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چکیده
شهرسـتان مـاهوري تپهاراضیدر بخشی ازخاكهاياز ویژگیبر برخینمازمینموقعیتواراضیکاربريتغییراثرسیبررمنظوربهمطالعهاین

و10-0،20-10شیبکالسسهازکاربريهردرودیمزراعتوشدهتخریبجنگلطبیعی،جنگلکاربريسهازمنطقهایندر. گرفتانجامیاسوج
مادهمیانگینکهدادنشاننتایج. گرفتانجاممتريسانتی0-10از عمق نقطه45تصادفی، جمعاً در صورتبهنقطه5ازکالسهردردرصد و30-20
ماده. بود) 7/1(دیم زراعتو) 12/2(شده تخریبجنگلهايکاربريازبیشتر) >01/0p(داري به طور معنی) درصد8/5(طبیعی جنگلکاربريدرآلی

وسـیلت درصدظاهري،چگالیکربنات کلسیم معادل،درصد. دادندنشاندارمعنیکاهشکشاورزيبهطبیعیجنگلکاربريتغییربارسدرصدآلی و
تحـت هـاي کـاربري درمغناطیسـی پذیرفتاريدارمعنیکاهشباعثکاربريتغییر. اندیافتهافزایشکشاورزيبهطبیعیجنگلازکاربريتغییرباشن

ورسبیشـتر رفتهدردلیلبهکاهش پذیرفتاري مغناطیسی در این دو کاربري احتماالً. شده نسبت به جنگل طبیعی شده استتخریبکشت و جنگل 
شـده دارمعنیاغلبنیزموقعیت اشکال اراضیتغییرباخاكشدهگیرياندازههايویژگیاکثرتغییرات. باشدآن میهمراهمغناطیسیریزذراتنتیجهدر
فرسـایش باعـث کهباشدنامناسبمدیریتوفرسایشبهحساسسازندهايوجودمنطقه،برحاکمشدیدآبیفرسایشوجوددلیلبهتواندمیکهتاس

. باشدشیبپایینهايموقعیتدرآنهارسوبوشیببااليهايموقعیتازمغناطیسیهايکانیورسآلی،مادهازغنیسطحیخاك

خاكکیفیتجنگل طبیعی، زراعت دیم، اشکال اراضی، جنگل تخریب شده، :کلیديهايواژه

12مقدمه

حفاظـت کـه اسـت عـواملی تـرین از مهـم کاربري اراضـی تغییر
کلـی الگـوي . )37(دهـد  میقرارتأثیرتحتراطبیعیهاياکوسیستم

: گیـرد جـاي اصـلی گـروه دودرتوانـد میوسیعطوربهکاربريتغییر
تخریــبپــیدرکشــاورزياراضــیافــزایششــاملاولگــروه

وجمعیـت رشـد دلیـل بـه جنگـل ویـژه بـه وطبیعیهاياکوسیستم
ــزایش ــازاف ــانینی ــهجه ــذا؛ب ــروهوغ ــوددوم،گ ــافتنوبهب بازی

خطرنـاك ايحاشـیه کشـاورزي اراضیتأثیرتحتکههاییاکوسیستم
آلـی مـواد نبـود داراعلتبهاراضی جنگلهايخاك.)22(دارند قرار
درتغییـر ولـی انـد، بـوده توجـه مـورد هموارهمناسبساختمانوزیاد

بـر ايعمـده تـأثیر عموماًورزي،خاكاعمالوآنهاکاربريومدیریت
گذارد میخاكشیمیاییوفیزیکیهايویژگیدیگروآلیمادهمیزان

ناسـی ارشـد، اسـتاد و دانشـیار گـروه      به ترتیـب دانشـجوي سـابق کارش   -3و 2، 1
خاکشناسی، دانشکده کشاورزي، دانشگاه صنعتی اصفهان

استادیار، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه پیام نور، تهران-4
)Email: yousefi_1359@yahoo.com:نویسنده مسئول-*(

موجـب کشـاورزي اراضـی بهجنگلکاربريتغییر، لذا)36و 24،25(
کشـاورزي اراضـی تبدیلآندر مقابلوخاك،آلیمادهدرصدکاهش

شـود  خاكآلیمادهافزایشموجبتواندمیطبیعی،گیاهیپوششبه
بـر وداردتولیـد محصـول  افـزایش درايعمـده تـأثیر آلـی ماده.)4(

جـاي بـر مسـتقیمی تـأثیر نیـز خـاك شیمیاییفیزیکی وخصوصیات
،)15(خاکدانـه  فروپاشـی مـانع از خـاك درموجودآلیماده. گذاردمی

نگهـداري ظرفیـت ، افـزایش )25و 10(خاك پذیريفرسایشکاهش
وخـاك سـاختمان بهبـود ،)31(خـاك  نفوذپـذیري افزایش،)35(آب 

کـاهش آنهـا نهـایی نتیجـه شـود کـه  می)8(سله تشکیلازممانعت
. است) 40و 4(فرسایش

اثـر درخـاك مغناطیسیواییشیمیوفیزیکیهايویژگیارزیابی
اولیـه تغییراتتشخیصدرکشاورزيهايزمینبهطبیعیمنابعتبدیل

شـده انجـام تحقیقـات .)36و 1(باشد میمهمبسیارخاكکیفیتدر
اراضـی بـه مرتـع وجنگـل تبـدیل بـا کلـی طوربهکهدهدمینشان

. کنـد میپیداشدیديکاهشکلنیتروژنوآلیکربنمقدارکشاورزي
پـدولوژیکی وکیفـی هايویژگیتغییراتشدتماهوريتپهاراضیدر

شـیب، انحنـاي وجهـت طـول، واستمسطحاراضیازبیشترخاك

)علوم و صنایع کشاورزي(آب و خاكنشریه
632-642.ص،1395تیر –خرداد، 2شماره ، 30جلد 
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).39و 32(باشند میتغییراتالگويبرموثرعوامل
هـاي قسـمت درفرسـایش کـه داشتندبیان) 2(همکاران وایوبی

خـاك دارايکـه شـیب قلـه هـاي قسـمت .اسـت شدیدشیبباالي
رهـا توسط کشـاورزان باشندمیکمآلیموادوروشنرنگباسطحی

آنهـا . داردرامقدارترینکمترینشیبقلهقسمتدرآلیمواد. اندشده
شـیب پـایین قسـمت درداريمعنیطوربهرسمیزانکهکردندبیان

اجـزاي دررسو میـزان آلـی کـربن درتفـاوت . شـیب شانهازباالتر
و) 7(همکـاران  وکامبردال).24و 2(است فرسایشدلیلبهنماینزم

.یافتنددستمشابهنتایجنیز به) 24(همکاران وخرمالی
میــدانمــاده،یــککــهاســتايدرجــهمغناطیســیپــذیرفتاري

مقـدار ودهـد مـی قرارتأثیرتحترامعینیوشدهشناختهمغناطیسی
نمونـه درکـه اسـت مغناطیسیهايکانینوعوغلظتتابعتأثیراین

درتأثیرگـذار اصـلی عواملازیکیزمینکاربرينوع). 33(داردوجود
پـذیرفتاري همچنـین . باشدمیخاکرخدرمغناطیسیپذیرفتاريتوزیع

هـاي ویژگـی ومختلفشیبموقعیتبامختلفهايخاكمغناطیسی
اسـت یزهکشـ فرسایش و کالسازمتأثرکهخاكبافتمانندخاك

پـذیرفتاري مغناطیسـی بـه واسـطه     ).33و 28، 12(باشـد  میمتفاوت
همراه بودن با ذرات رس، به شدت تحت تأثیر توزیع مجدد خـاك بـه   

مختـاري کرچگـانی و همکـاران   . گیردواسطه فرسایش خاك قرار می
بختیـاري پتانسـیل بـاالي    ، در منطقه لردگان اسـتان چهارمحـال  )28(

خاك را جهت ارزیابی توزیع مجـدد ذرات خـاك   پذیرفتاري مغناطیسی 
تغییر کاربري اراضی نیـز  . هاي مختلف شیب گزارش کردنددر موقعیت

درداريمعنیهايتفاوت. روي مقدار پذیرفتاري مغناطیسی مؤثر است
دارد،وجــودمختلــفهــايکــاربريمغناطیســیپــذیرفتاريمیــانگین

پــذیرفتاريمیــانگینداريمعنــیطــوربــهشــدهکشــتهــايخــاك
گیـاهی پوشـش بـا هـایی کـه  کاربريبهنسبتتريپایینمغناطیسی

.)28و 20(دارند اند،شدهپوشیدهطبیعی
کـوه رشـته روياحمـد بـویر وکهگیلویـه اسـتان دریاسوجشهر
هـاي تپـه رويبـر کـه بلـوط انبـوه هـاي جنگلازسرشارکهزاگرس
منطقـه مـردم اغلـب . دباشـ مـی استشدهواقعزیادارتفاعباماهوري
منطقـه دارشـیب اراضـی خـود، معـاش امـرار بـراي وهستندکشاورز

وانـد کـرده تبـدیل غـالت دیمزارهـاي بهکاربريتغییربارا) جنگل(
هـدف . انـد شـده خاكکیفیتکاهشوخاكرفتهدرافزایشباعث

هـاي فیزیکـی و شـیمیایی و    تغییرات برخی ویژگیبررسیمطالعهاین
شـیب موقعیتواراضیکاربريطی تغییرري مغناطیسی خاكپذیرفتا

.باشدمیدر اراضی تپه ماهوري منطقه یاسوج

ها روشومواد
مطالعهموردمنطقهمعرفی

از زیـر  بشـار یاسـوج  آبخیـز  حوضـه ازمطالعه بخشیموردمنطقه

جنـوب  شـهرهاي ازیکییاسوجشهر . هاي کارون بزرگ استحوضه
منطقـه  .باشـد مـی بویراحمـد وکهگیلویـه اسـتان کزمروایرانغربی

ثانیـه تـا   50دقیقـه و  33درجـه و  30جغرافیایی محدودهدرمطالعاتی
2دقیقـه و  35درجـه و  51ثانیه شمالی و 14دقیقه و 35درجه و 30

شـکل  (ثانیه شرقی واقع شده است 18دقیقه و 36درجه و 51ثانیه تا 
فصـل در. باشدمیمتعددهايتپهدربوهانهايجنگلدارايیاسوج).1

ارتفاعـات ونقـاط اکثـر وبـارد مـی شـهر ایندرزیاديبرفزمستان
شـهر .مانـد مـی بـاقی بـرف ازپوشیدهطوالنیمدتیبرايآناطراف
معتـدل هـواي دارايوشـده واقـع سردسیرياقلیممنطقهدریاسوج
میـانگین ومتـر لیمی856ساالنهبارندگیمیزان. استسردبهمتمایل

خـاك حرارتـی ورطـوبتی رژیـم .باشـد مـی c25/15°سالیانه دردما
-ماده مـادري نقـاط نمونـه   .باشدمیترمیکوزریکترتیببهمنطقه

.باشدبرداري شده آهک مارنی می

صحراییمطالعاتوبردارينمونه
طبیعـی، جنگـل کاربريشاملکاربريسهمطالعهموردمنطقهدر
سـه کـاربري هـر دروشـد انتخابدیمزراعتوشدهخریبتجنگل
وانتخـاب درصـد 20-30و10-0،20-10شیبشاملشیبکالس

-سـانتی 0-10عمـق ازتصادفیصورتبهنقطه5شیبطبقههردر
ازپـس وشـده خشـک آزادهـواي درهـا نمونه. شدبردارينمونهمتر

هـاي تجزیـه بـراي وشـدند دادهعبـور متـري میلی2الکازکوبیدن
خاك به آزمایشگاه منتقـل  مغناطیسیو پذیرفتاريشیمیاییوفیزیکی

.شدند

آزمایشگاهیهايتجزیه
2الـک ازکوبیـدن ازپـس وشـده خشکآزادهوايدرهانمونه

اسـتوانه  روشازاستفادهباظاهريچگالی. شدنددادهعبورمتريمیلی
بـه کربنات کلسیم معادلدرصد.)5(شد گیرياندازهبا حجم مشخص

و) 31(تـر اکسیداسیون روشبهخاكماده آلی،)31(تیتراسیون روش
.شدندگیرياندازه) 11(هیدرومتري روشبهخاكبافت

درمغناطیسیپذیرفتاريشاملخاكهاينمونهمغناطیسیعوامل
ــانس ــاالفرکـ ــذیرفتاريو) (بـ ــیپـ ــانسدرمغناطیسـ فرکـ

و46/0فرکـانس دودرBartingtonدسـتگاه وسیله، به)(ینپای
خـاك گرم20حدوداین منظوربراي. شدندگیرياندازهکیلوهرتز6/4

مـورد نمونـه هرازگرادسانتیدرجه105دمايدرآوندرشدهخشک
فرکــانسبــهوابســتهمغناطیســیپــذیرفتاري.گرفــتقــراراســتفاده

:آمددستبهزیررابطهاز)(
) ×100 )1(
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آماريآنالیزهاي
درکـاربري : 1فـاکتور (فاکتوریـل  طرحها،دادهآماريآنالیزبراي

5در هـر موقعیـت  ،)سـطح سهدرشیبموقعیت: 2سطح، فاکتورسه
ازاستفادهباتصادفیکامالًطرحقالبنمونه در45تکرار و در مجموع 

درصد20-30کاربري جنگل طبیعی = درصد10-20کاربري جنگل طبیعی شیب = درصد0-10کاربري جنگل طبیعی در شیب =
)Natural Forest, Slope: 0%-10%()Natural Forest, Slope: 10%-20%()Natural Forest, Slope: 20%-30%(

درصد20-30کاربري جنگل تخریب شده شیب = درصد10- 20کاربري جنگل تخریب شده شیب = درصد0-10کاربري جنگل تخریب شده شیب = 
)Degraded Forest, Slope: 0%-10%()Degraded Forest, Slope: 10%-20%()Degraded Forest, Slope: 20%-30%(

درصد20-30کاربر دیم شیب = درصد 10-20کاربري دیم شیب = درصد   0-10کاربري دیم شیب = 
)Dryland Form, Slope: 0%-10%)                  (Dryland Form, Slope: 10%-20%)                   (Dryland Form, Slope: 20%-30%                         (

جنوب شهر یاسوجدرانتخاب شدههايخاك درکاربريبرداريمطالعه و توزیع نقاط نمونهموردمنطقهجغرافیاییموقعیت- 1شکل
Figure 1- Geographic location of the studied region and distribution of soil sampled point in selected land uses in

south of Yasooj city
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کمــکبــافراوانــیتوزیــع. شــدانجــام9.1نســخه SASافــزارنــرم
ضـریب حـداکثر، حـداقل، میانـه، میـانگین، شـامل پارامترهاي آماري

. گرفتانجامSASافزارنرمازاستفادهباکشیدگیوچولگیتغییرات،
سـطح احتمـال  دردانکنآزمونازاستفادهبامتغیرهاگینمیانمقایسه

.گرفتانجام% 5

بحثونتایج
باشـد مـی درصـد 35ازکمتـر عوامـل اکثربرايتغییراتضرایب

ومکـان هـر دربـرداري نمونـه یکنـواختی دهندهنشانکه)1جدول (
هـاي پارامتراکثرتغییراتضریب). 30(است آماريهايآزمایشدقت

تحـت کـاربري بـه نسـبت جنگل طبیعیکاربريدرشدهگیريازهاند
کمتـر هـاي دخالـت وفرسایشتواند به علتمیکهاستکمترکشت

عملیـات وجـود یکنواخـت، غیـر مـدیریت . باشـد کـاربري ایندربشر
دالیـل ازکشـت، تحـت تپـه شیبدرشدیدترفرسایشوورزيخاك
.دیم اسـت کاربريایندرخاكهايویژگیپذیريتغییرافزایشمهم

ــایج ــاننت ــهدادنش ــیک ــربرخ ــامتغی ــده ــیلت دارايورسمانن س
همـراه متغیرهـاي  بهشنمقابلدرولیاند،بودهمتوسطیپذیريتغییر

آلـی، کربنـات کلسـیم    مادهمانندکاربريتغییروتوپوگرافیبهوابسته
نشـان خـود ازپـذیري زیـادي  پـذیرفتاري مغناطیسـی تغییـر   ومعادل

در اراضی تپه ماهوري لسـی گرگـان   ) 24(همکارانوخرمالی.اندداده
.به نتایج مشابهی گزارش دادند

خاكکیفیتفیزیکیهايشاخص
داد کــهنشــانمطالعــهمــوردمنطقــهخــاكبنــديدانــهبررســی

اراضـی رويبـر مـدت طـوالنی زراعیعملیاتاجرايوتراشیجنگل
لـوم غالـب کالسازودهدمیقراراثیرتتحتراخاكبافتدار،شیب
زراعیکاربريسیلتی درلومترسبککالسبهجنگلدرسیلتیرسی

رفتنبینازوفرسایشاثردلیلبهامراین. )2شکل (است دادهتغییر
زراعـی کـاربري درعمقیهايالیهشدنرخنمونوسطحیهايالیه

نتیجـه خـود مطالعـات ردنیـز ) 19(همکاران وهبرت.شودمیمربوط
سـبکتري بافـت جنگـل کـاربري بامقایسهدرزراعیکاربريگرفتند

تخریب شدهجنگلکاربريبهطبیعیجنگلکاربريتغییربر اثر. دارد
شـن درصـد ویابـد مـی کاهشسیلتورسدرصدزراعی،کاربريو

زراعـی کـاربري دررسمقداربیشترین. )2جدول (یافته است افزایش
20-30شـیب  درآنکمتـرین ودرصد5/35بادرصد0-10شیبدر

بیشـترین .مشـاهده شـد  درصد6/17مقدار بازراعیدرصد در کاربري
مقـدار بـا درصد30-20شیببهمربوطزراعیکاربريدرشندرصد

بدسـت  درصـد 2/5درصـد 0-10شیبدرآنکمترینودرصد2/34
خاکدانـه پایداريکاهشآنبموجبهوخاكآلیمادهکاهشبا. آمد
دروکنـد مـی پیـدا افزایشفرسایشمیزانجنگل،کاربريتغییرطی

ورسذراتخـاك، ذراتجداسـازي درفرسایشانتخابیفرآیندطول
). 10و 3(یابنـد  میانتقالدستپایینمناطقبهوشوندمیجداسیلت

انتخـابی فرآینـدي آبـی فرسایشکهکندمیبیان) 25(الل همچنین
منتقـل وجـدا پـایین چگـالی باخاكریز دانهذراتآنطیکهاست
شوندمی

چگـالی میـزان تـا شـده باعـث زراعـی بـه جنگلکاربريتبدیل
یابـد  افزایشمکعبمترسانتیبرگرم54/1به12/1ازخاكظاهري

وجنگلـی اراضیدرخاكظاهريمخصوصوزنترینکم. )2جدول (
خـاك  . مشـاهده شـد  کـم شـیب دردیـم کشتضیارادرآنحداکثر

وکشـاورزي آالتماشـین ورزي و تـردد خـاك دلیـل بهاراضی زراعی
وعباسـی حـاج . باشـد مـی تـر همچنین مقدار ماده آلی کمتر، متـراکم 

وایورندیلک،)21(ویل واسالم،)7(همکاران وکارتر،)17(همکاران 
لی ظاهري خاك را طـی  نیز افزایش چگا) 10(سلیک و) 16(همکاران 

.تغییر کاربري اراضی گزارش دادند

سانتی متر در منطقه مورد مطالعه0-10هاي خاك اندازه گیري شده در کاربري هاي مختلف در عمق ضریب تغییرات ویژگی-1جدول 
Table 1- Selected soil properties coefficient of variation in different land use (0-10 cm deapth) in studied region

)%(ضریب تغییرات
Coefficient of variation نوع کاربري(%)

Land use ClaySiltSandCaCO3BDOM
47.1618.0417.8411.3013.7632.1623.876.8024.54NF
48.4123.1721.9215.4815.4739.8421.334.5020.00DF
51.0030.0029.5614.1411.4840.4015.607.7526.20DL

)Bulk Density(ي ظاهریچگال: BD،) Organic Matter(ی ماده آلOM:، )Calcium Carbonate Equivalent(یمکربنات کلس:
فرکانسبهوابستهوباالن،پاییفرکانسدرمغناطیسیبه ترتیب پذیرفتاري: ، ،

, , : Magnetite suseptability in low, high frequency and Frequancy magnetite susceptibility, respectively

NF :کاربري جنگل طبیعی)Natural forest(,DF : کاربري جنگل تخریب شده)Degreded forest(,DL : کاربري اراضی دیم)Dryland farm(
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برداري در منطقه مورد مطالعهمثلث بافت خاك و توزیع بافت نقاط نمونه- 2شکل 
Figure 2- Soil texture triangle and diffusion sampled point in studied region

هـاي کـاربري تبـدیل اثـر بـر خـاك آلیموادتجزیه) 19(سلیک 
عنـوان بهراساختمانتشکیلکاهشوزراعیاراضیبهزمینطبیعی

طبـق . عنوان کردهاخاكظاهريچگالیافزایشبرايمهمعاملدو
اراضـی درتـر بـیش مانـده بـاقی شـن مقادیر،)21(ویل واسالمنظر

بیعـی، طجنگـل بامقایسهخاك درترضعیفبنديدانهباهمراهزراعی
والرت. شودمیکشتتحتهايزمینظاهريچگالیافزایشموجب

زراعـی عملیاتازناشیبیولوژیکیهايفعالیتکاهش) 14(گرگوریچ 
.دانندمیهاخاكچگالی ظاهريافزایشبرايدیگريدلیلنیزرا

خاكکیفیتشیمیاییهايشاخص
مقـادیر کربنات کلسیم مـارنی بـوده و حـاوي   منطقهمادريمواد

تغییـر نتایج این مطالعـه نشـان داد کـه   .هستندباالییکربنات کلسیم
داشـته کربنات کلسیم معادلمیزاندرداريمعنیاراضی تأثیرکاربري

ازکمتـر داريمعنـی طـور بـه جنگـل کـاربري درآهـک مقدار. است
. )2جـدول  (باشـد  مـی دیـم زراعـت وتخریبـی جنگـل هـاي کاربري

20-30شـیب درزراعـی کـاربري بـه مربـوط کآهـ مقداربیشترین
جنگـل کـاربري بهمربوطآنکمترینودرصد46/57مقداربادرصد
ایـن  . باشـد مـی درصـد 0-10شیبدردرصد37/13مقدارباطبیعی

طـی فرآینـدهاي خاکسـازي کربنـات    پدیده در کاربري جنگل طبیعی
.شودمنتقل میترهاي پایینبه عمقثانویهکلسیم

سانتی متر در منطقه مورد مطالعه0-10هاي مختلف در عمق هاي مورد مطالعه در شیب ها و کاربريمقایسه میانگین ویژگی-2جدول 
Table 2- Mean comparison of soil properteis in different slopes and land uses at 0-10 cm deapth in the studied region

ClaySiltSandCaCO3OMBDکاربري
Land Use

شیب
Slop %)g cm-³((10-8 m-3 kg-1)%

a37.50ab57.30c5.20c34.41c1.811.54 ab52.11bc54.63a4.63DL
ed23.70a58.60b17.3027.75 dc2.11b1.45b55.30b58.20a5.00DF1S

ab31.70abc54.40cb14.9013.37 ea7.45e1.12a68.80a72.20a4.70NF
25.00 bcdcba51.70ab13.3051.24 ac1.54ab1.49b49.54bc51.50ab3.77DL

b30.60abc52.80b16.4036.54 bcc2.22ab1.48b54.50bc55.90b2.40DF2S
cd27.10cba52.20b20.70e19.66b5.03dc1.30a67.50a69.12b2.30NF
e17.60c48.2034.20 aa57.46c1.77c1.37d25.60e26.76ab4.10DL

bcd26.6050.80 bcba22.60b41.70c2.04cd1.34c36.10d37.50ab3.78DF3S
bc29.10bc50.60b20.30d27.29b4.94d1.26b49.00c50.61ab3.10NF

کاربري : DFکاربري اراضی دیم، : DL. درصد20- 30شیب : 3Sدرصد، 10- 20شیب : 2Sدرصد، 0- 10شیب : 1S.باشندحروف مشابه در یک ستون فاقد اختالف معنی دار می
کاربري جنگل طبیعی: NFجنگل تخریب شده، 

Numbers followed by the same letter are not significantly differences (P<0.05). S1: Slope (0-10%), S2: Slope (10-20%), S3: Slope
(20-30%). DL: Dryland Farm, DF: Degreded Forest, NF: Natural Forest

Degreded(کاربري جنگل تخریب شده forest(

)Dryland farm(کاربري دیم

Natural(جنگل طبیعیکاربري  forest(
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جنگـل کاربريبهنسبتزراعیکاربريدرآهکمقداربودنزیاد
وآنو انتقالآلیموادازغنیسطحیخاكشدیدترفرسایشبه علت

کلسـیم  کربناتازغنیکهزیرینخاكگرفتنقرارسطحدرتیجهندر
مـاده مقدارطرفیاز.است) منطقهایندرمادريموادجنسدلیلبه(

تولیدنتیجهدروهامیکروارگانیسمبیشترفعالیتنتیجهدروبیشترآلی
وکربنات کلسیم معادلحاللیتافزایشباعثبیشترکربناکسیددي
وخرمـالی . شودمیترپایینهايعمقبهآنانتقالوبشوییآنتیجهدر

کشـور و همچنـین   شـمال لسیتپه ماهورياراضیدر) 24(همکاران
در منطقه لردگان استان چهار محال و بختیـاري ) 2(ایوبی و همکاران 

.نتایج مشابهی ارائه دادند
شـیب طبیعـی جنگـل کاربريبهمربوطآلیمادهمقداربیشترین

کـاربري بـه مربـوط آنو کمتـرین درصد45/7مقداربادرصد10-0
جنگلکاربريدرآلیمادهمقدار.باشدمیدرصد54/1مقداربازراعی

پـذیري تغییـر . استبیشتردیگرهايکاربريبهها نسبتشیبتمامدر
تــأثیروخــاكکیفیــتارزیــابیبــرايمهــمعامــلیــکآلــیمــاده

آلـی مـواد ماننـد هـایی ویژگـی درتفـاوت . استمدیریتیهايفعالیت
دسترسـی قابلیـت وغـذایی عناصـر چرخشدربسزاییتأثیرتواندمی

اغلـب رويزیـادي آثـار آلـی مـاده .باشـد داشتهخاكغذاییعناصر
درآننهـایی نتیجـه کـه داردخـاك فیزیکـی وشیمیاییهايویژگی
منتقـل راریزذراتمعموالًفرسایش. باشدمیفرسایشکاهشخاك،

. هسـتند غـذایی عناصـر اززیـادي مقـدار حـاوي ذراتاینوکندمی
افـق درآلـی مـاده وجـود علتبههاخاکدانهو ثباتمناسبساختمان
ظـاهري، چگـالی کـاهش تخلخـل، افـزایش سـبب هـا خاكسطحی
خـاك فرسـایش کـاهش نهایتاًوروانابکاهشپذیري،نفوذافزایش
هـاي  نشان دادند خاکدانه) 29(و همکاران ناردي. )32و 1(شد خواهد

درشت در مناطق تحت کشت به دلیل عملیات شخم شکسـته شـده و   
. مواد آلی خاك از حفاظـت فیزیکـی کمتـري برخـوردار خواهنـد شـد      

تر خاك در کـاربري زراعـی نسـبت بـه کـاربري      همچنین بافت سبک
).19(جنگل حساسیت مواد آلی را به تجزیه افزایش می دهد 

کننده رفتـار فیزیکـی   هاي معدنی مقدار کل کربن، کنترلخاكدر
کمـپلکس شـده   رفتار فیزیکی خاك به مقدار کربن آلـی  . خاك نیست

)COC(1کمـپلکس نشـده   یا مقدار کربن آلـی  و)NCOC(2  بسـتگی
بر این اساس براي بررسی ذخـایر مـاده آلـی بـا اسـتفاده از      ). 13(دارد 

و مقـدار کـربن   )COC(پلکس شده نظریه دکستر بین مقدار کربن کم
بـراي کـل   %)Clay(بـا درصـد رس  )NCOC(نشـده  آلی کمـپلکس 

).3کل ش(ها بر اساس تفکیک کاربري ارتباط برقرار شد داده
شده زیـر  هاي کشت دیم و جنگل تخریبنقاط مربوط به کاربري

درصد از نقاط مربـوط بـه   53خط اشباع قرار گرفتند و همچنین حدود
درصد نقـاط مربـوط بـه    47جنگل طبیعی باالي خط اشباع و کاربري

1- Complexed organic carbon
2- Non-complexed organic carbon

و نزدیـک بـه خـط قـرار     ) 1:10(کاربري جنگل طبیعی زیر خط اشباع 
هاي کمپلکس نشده با کربن نقاط باالي خط خاك. )3شکل (اندگرفته

هاي کمپلکس شده بـا کـربن آلـی    آلی و نقاط زیر خط مربوط به خاك
از کیفیـت بـاالتري نسـبت بـه     هـاي جنگـل طبیعـی    خاك.باشندمی

باشـند و  شده و کـاربري دیـم برخـوردار مـی    هاي جنگل تخریبخاك
ها در اغلب نقاط با مواد آلـی خـاك بـه صـورت     بخش رس این خاك
هـاي  در بررسی خاك) 18(هوایی و همکاران . اندکامل کمپلکس شده

هـاي آبـی و   هاي مرتع، زمینمنطقه سمیرم استان اصفهان در کاربري
هاي مربـوط بـه هـر    راضی زراعی دیم به این نتیجه رسیدند که خاكا

در ) 23(کلیشادي و همکـاران  . سه کاربري زیر خط اشباع قرار گرفتند
هاي منطقه کوهرنگ استان چهار محال بختیاري به ایـن  بررسی خاك

هاي زراعی آبی، هاي کاربري مرتع، زمیننتیجه رسیدند که تمام خاك
. هاي زراعی دیم زیر خط اشـباع قـرار گرفتنـد   مینهاي آیش و ززمین

هاي زراعی آبی و مرتع از وضعیت بهتـري  آنها نتیجه گرفتند که زمین
هاي آنهـا بـه   هاي دیم و آیش برخوردار هستند و خاكنسبت به زمین

.باشدتر میخط اشباع نزدیک

خاكمغناطیسیپذیرفتاري
طبیعـی جنگلاربريکدرپایینفرکانسدرمغناطیسیپذیرفتاري

جنگـل کـاربري وکشـت تحـت کـاربري ازبیشترداريمعنیطوربه
پـذیرفتاري میـانگین ). 4شـکل  و2جـدول  (باشـد مـی شـده تخریب

تخریبجنگلطبیعی،جنگلکاربريدرپایینفرکانسدرمغناطیسی
8-10)4/42و8/61،6/48ترتیـب بـه کشـاورزي وشده m-3 kg-1)
داريمعنیتفاوتپایینوباالفرکانسدرمغناطیسیپذیرفتاري. است
طـوري بـه .دهدمینشانمختلفهايشیبکالسدرهاکاربريبین
تفـاوت دیگرهايکاربريباجنگلکاربريشیبکالسسههردرکه

پذیرفتاري مغناطیسـی وابسـته   ). 2جدول (دهد مینشانراداريمعنی
ه ذره فرومغناطیس است کـه نسـبت   بازتابی از انداز) χFD(به فرکانس 

ــوص     ــه خص ــرون ب ــک میک ــر از ی ــدازه کمت ــا ان ــه حضــور ذرات ب ب
میکـرون  01/0–03/0هـائی بـا انـدازه    ها و تک دومینسوپرمغناطیس
پـذیرفتاري مغناطیسـی وابسـته بـه     مقادیر بـاالي ). 38(حساس است 

فرکانس نشان دهنده حضور مشخص ذرات خیلـی ریـز فرومغنـاطیس    
مقادیر باالي پـذیرفتاري مغناطیسـی وابسـته بـه     ). 27(ت ساز اسخاك

فرکانس در کاربري جنگل بیانگر منشأ پدوژنز ذرات فرومغنـاطیس در  
با توجه بـه مـواد   . باشدمقایسه با ذرات فرومغناطیس به ارث رسیده می

پـذیرفتاري رسـد کـه افـزایش   مادري آهکی در منطقـه بـه نظـر مـی    
هـاي  کـانی پـدوژنیک تشـکیل یـل دلبـه اساسـاً هـا خاكمغناطیسی

: شـامل سـاز خاكعواملبهزیاديمیزانبهکهباشدفرومغناطیس می
دارد بسـتگی گیـاهی پوششوبلنديوپستیهوا،وآبمادري،مواد

)26 .(
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مورد مطالعههاي استفاده از مفهوم دکستر کربن آلی کمپکس شده و کربن آلی کمپلکس نشده براي خاك- 3شکل 
Figure 3- Dexter concept of Complexed and Non-complexed organic carbon for studeid soils

اشـاره بیشترمغناطیسی،پذیرفتاريافزایشمورددرمطرحفرضیه
ومگنتیـت بلورهايریزبهمغناطیسی،غیرآهنجايدرشکلتغییربه

ــت ــرایطدر). 35(دارد مگهمی ــدگش ــتر،یبارن ــیبیش ــر،زهکش بهت
آهـن پـدوژنیک ترکیباتزراعی،غیرکاربريوپایدارترژئومورفولوژي

خواهـد بیشترمغناطیسیپذیرفتارينتیجهدروشودمیتولیدبیشتري
افزایش پذیرفتاري مغناطیسی در خـاك  ) 2009(یانگ و همکاران . بود

مق کاهش سطحی را مشاهده کردند که مقدار آن در سطح زیاد و با ع
ــاکتري  . )38(یافــت  ایــن محققــین علــت ایــن افــزایش را فعالیــت ب

مگنتوتاتیک و همچنـین چرخـه احیـاء و اکسـید در افـق سـطحی در       
موجـودات زنـده اثـرات    . هاي عمقی خاك گزارش دادندمقایسه با افق

کـارایی مکانیسـم   . هاي مغناطیسـی دارنـد  متفاوتی روي تشکیل کانی
هـاي احیـا کننـده متفـاوت آهـن      بـاکتري تخمیر به جمعیت و فعالیت

هاي هتروتروف بـه درجـه حـرارت متوسـط،     این باکتري. بستگی دارد
رطوبت کافی، کربن آلی به عنوان دهنده الکترون و واکنش قلیایی تـا  

اغلب این شـرایط در ریزوسـفر در مقایسـه بـا کـل      . متوسط نیاز دارند
نقش مشخصـی در  بنابراین کاربري و پوشش گیاهی. خاك وجود دارد

کانی دارند که خـود تعیـین کننـده طبیعـت و     -اثر متقابل موجود زنده
بعالوه کاربري و پوشش گیاهی روي کالتـه  . باشنداندازه ریزوسفر می

هاي خاصی مانند پادزولی در نهایت فرآیندشدن و هوادیدگی اسیدي و
، باشـد هاي مغناطیسی میشدن که تعیین کننده تشکیل و تجمع کانی

).6(مؤثرند
دالیـل مهمتـرین ازیکیرسمخصوصاًوخاكریزذراتانتقال

رسـوب رسکـه اسـت هـایی بخشدرمغناطیسیپذیرفتاريافزایش
مغناطیسـی  ریـز ذراتمعتقدنـد ) 28و 2(محققینکهچرا.استکرده

پوشـش صورتبهرسذراتباهمراهفرآیند،اینطیدر) ماگهمایت(
نتیجـه درورسانتقـال اینکـه بـه توجـه با. یابندمیانتقالرسروي
اثـر درکشـاورزي کاربريدرآنهمراهمغناطیسیهايکانیریزذرات

هـاي کـانی غلظـت نتیجـه دراسـت، گرفتـه صـورت بیشترفرسایش
از. باشـد مـی کمتـر جنگل طبیعیبهنسبتکاربريایندرمغناطیسی

طـور بهکشاورزيکاربريدرکربنات کلسیم معادلمقداردیگرطرف
تخریـب جنگـل وجنگلکاربريازبیشتر) درصد5سطح(داريمعنی
پـذیرفتاري کربنـات کلسـیم معـادل   کهآنجاییازوآمددستبهشده

ازیکـی نیـز راامـر ایـن تـوان مـی دهد،مینشانرامنفیمغناطیسی
کشـت تحـت کاربريدرمغناطیسیپذیرفتاريکاهشاحتمالیدالیل

) 35(همکاران وسادیکی،)20(همکاران وحسین).35و 34(نست دا
ــاريو ــاران ومخت ــاتدر) 28(همک ــودمطالع ــانخ ــدبی ــهکردن ک

هـاي کـاربري مغناطیسیپذیرفتاريمیانگیندرداريمعنیهايتفاوت
میـانگین داريمعنـی طوربهشدهکشتهايخاكدارد،وجودمختلف

پوشـش بـا هایی کهکاربريبهنسبتريتپایینمغناطیسیپذیرفتاري
مقـدار بـر نمـا زمـین موقعیـت . دارنـد اند،شدهپوشیدهطبیعیگیاهی

مقـدار پـذیرفتاري  ). 12و 2(باشـد  میتأثیرگذارمغناطیسیپذیرفتاري
پـایین هايموقعیتدرکاربريسههردرپایینفرکانسدرمغناطیسی

دسـت بـه شـیب بااليايهموقعیتازبیشترداريمعنیطوربهشیب
. آمد
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مترسانتی0-10عمقدرمختلفهايکاربريبینپایینفرکانسدرمغناطیسیپذیرفتاريمیانگینمقایسه- 4شکل 
Figure 4- Magnetic susceptibility means in low frequency in different land uses at 0-10 cm depth

وباالدسـت نقـاط درسطحیخاكپیوستهرفتهدرکلیطوربه
تغییـر باعـث دسـت پـایین هـاي قسـمت بـه ذراتایـن شـدن اضافه

). 33(شـود  مـی توپـوگرافی ردیفیکطولدرمغناطیسیپذیرفتاري
ازشـیب پـایین هايموقعیتدرآهکمقداردارمعنیکاهشهمچنین

هـا موقعیتایندرمغناطیسیپذیرفتاريافزایشدیگراحتمالیدالیل
.باشدمی

گیري نتیجه
واراضـی کـاربري اثـرات بررسـی منظوربهکهتحقیقایننتایج
گرفـت، صـورت خـاك هـاي ویژگـی برخیتغییراتبرشیبموقعیت

عوامـل مهمتـرین ازنمازمینشیبواراضیکاربرينوعکهدادنشان
بـر کـار وکشـت . باشندمیخاكکیفیخصوصیاتتغییربرتأثیرگذار

دنبـال بـه وخاكفرسایشدارمعنیافزایشباعثشیبداراراضیروي
وغـذایی عناصـر آلـی، مـاده خـاك، ریـز ذراتبیشـتر رفـت هدرآن

رفـتن بینازوفرسایشبه دلیل اثر. شودمیمغناطیسیریزهايکانی
زراعـی کـاربري درعمقیهايالیهشدنرخنمونوسطحیهايالیه

کـالس بـه جنگـل درسـیلتی رسـی لـوم غالبکالسافت خاك ازب
مـاده پـذیري تغییـر . یافـت تغییرزراعیکاربريسیلتی درلومترسبک

هـاي فعالیـت تـأثیر وخـاك کیفیتارزیابیبرايمهمعاملیکآلی
هـا  شـیب تمـام درجنگـل کـاربري درآلـی مادهمقدار.استمدیریتی

رفتار فیزیکی خاك به مقـدار  . استتربیشدیگرهايکاربريبهنسبت
کربن آلی کمپلکس شده و یا مقدار کربن آلی کمپلکس نشده  بستگی 

، نشـان داد  2008بررسی ذخایر ماده آلی بر اساس نظریه دکسـتر  . دارد
که بخش رس کاربري جنگل در اکثر موارد بـا مـواد آلـی بـه صـورت      

نگـل از  هـاي کـاربري ج  در نتیجـه خـاك  . کمپلکس شـده مـی باشـد   

ظـاهري مخصـوص وزن. باشـند وضعیت فیزیکی بهتري برخوردار می
جنگلـی اراضـی نیز که از جمله خواص فیزیکی خـاك اسـت در  خاك

طـور بـه جنگـل کـاربري درآهـک مقـدار . باشـد کمترین مقدار مـی 
دیـم زراعـت وتخریـب شـده  جنگـل هايکاربريازکمترداريمعنی

کـاربري بـه نسـبت زراعیکاربريدرآهکمقداربودنزیاد. باشدمی
نتیجهدروآنو انتقالسطحیخاكشدیدترفرسایشبه علتجنگل

. باشـد کلسـیم مـی  کربنـات ازغنیزیرینخاكگرفتنقرارسطحدر
بیشترین مقـدار پـذیرفتاري مغناطیسـی در کـاربري جنگـل طبیعـی و       

ن بـه علـت آهکـی بـود    .کمترین مقدار در کاربري دیم مشاهده گردید
هـاي  مواد مادري پذیرفتاري مغناطیسی حاصل تشکیل خاکسـاز کـانی  

.باشدفرومغناطیس می
ونقـاط تـوان این تحقیق و تحقیقات مشابه مینتایجازاستفادهبا
کیفیـت وانـد شـده متحمـل رازیـادي تخریبکهحساسهايمکان
مدیریتعدمصورتدراینکهیاوکاهش یافتهآنهادرشدتبهخاك

خواهنـد داشـت،   دنبـال بـه راخـاك کیفیـت شـدید کـاهش اسبمن
ــایی ــردشناس ــرايوک ــامب ــاتانج ــرحوعملی ــايط ــاظتیه وحف

نتیجـه . جستبهرهآنهاازمکانهرمخصوصومناسبهايمدیریت
کهآنها،ازاستفادهوشوندهتجدیددیرطبیعیمنابعبابرخورداینکلی

موقعیـت بـا منطبـق بایسـتی اسـت، جامعـه هرپایدارتوسعهارکاناز
بـدین . باشـد منطقـه هـر برايمدتدرازدرکارياستعدادوفیزیکی

طبیعتقوانینوهاپدیدهکلیهبابایستیمنابعاینازاستفادهکهمعنی
بـی صـورت در. باشـد داشـته خوانیهمآنهاست،بقايحفظبرايکه

تنهـا نـه کوتـاهی مـدت ازپسهایی،پدیدهوقوانینچنینبهتوجهی
منـابع کـالً طوالنیهايمدتبراينهایتاًکهیابد،میکاهشعملکرد
.دهدمیدستازبشربرايراخوددهیبهرهطبیعی

DL

Land use
(Land Use) کاربري اراضی
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Introduction: Land use changes are the most reasons which affect natural ecosystem protection. Forest soils
have high organic matter and suitable structure, but their land use management change usually affects soil
properties and decreases soil quality. There are several outcomes of such land use changes and intensification:
accelerated soil erosion and decline of soil nutrient conditions, change of hydrological regimes and
sedimentation and loss of primary forests and their biodiversity. Establishing effects of land use and land cover
changes on soil properties have implications for devising management strategies for sustainable use. Forest land
use change in Yasouj caused soil losses and decreased soil quality. The objectives of this study were to assess
some soil physical and chemical properties and soil magnetic susceptibility changes in different land uses and
slope position.

Materials and Methods: Soil samples were taken from natural forest, degraded forest and dryland farm
from different slops (0-10, 10-20 and 20-30 percent) in sout east of Yasouj. They were from 0–10 cm depth in a
completely randomized design with five replications. Soil moisture and temperature regimes in the study area are
xeric and mesic, respectively. Particle size distribution was determined by the hydrometer method and soil
organic matter, CaCO3 equivalent and bulk density was determined using standard procedures described in
Methods of Soil Analysis book. Magnetic susceptibility was measured at low and high frequency of 0.46 kHz
(χlf) and 4.6 kHz (χHf) respectively with a Bartington MS2D meter using approximately 20 g of soil held in a
four-dram clear plastic vial. Frequency dependent susceptibility (χfd) is expressed as the difference between the
high and the low frequency measurements as a percentage of χ at low frequency.

Results and Discussion: Soil texture was affected by land use change from silty clay loam in forest to silty
loam in dry land farm. Declining of organic matter and aggregate stability caused soil surface loss by erosion.
The bulk density increased from 1.12 to 1.54 gcm-3 when forest changed to dry land farms. Soil compaction by
tillage and lower amount of organic matter in farm lands are some of the reasons for increasing bulk density.
Another possible reason could be decreasing of biological activity and parent material with greater calcite mixed
with soil surface layer during land use change. Thus, the maximum and minimum amount of calcite was
observed in dry land farm in 20-30 % slopes (57.46 %) and forest in 0-10 % slopes (13.37 %), respectively. In
addition during soil formation calcite was translocated to lower horizons in natural forest. The greatest organic
matter was 7.45 % and related to natural forest in 0-10 % slopes. Overall, the organic matter content was greater
in all forest slopes than all other land use. In mineral soil, total organic carbon is not a proper factor in soil
physical behavior. Complex and noncomplex organic carbon influence the soil physical behavior. Organic
carbon in degraded forest and dry land farming was in complex form but in forest land use it was observed in
two complex and noncomplex forms. Noncomplex organic matter was 53% and complex organic matter was
47%. It means that forest soil have better quality than degraded forest and dry land farm, respectively.
Sedimentary rocks have rather low concentration of magnetic minerals with magnetic susceptibility from 0.1 (10-

8 m3 kg-1) in the limestone to approximately 20 (10-8 m3 kg-1) in the siltstone. Low magnetite susceptibility in
natural forest was more than degraded forest and dry land farm. Mean magnetite susceptibility values were 61.8,
48.6 and 42.4 10-8 m-3 kg-1, respectively which probably related to magnetic minerals formation during
pedogenesis. Frequency magnetite susceptibility (χfd) was more than 3% in the most soils, significantly in forest
soil (from 4.63-5 percent). Greater frequency magnetite susceptibility (χfd) values are suggested to be indicative
of the dominance of super-paramagnetic grains and fiug single domain particles. χfd in soils reflects significant
pedogenic magnetic minerals which formed during soil formation from calcitic parent materials.
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