمولی

نسبت جذب سدیم در  .میزان منیزیم محلول نداشت
برابر این ویژگی در  3/3کاربري زراعت معمولی 
که تغییر کاربري درحالی. کاربري زراعت یونجه بود
نسبت جذب سدیم  ،اغبه باراضی از زراعت معمولی 

 . )4شکل (برابر افزایش داد  8/1میزان را به
نسبت جذب سدیم با میزان سدیم موجود در 

اینکه مقدار سدیم  بهك رابطه مستقیم دارد و با توجه خا
هاي مختلف متفاوت است، این ویژگی نیز در در کاربري

دار تفاوت معنی .باشدمیسه کاربري مورد مطالعه متفاوت 
تواند هاي مختلف میهاي شیمیایی در کاربريیویژگ

ناشی از افزودن کودهاي آلی و شیمیایی و عملیات آبیاري 

کاسمس و ). 1386حاج عباسی و همکاران، (باشد 
نیز گزارش کردند که تغییر کاربري ) 2000(همکاران 

بر مقدار سدیم و پتاسیم محلول  يدارثیر معنیأاراضی ت
نتایج با . دارد خوانیپژوهش همدارد که با نتایج این 

که گزارش ) 2014(و همکاران  ديکلیشاهاي یافته
بر نسبت  يدارمعنیاثر کردند تغییر کاربري اراضی 

آنان بیان کردند . خوانی داردجذب سدیم دارد هم
هاي آیش و پس از آن در نسبت جذب سدیم در زمین

از بیشتر شده ا انجام هنهایی که کشت دیم در آزمین
 شودهایی است که در آنها کشت آبی و مرتع میزمین

هاي سدیمی شستشوي کمتر نمک دلیلبه         ٌ که احتماال  
  . باشدهاي مذکور میدر خاك کاربري

  و ظرفیت تبادل کاتیونی) آهک( کربنات کلسیم معادل
تغییر کاربري اراضی از زراعت معمولی به 

طور به کربنات کلسیم معادل را ،زراعت یونجه و باغ
درصد افزایش  3/33و  15 میزانترتیب بهبه يدارمعنی

میزان کربنات کلسیم معادل اغلب به . )4شکل ( داد
که از آنجایی. جنس مواد مادري خاك بستگی دارد

برداري فاصله خیلی زیادي باهم هاي نمونهمحل
                          ً                        نداشتند و ماده مادري نسبتا  یکسانی داشتند بنابراین 

در میزان کربنات کلسیم معادل را به  توان تغییرمی
کیزیلکایا و دنگیز . تغییر کاربري اراضی مرتبط دانست

در  يدارمعنینیز گزارش کردند که اختالف ) 2010(
آهک خاك پس از تغییر کاربري اراضی از میزان 

  .وجود دارد تجنگل به مرتع و زراع
تغییر کاربري اراضی از زراعت معمولی به 

دار ظرفیت تبادل سبب کاهش معنی ،باغ و زراعت یونجه
. درصد شد 7/16و  9/12میزان ترتیب بهکاتیونی به

که بین ظرفیت تبادل کاتیونی خاك در دو کاربري درحالی
 مشاهده نشد يدارمعنیزراعت یونجه و باغ تفاوت 

هایی است که ظرفیت تبادل کاتیونی از ویژگی .)4شکل (
زیرا هرچه . داردماده آلی و رابطه مستقیمی با درصد رس 

درصد رس خاك بیشتر باشد مقدار بار منفی موجود در 
                       ً                               خاك بیشتر شده و متعاقبا  ظرفیت تبادل کاتیونی نیز بیشتر 

چکی ها داراي اندازه کوهمچنین چون رس. شودمی
هستند بنابراین مقدار بار  نسبت به دیگر ذرات اولیه خاك

دنبال آن به منفی در واحد سطح خاك بیشتر شده و
گونه که همان. یابدظرفیت تبادل کاتیونی نیز افزایش می

مقدار رس در دهد نشان می) 3و شکل  2جدول (نتایج 
کاربري زراعت معمولی بیشتر از زراعت یونجه و در این 

تواند همین امر می. باشددو نیز بیشتر از کاربري باغ می
هاي کاربري تغییرات موجود در ظرفیت تبادل کاتیونی در

و ) 2010(بهرامی و همکاران . را توجیه کندمذکور 
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در  يداراختالف معنی) 2000(کاسمس و همکاران 
ظرفیت تبادل کاتیونی پس از تغییر کاربري اراضی مشاهده 

نکردند که در مورد تغییر کاربري از باغ به زراعت یونجه 
  .خوانی داردهمپژوهش با نتایج این 

  

  
حروف مشابه نشان دهنده عدم وجود (هاي مختلف اراضی مورد مطالعه هاي شیمیایی خاك در کاربريسه میانگین ویژگیمقای - 4شکل 

  ).هاي مورد مطالعه استدار در ویژگیتفاوت معنی
  

  گیري کلینتیجه
نتایج نشان داد مقدار رس، بعد فراکتال، سدیم، 
پتاسیم و منیزیم محلول، نسبت جذب سدیم و ظرفیت 
تبادل کاتیونی در کاربري زراعت یونجه در مقایسه با 

 میزانبهترتیب داري بهطور معنیکاربري زراعت معمولی به
درصد  9/12و  5/69، 5/36، 1/50، 1/70، 05/1، 9/15

که مقدار شن و سیلت، قابلیت درحالی. کاهش یافت
هدایت الکتریکی عصاره اشباع، کلسیم محلول و کربنات 

و  7/29، 4/37، 85/8، 8/32 میزانبهترتیب به کلسیم معادل
نتایج همچنین نشان داد تفاوت . درصد افزایش یافت 15

داري بین چگالی ظاهري، رطوبت اشباع، شاخص معنی
هاش، ماده آلی و توانایی ترسیب پایداري ساختمان، پ

تغییر  .مشاهده نشدبین دو کاربري مذکور کربن در خاك 
دار ولی به باغ سبب کاهش معنیکاربري از زراعت معم

هاش درصد سیلت و رس، بعد فراکتال، رطوبت اشباع، پ

، 8/34، 36/3 میزانبهترتیب و ظرفیت تبادل کاتیونی به
که تغییر درحالی. درصد شد 7/16و  0/1، 07/6، 46/2

دار درصد شن، شاخص کاربري مذکور سبب افزایش معنی
کتریکی عصاره اشباع، پایداري ساختمان، قابلیت هدایت ال

ماده آلی، توانایی ترسیب کربن در خاك، سدیم، پتاسیم و 
کلسیم محلول، نسبت جذب سدیم و کربنات کلسیم 

، 1/57، 7/53، 8/68، 5/83، 404 میزانبهترتیب معادل به
- تفاوت معنی. درصد شد 3/33و  81، 7/58، 7/65، 107

تغییر  داري بین چگالی ظاهري و منیزیم محلول در اثر
- به .کاربري اراضی از زراعت معمولی به باغ مشاهده نشد
هاي طور کلی تغییر کاربري اراضی بر بسیاري از ویژگی

. ثر استؤمفیزیکی و شیمیایی مؤثر بر کیفیت خاك 
بنابراین اعمال مدیریت مناسب در بخش کشاورزي براي 

منابع خاك امري ضروري و اجتناب ناپذیر از حفاظت 
نتایج این پژوهش، کاربري باغ از نظر ساس ر اب. است



 537/  1398/  4شماره /  33جلد / الف ) / علوم خاك و آب(هاي خاك نشریه پژوهش

مانند شاخص پایداري ساختمان، ماده  هابسیاري از ویژگی
آلی و توانایی ترسیب کربن در خاك در مقایسه با دو 

از طرفی . تري داشتکاربري زراعی دیگر شرایط مطلوب
مصرف بیشتر کودهاي آلی در کاربري باغ سبب افزایش 

ین کاربري در مقایسه با دو میزان شوري و سدیم در ا
بنابراین مدیریت نقش اصلی را در . کاربري دیگر شد

تغییر کلی  طوربه .کندهاي خاك ایفا میکنترل ویژگی
تعادل طبیعی سبب  با برهم زدنتواند میکاربري اراضی 

. هاي مطلوب و در نتیجه تخریب خاك شودتغییر ویژگی

متناسب ستی بیعی بایاستفاده از اراضی و منابع طبنابراین 
هر در اراضی  استعداد و تناسب ها،، ویژگیبا موقعیت

باشد که  ايگونههبستفاده از اراضی عبارتی ابه. اشدمنطقه ب
روابط بین اجزاي طبیعی طبیعی حاکم بر و الگوي نظم 

نیاز به و در مواردي که حفظ شود خاك و محیط زیست 
هاي کم د روششوتغییر کاربري اراضی باشد توصیه می

هاي مرسوم شوند تا از شدت ورزي جایگزین روشخاك
موجب حفظ در درازمدت ده و ك کاسته شآشفتگی خا
  .شودخاك خاك و کاهش فرسایش  کربن آلی ساختمان و
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Abstract 

Soil degradation is one of the most important issues facing humanity. Since 
land use change affects soil properties, this study aimed to investigate the 
effects of land use on some soil physical and chemical attributes. Experiment 
was conducted at 25 experimental locations on a relatively regular network 
design with 5×5 meter distance intervals in each three studied land uses 
including annual cultivated field (ACF), perennial alfalfa field (PAF) and 
orchard field (OF) in Bajgah region, Fars Province.  Soil samples were 
collected from 0 to 20 cm depth, air dried, and passed through a 2 mm sieve 
and some physico-chemical properties were determined. Clay content, fractal 
dimension (D), soluble sodium (Na), potassium (K) and magnesium (Mg), 
sodium adsorption ratio (SAR) and soil cation exchange capacity (CEC) in PAF 
in comparison with ACF showed significant decreases of 15.9%, 1.05%, 
70.1%, 50.1%, 36.5%, 69.5%, and 12.9%, respectively. However, values of 
sand, silt, electrical conductivity (EC), soluble calcium (Ca) and calcium 
carbonate equivalent (CCE) in the soil of PAF in comparison with ACF showed 
significant increases of 32.8%, 8.85%, 37.4%, 29.7%, and 15%, respectively. 
There were no significant differences between the mean values of bulk density 
(BD, respectively with 1.24 and 1.27 g cm-3), saturation moisture (0.28 and 
0.27 cm-3), structural stability index (SI, 2.54 and 2.52%), pH (8.03 and 8.03), 
organic matter (OM, 2.44 and 2.39%) and carbon sequestration (CS, 352 and 
352 ton ha-1) between the ACF and PAF land uses. Land use change from ACF 
to OF caused a significant decrease of 3.36%, 34.8%, 2.46%, 6.07%, 1.0, and 
16.7% in silt, clay, D, saturation moisture, pH, and CEC, respectively. 
However, ACF to OF land use change caused significant increases of 404%, 
83.5%, 68.8%, 53.7%, 57.1%, 107%, 65.7%, 58.7%, 81%, and 33.3% in sand, 
SI, EC, OM, Cs, soluble Na, K, and Ca, SAR, and CCE, respectively. There 
were no significant differences between BD and soluble Mg in the soils of ACF 
and OF. Generally, land use change affected many soil physical and chemical 
properties influencing soil quality. Therefore, proper land management is 
essential to protect soil resources. 
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