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  و شیمیایی خاك اضی مرتعی بر برخی خصوصیات فیزیکیتأثیر تغییر کاربري ار
  

  2نهاد قرماخر ، حمید نیک*1محمدرضا مجتهدي
   استادیار گروه مرتعداري دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان  ٢،ارشد مرتعداري دانشگاه گرگان اسیدانشجوي کارشن 1

  
  

  چکیده
. کنـد  ت فیزیکی و شیمیایی خاك ایجاد میتغییر کاربري اراضی مرتعی به اراضی کشاورزي تغییرات زیادي در خصوصیا

ي اثرات تغییـر کـاربري اراضـی بـر     ساز منظور کمی این تحقیق، به هاي شمالی ایران، توجه به رواج این پدیده در استان با
بعـد از  . س در استان گلسـتان انجـام گردیـد   وگنبد کاو برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك در حومه شهرستان

صـورت کـامالً   هـاي خـاك بـه   نمونه، GPSبا استفاده از تصاویرگوگل ارث، پیمایش صحرایی و دستگاه  شناسایی منطقه
ت فیزیکی، بافت از خصوصیا. اخذ گردید) رهاشده و زراعت مرتع، عرصه(در هر کاربري  مترسانتی 0-20تصادفی از عمق 

شـاخص  . ها و ازخصوصیات شیمیایی، درصد ماده آلی خاك در آزمایشگاه اندازه گیـري گردیـد   خاك و پایداري خاکدانه
نتایج از آنالیز  تجزیه و تحلیلجهت  .فرسایش پذیري خاك نیز با استفاده از رابطه نسبت رس اصالح شده، محاسبه گردید

ها  تجزیه و تحلیل کلیه آزمون. به منظور مقایسه میانگین ها از آزمون توکی استفاده شدو ) ANOVA( طرفهواریانس یک
آلـی خـاك در کـاربري     ها و درصد مـاده  پایداري خاکدانه نشان داد کهها  نتایج داده. انجام گرفت SPSS 16افزار  در نرم

نتایج نشـانگر آن اسـت کـه کمتـرین شـاخص      همچنین . داري یافته است قیاس با کاربري مرتع کاهش معنیزراعت در 
شود  مشاهده می رهاشده در کاربري مرتع و بیشترین شاخص فرسایش پذیري در کاربري زراعتفرسایش پذیري خاك 

  .داري وجود ندارد اما مابین آنها اختالف معنی
  

  پذیري شاخص فرسایش، آلی ماده ، ها خاکدانهپایداري، بافت خاك :هاي کلیدي واژه
  

  مقدمه - 1
هاي علمی و بهینه کشاورزي و منابع  ي آن مانند مدیریت هاي تشکیل دهنده توسعه پایدار در هر نظام نیازمند قوام مؤلفه

باشند، از جمله عوامل زیربنایی  آب، خاك، جنگل و مرتع که از ارکان اصلی منابع طبیعی و کشاورزي می. باشد طبیعی می
وابستگی و حفظ محیط ش در حفظ این منابع نه تنها استقالل اقتصادي و رفع لذا تال. شوند اقتصادي هر کشور محسوب می

. گردد هاي توسعه پایدار هستند می دارد، بلکه سبب استقالل فرهنگی، سیاسی و نظامی که از دیگر شاخص زیست را در پی
ر گیرد که دسترسی به این محدودیت منابع آب و خاك سبب شده که استفاده بهینه از اراضی بیش از پیش مورد توجه قرا

رویه جمعیت و به  از سویی رشد بی. پذیر است ریزي اصولی و مدیریتی صحیح اراضی امکان هینه سازي، تنها با اعمال برنامهب
سوق هاي نامرغوب  برداري از زمین دنبال آن نیاز روزافزون انسان به غذا، کشاورزان کشورهاي مختلف جهان را به سوي بهره

بسیاري ). Leroy )1995و  Engeman این در حالی است که این اراضی عمدتاً داراي پتانسیل تولید پایینی هستند .داده است
ها، تأثیر زیادي در چرخه ژئوشیمیایی  دهند، تغییر در کاربري اراضی و یا تغییر در ساختار اکوسیستم از مطالعات نشان می

تواند تغییرات بسیار زیادي را در خصوصیات خاك، تولید زمین و همچنین تغییر در کیفیت خاك  موجودات زنده داشته و می
هاي فیزیکی و شیمیایی خاك و  تغییر کاربري اراضی، عموماً ویژگی). 2005(و همکاران  Wen-binد در طی زمان داشته باش

که توانایی  (Inherent soil quality)کیفیت ذاتی ) 1: کیفیت خاك دو جنبه دارد. دهد لذا کیفیت آن را تحت تأثیر قرار می
باشد و  می) ت آب و هوا و تأمین سالمت گیاه، انسان و حیوانتولید بیولوژیک، بهبود کیفی(طبیعی خاك در انجام وظایف خود 
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کیفیت پویاي خاك ) 2و  گیرد سازي و عوامل مؤثر بر آن بستگی داشته و تحت تأثیر مدیریت خاك قرار نمی به خاك
(Dynamic soil quality)  که بسته به نوع مدیریت خاك متغیر استCarter  وGregorich )1997 .( کیفیت خاك را به طور

هاي مورد استفاده به مقیاس  شود که نوع شاخص گیري چند شاخص برآورد می گیري کرد، بلکه با اندازه توان اندازه مستقیم نمی
ترین شاخص تخمین کیفیت  آلی را معمولی شاخص میزان ماده) 1983(و همکاران  Pierce. و اهداف پژوهش بستگی دارد

شود که از جمله آن  تغییر کاربري اراضی و توسعه کشاورزي باعث ایجاد تغییرات زیادي در خصوصیات خاك می .ددانن خاك می
هاي  فعالیت). 2006(و همکاران  Szilassiگردد  خاك مستعد به فرسایش میکه در طی آن طوریباشد ب کاهش کیفیت خاك می

در طی مطالعات طوالنی بر روي ) 1996(و همکاران  Lopez-Bermudez. دهد کشاورزي معموالً کربن آلی خاك را کاهش می
، زراعتی در آن صورت نگرفته سال 10تا  4هایی که به مدت  تغییر کاربري و زراعت در جنوب استرالیا نشان دادند که خاك

ها و همچنین  هخاکدانگیاهی در آن باال رفته، پایداري  نسبت به زمانی که در آن زراعت صورت گرفته است، احیاي پوشش
  .نگهداري آب توسط خاك افزایش یافته استظرفیت 

اثرات تغییر کاربري اراضی مرتعی بر برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك در هدف از انجام این تحقیق بررسی 
مراتع پس  هاي هاي فیزیکی و شیمیایی خاك بررسی تغییرات ویژگی. باشد گنبدکاووس می ستانآباد در حومه شهر منطقه گدم

تواند در تعیین چگونگی  هاي کشاورزي، نه تنها نمایانگر اثرها و پیامدهاي این تبدیل است بلکه می از تبدیل آنها به زمین
  .در این اراضی ما را یاري نماید رویارویی با این مشکل و جلوگیري از تخریب و نابودي بیش از پیش خاك

  
 ها مواد و روش -2
  مطالعه موردموقعیت منطقه  - 1 - 2

 53"و در مختصات آباد در غرب شهرستان گنبدکاووس در استان گلستان  منطقه مورد مطالعه در مجاورت روستاي گدم
بندي آمبرژه، نیمه  اقلیم منطقه به روش طبقه. شمالی واقع شده است عرض  37 °و 16 'و 77 " طول شرقی و 55 °و 7 'و

نزوالت آسمانی در فصل سرد واقع شده و فصل تابستان آن گرم و خشک قسمت بیشتر . باشد خشک گرم تا معتدل می
مانتیس،  -متر و جمع تبخیر و تعرق پتانسیل محاسبه شده به روش پنمن میلی 461متوسط مقدار بارندگی سالیانه، . باشد می

و  1/8) بهمن(ن ماه سال ، سردتری3/29) مرداد(میانگین درجه حرارت گرمترین ماه سال . باشد متر در سال می میلی 1270
  ).1386احمدي و همکاران، (باشد  گراد می درجه سانتی 2/18میانگین درجه حرارت سالیانه 

  
  برداري عملیات صحرایی و نمونه - 2 - 2

در این تحقیق در ابتدا با استفاده از تصاویر گوگل ارث، مرزبندي اولیه انجام گردید و سپس از طریق بازدید میدانی و با 
مرتع حریم، زراعت و عرصه (بعد از شناسایی منطقه، سه نمونه خاك در هر کاربري . اده از دستگاه جی پی اس کنترل شداستف

آلی و پایداري  ، مادهخاك گیري پارامترهاي بافت متري، جهت اندازه سانتی 0-20به صورت کامالً تصادفی از عمق ) رهاشده
  . ها اخذ گردید خاکدانه

  
  روش آزمایشگاهی - 3 - 2

 2ها پس از کوبیده شدن از الک  بخشی از نمونه. هاي خاك پس از انتقال به آزمایشگاه، در هوا خشک گردیدند نمونه
، قبل از کوبیده شدن از الک (MWD)ها  ها براي تعیین میانگین وزنی قطر خاکدانه متر عبور داده شدند و بخش دیگر نمونه میلی

 30وسیله اسیدکلریدریک و تجزیه مواد آلی با آب اکسیژنه  بافت خاك پس از انحالل کربنات به. ده شدمتر عبور دا میلی 75/4
  ).Bouyocos )1962درصد به روش هیدرومتري تعیین گردید 

و توسط آمونیوم پتاسیم در مجاورت اسید سولفوریک غلیظ انجام گرفته  کرومات ديآلی توسط  اکسیداسیون کربن
  ).Nelson )1982گیري شد  رمال در مجاورت معرف فنانترولین با روش تیتراسیون، مقدار کربن آلی اندازهن فروسولفات نیم
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در  .استفاده گردید) Rosenau )1986و  Kamper ، از روش(MWD) ها گیري میانگین وزنی قطر خاکدانه جهت اندازه
و  5/0، 1، 2هاي مورد استفاده  اندازه سري الک. متري توزین شد میلی 4تا  2هایی با قطر  گرم از خاکدانه 50این روش ابتدا 

دقیقه در آب  30دور در دقیقه به مدت  30اینچی و با سرعت  5/1ها در نوسان عمودي  متر بوده و مجموع الک میلی 25/0
 105با حرارت (مانده روي هر الک پس از خشک شدن در آون  ، سپس مقدار ذرات باقی)روش غربال در آب(حرکت داده شد 

  :دست آمد ها از معادله زیر به میانگین وزنی قطر خاکدانه. ، توزین گردید)گراد درجه سانتی

)1(      i

n

wxMWD 



1

  

هاي باقی مانده بر روي نسبت وزن خاکدانه  wiمانده بر روي هر الک وهاي باقی میانگین قطر خاکدانه 푥̅در این معادله، 
  .باشدها میتعداد الک nهر الک به وزن کل نمونه و 

که همان نسبت رس اصالح شده  (MCR) پذیري پذیري خاك منطقه نیز، شاخص فرسایش جهت تعیین میزان فرسایش
  ):1995(و همکاران  Kumar است طبق رابطه زیر تعیین شد

نسبت رس اصالح شده      )2( = درصد سیلت) + درصد ماده آلی)/(درصد شن +   (درصد رس

  
  ها آنالیز آماري داده - 4 - 2

پس از آزمون یکنواختی . هایی مانند مقادیر انتهایی و پرت کنترل شدند ها از نظر عدم وجود ناهنجاري در ابتدا داده
الیز واریانس یک طرفه نهاي پارامترهاي مورد مطالعه در سه کاربري، آ آزمون فرضیه صفر برابر بودن میانگینواریانس، جهت 

(ANOVA) جهت تجزیه و تحلیل نتایج از . ها از آزمون توکی استفاده گردید جام شد، سپس به منظور مقیاس میانگینان
  .استفاده گردید SPSS 16افزار  نرم

  
  و بحث نتایج -3
  بافت خاك - 1 - 3

داري ندارد اما  هاي مختلف با هم اختالف معنی طرفه نشان داد میزان رس و شن در کاربري نتایج آنالیز واریانس یک
ها میزان سیلت در  با توجه با نتایج آزمون توکی در خصوص مقایسه میانگین. دار بود هاي مختلف معنی میزان سیلت در کاربري

رهاشده و  صههاي مرتع و زراعت و همچنین عر بود اما میزان سیلت در کاربري )P>1/0(دار  معنیرهاشده  عرصهکاربري مرتع و 
شود در اثر تغییر کاربري مرتع به اراضی زراعی بافت  مشاهده می 1با توجه به نتایج جدول ). 1جدول (دار نبود  زراعت معنی

و ) 1390(پور و همکاران  ، ملک)1386(پور و همکاران  صالتب. لومی تغییر پیدا کرده است رسی رسی به سیلتی خاك از سیلتی
نیز تغییر بافت خاك در اثر تغییرات کاربري اراضی مرتعی به زراعت را گزارش کرده ) 1390(ماخر و مارامایی  نهاد قره نیک
  .بودند
  

  آلی ماده - 2 - 3
) P>1/0(داري  مختلف با هم اختالف معنیهاي  آلی در کاربري میزان ماده) 1جدول (با توجه به نتایج بدست آمده 

درصد، و کمترین میزان ماده آلی در کاربري زراعت  66/3آلی مربوط به کاربري مرتع با  بیشترین میانگین درصد ماده. داشتند
ا نشان ه نتایج حاصل از مقایسه میانگین .آلی بود درصد ماده 67/2زراعت رهاشده داراي  خاكهمچنین . باشد درصد می 70/1با 

دار  آلی در خاك کاربري زراعت از نظر آماري با هم اختالف معنی آلی در خاك کاربري مرتع با میزان ماده هد که میزان ماده می
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)1/0<P (داري وجود  رهاشده اختالف معنی رها شده و زراعت، همچنین مرتع و عرصه آلی در عرصه بین میزان ماده. دارند
  ).1جدول (نداشت 

  
 (MWD) ها پایداري خاکدانه -3 - 3

در خاك عرصه  09/0متر در خاك مرتعی به  میلی 17/0از  (MWD)ها  قطر خاکدانه ،بنابر نتایج حاصله میانگین وزنی
 )P>05/0(دار  ها از نظر آماري با یکدیگر تفاوت معنی در خاك زراعت کاهش یافته است و پایداري خاکدانه 06/0رهاشده و به 

ها در  ها در خاك کاربري مرتع با پایداري خاکدانه هد که پایداري خاکدانه ها نشان می نتایج حاصل از مقایسه میانگین. دارند
رها شده و زراعت،  ها در عرصه بین پایداري خاکدانه. دارند )P>05/0(دار  خاك کاربري زراعت از نظر آماري با هم اختالف معنی

، فقیر بودن خاك از )1386(کریمی و همکاران  .)1جدول ( داري وجود نداشت ده اختالف معنیرهاش همچنین مرتع و عرصه
کنند که کاهش پایداري  بیان می) 1998(و همکاران  Carter. اند ها دانسته ماده آلی را از دالیل عدم پایداري خاکدانه

آلی خاك را در  هاي درشت را شکسته و ماده ، خاکدانهعملیات زراعی اپایدار اراضی است و همچنینها بیانگر کاربري ن خاکدانه
میزان  هاي مختلف، در کاربري ها شود که با کاهش پایداري خاکدانه مشاهده می 1با توجه به جدول . دهد معرض اتالف قرار می

  .مطابقت دارد) 1998(و همکاران  Carterو ) 1386(حقیقات کریمی و همکاران یابد که با نتایج ت آلی خاك نیز کاهش می ماده
  

  (MCR)پذیري  شاخص فرسایش - 4 - 3
هاي مختلف با هم تفاوت  ها در کاربري پذیري خاکدانه دهد که شاخص فرسایش طرفه نشان می نتایج آنالیز واریانس یک

درصد، در خاك  33/1ها در خاك مرتع  پذیري خاکدانه داري نداشته اما نتایج بیانگر آن است که شاخص فرسایش معنی
نیز به ) 1387(عجمی و همکاران  .)1جدول (باشد  درصد می 46/1درصد و در خاك کاربري زراعت  72/1رهاشده  عرصه

  .افزایش فرسایش خاك در اثر تغییر کاربري اراضی اشاره کردند

  

  هاي مورد مطالعه پذیري در کاربريمقایسه میانگین مقادیر برخی پارامترهاي فیزیکی و شیمیایی خاك و شاخص فرسایش . 1جدول 

 MCR  ماده آلی%  MWD (mm)  بافت خاك  سیلت%   شن%   رس%   کاربري اراضی

  a17/0  a66/3  ns33/1  سیلتی رسی  ns33/41  ns00/10  a67/48  مرتع

سیلتی رسی   ns33/35  ns33/9  b33/55  عرصه رها شده
  لومی

ab09/0  ab67/2  ns72/1  

سیلتی رسی   ns00/40  ns33/9  ab67/50  زراعت
  لومی

b06/0  b70/1  ns46/1  

  درصد 10و  5دار در سطح  حروف نامشابه بیانگر تفاوت معنی

  گیري کلی نتیجه -4
فرسایش پذیري خاك حاصل تأثیر . از قابلیت جدا شدن ذرات و قابلیت انتقال آنها می باشدفرسایش پذیري خاك تابعی 

ها از مؤثرترین عوامل بر  پایداري خاکدانه. تقابل آنها استاثرات مبسیاري از خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك و 
تغییر کاربري اراضی . باشند ها می مواد آلی از مؤثرترین عوامل شکل گیري و پایداري خاکدانه. باشد پذیري خاك می فرسایش

عیف فعالیت اي و نیز کاهش بازگشت بقایاي گیاهی و تض گیاهی، کاهش ترشحات ریشه سبب کاهش درصد پوشش
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هاي خاك شده است که این امر منجر به کاهش معنی دار درصد مواد آلی خاك گردیده است و این امر نیز  میکروارگانیسم
  ).1جدول(موجب کاهش پایداري خاکدانه ها گردیده است

تبدیل کاربري اراضی، تعادل شکننده موجود مابین انباشت و آزاد شدن کربن خاك را برهم زده و سبب تشدید تنفس 
تغییر . شود خاك در مقیاس با میزان تثبیت کربن شده و در نهایت به هدر رفت خالص کربن ذخیره شده در خاك منجر می

 30تا  15الی خاك کشاورزي حدود  میزان ماده. شوند آلی خاك می کاربري اراضی و فرسایش، هر دو باعث تقلیل ذخیره مواد
آلی خاك  در این پژوهش نیز میزان ماده). 1998(و همکاران  McGillباشند  هاي داراي پوشش طبیعی می درصد کمتر از خاك

ر از خاك کاربري درصد بیشت 37درصد بیشتر از عرصه رها شده و ماده آلی خاك کاربري عرصه رها شده  18کاربري مرتع 
   .باشد زراعت می
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