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چکیده
تغییر کاربری اراضی و شیوههای مدیریتی زمین عالوه بر تأثیر فراوانی که بر ویژگیهای خاک دارد ،میتواند منجرر بره از د رف رفرتن بیریاری از
کاربردهای خاک گردد .بنابراین ،مطالعات در زمینه اثر مدیریفهای متفاوت روی ویژگیهای مختلف خاک و در جهف مدیریف پایدار منابع خاک اهمیف
فراوانی دارد .در این پژوهش اثر تغییر کاربری اراضی در کاربریهای شامل جنگل بکر ،باغ گردو ،زمین کشاورزی و جنگرل تخریر شرده برر برخری از
ویژگی های فیزیکی و شیمیایی کیفیف خاک در منطقه بازفف ا تان چهارمحال و بختیاری با شرایط یکیان از نظر تأثیر فرآیندهای خراک رازی مرورد
برر ی قرار گرفف .برای این منظور از هر کدام از چهار کاربری مورد نظر  10نمونه خاک (در مجموع  40نمونه) از عمق صفر تا  30انتیمتری در قال
شبکه کامالً تصادفی جمعآوری و ویژگیهای مورد نظر تجزیه شدند .با توجه به نتایج به د ف آمده از این پژوهش میتوان بیان داشف که تغییر کاربری
تأثیر معنیدار روی تمام ویژگیهای مورد برر ی به غیر از درصد یلف دارد .به طور کلی تخری جنگل موج کاهش شدید کیفیف خاک میگرردد برا
این وجود تغییر کاربری از کشاورزی به باغ گردو منجر به بهبود کیفیف خاک میشود .بنابراین با توجه به حیاس و شکننده بودن اکو ییتمهای منطقه
زاگرس جلوگیری از جنگل زدایی به شدت توصیه میگردد.
واژههای کلیدی :بازفف ،تغییر کاربری اراضی ،کیفیف خاک

مقدمه

1

کاربری اراضی و شیوههای مدیریف اراضی از جمله عوامرل مررثر
بر ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاک میباشند .با این وجود عواملی
از قبیل رشد جمعیف ،افزایش شهرنشینی ،صنعتی شدن ،تغییر رب
زندگی و بهتبع آن مصرفگرایی بشر و تغییررات یا ری و اقتصرادی
جوامع به عنوان عوامل اصلی تغییر کاربری اراضری و تخریر خراک
مطرح میباشند ( .)2بنابراین یکی از نگرانیهای اصلی جوامع جهانی،
تخری خاک و تغییر چرخه مواد مغذی میباشرند کره خرود ناشری از
تغییر کاربری اراضی هیتند ( .)15برا اس نوع و شدت تغییر کراربری
 1و  -3بهترتی دانرشآموختره کارشنا ری ارشرد و دانشریار گرروه خراکشنا ری،
دانشکده کشاورزی ،دانشگاه تربیف مدرس تهران
 -2ا تاد گروه خاکشنا ی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه شهرکرد
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(* -نویینده میئول:
 -4ا تادیار مر یه تحقیقرات خراک و آ  ،رازمان تحقیقرات ،آمروزر و تررویج
کشاورزی ،کرج ،ایران
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اراضی ،در نهایف اکو ییتم با ایجاد روابط متقابل جدید و پیچیده بین
عناصر گیاهی ،خاک و اختار مواد مغذی عملکرد متفاوتی را منعکس
میکند ( .)35تغییر نادر ف کاربری اراضی با تأثیرگرذاری برر محریط
زییف ،المف و کیفیف خاک ( 11و  ،)35امنیرف غرذایی ،رالمتی
انیان ،تنوع زییتی ،مهاجرت و کیفیف آ ( 8و  )17در نهایف منجرر
به تخری خاک میشود ( 21و .)23
برر ی نتایج پژوهشهای مختلف نشان میدهد که تغییر کاربری
اراضی اثرات زیانباری بر ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاک دارد .به
عنوان مثال قطع درختان و تبدیل مراتع به اراضری کشراورزی رب
تخری اکو ییتمهای طبیعی و نیز کاهش ظرفیف تولید خراک مری
شود ( )1که در نهایف منجر به فر ایش ،کاهش حاصرلخیزی ،تغییرر
در رطوبف ،شور شدن و دیگر تغییرات مرثر بر خاک میشود.
با تغییر کاربری اراضی جنگلی به زمین کشراورزی ،میرزان رس و
یلف کاهش و درصد شن افزایش مییابد ( .)25در اراضی با پوشرش
جنگلهای طبیعی ،خاکدانههای با اندازه بزرگ غال میباشند با ایرن
وجود پس از تغییر کاربری این جنگلهرا بره جنگرل تخریر شرده و
اراضی کشاورزی دیم ،خاکدانههای متو رط و ریرز غالر مریگردنرد
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( .)27جنگلزدایی و تغییرر کراربری اراضری ترأثیر معنریدار برر جررم
مخصوص ظاهری ،مقاومف فروروی و تخلخل تهویرهای خراک دارد.
تبدیل اراضی جنگلی به کشاورزی به ترتی منجر به کراهش 11 ،55
و  40درصدی میانگین وزنی قطر خاکدانهها ،تخلخل خاک و هردایف
هیدرولیکی خاک گردید ،در حالی که چگالی ظاهری خاک را به مقدار
 7درصد افزایش داد (.)39
جنگلهای منطقهی بازفف جزء ذخایر اکولوژیکی کشور محیو
میشوند .تخری بخش و یعی از پوشش گیاهی این منطقه میشرود
( )1که در نهایف منجر به فر رایش ،کراهش حاصرلخیزی ،تغییرر در
رطوبف ،شور شدن و دیگر تغییرات مرثر بر خاک میشود.
با تغییر کاربری اراضی جنگلی به زمین کشراورزی ،میرزان رس و
یلف کاهش و درصد شن افزایش مییابد ( .)25در اراضی با پوشرش
جنگلهای طبیعی ،خاکدانههای با اندازه بزرگ غال میباشند با ایرن
وجود پس از تغییر کاربری این جنگلهرا بره جنگرل تخریر شرده و
اراضی کشاورزی دیم ،خاکدانههای متو رط و ریرز غالر مریگردنرد
( .)27جنگلزدایی و تغییرر کراربری اراضری ترأثیر معنریدار برر جررم
مخصوص ظاهری ،مقاومف فروروی و تخلخل تهویرهای خراک دارد.
تبدیل اراضی جنگلی به کشاورزی به ترتی منجر به کراهش 11 ،55
و  40درصدی میانگین وزنی قطر خاکدانهها ،تخلخل خاک و هردایف
هیدرولیکی خاک گردید ،در حالی که چگالی ظاهری خاک را به مقدار
 7درصد افزایش داد (.)39
جنگلهای منطقهی بازفف جزء ذخایر اکولوژیکی کشور محیو
میشوند .تخری بخش و یعی از پوشش گیاهی این منطقه به ویرژه
در  50ال اخیر منجر به تخریر و فر رایش خراک ،کراهش تنروع
زییتی ،خیارت به اراضی و منابع طبیعی ،افرزایش مشرکالتی ماننرد
زمینلغزه و افزایش یال ها در منطقه و نیز پر شدن دها و مخازن
در پایین د ف حوضه آبخیرز گردیرده ا رف .برا ایرن وجرود ،کمبرود
مطالعات کافی و تفصیلی جهرف کمری رازی اثررات تغییرر کراربری
اراضی بر ویژگیهای خاک کامالً مشهود ا ف .لرذا در ایرن پرژوهش
عی بر این بوده ا ف تا آثار تغییر کراربری اراضری برر جنگرلهرای
طبیعی که درگذر زمان پس از تبدیل به کاربریهای مختلف از جملره
اراضی کشاورزی و باغ گردو شدهاند با برر ی ویژگیهای فیزیکری و
شیمیایی مورد مطالعه قررار گیررد .از ایرن رو ،تحقیرق حاضرر جهرف
برر ی اثر تغییر کاربری اراضی بر روی برخی از ویژگیهای فیزیکری
و شیمیایی خاک ،در چهار کاربری خاک شامل (جنگل طبیعی ،جنگل
تخری یافته ،اراضی کشاورزی و باغ گردو) صورت گرفته ا ف.

مواد و روشها
معرفی منطقه مورد مطالعه

پژوهش حاضر در حوضه آبخیز بازفف ،از زیر حوضههرای اصرلی

آبخیررز کررارون شررمالی ،واقررع در شررمال غررر ا ررتان چهارمحررال و
بختیاری انجام گرفف .این منطقه از لحاظ مرفولوژی بره شرکل یر
دره بییار بزرگ (نوار کمعرض  16کیلومتری ولی با طول نیبتاً زیراد
 135کیلومتری) در میان کوههای ر به فل کشیده در طرفین واقرع
شده ا ف ( .)28از نظر خاکشنا ری خاکهرای منطقره بازفرف بیشرتر
خاکهای انتی ول (خاکهای جوان و فاقد افق مشخص) میباشرند.
شی منطقه متغیر میباشد و بیشترین آن مربوط به کالس شی 40
تا  70درصد (معادل  46درصد از و عف کل حوزه) مریباشرد .از نظرر
زمررینشنا رری منطقرره در زون شکیررته زاگرررس قرررار دارد .جررنس
ازندهای زمینشنا ی منطقه بیشتر نگهای آهکری ،کنگلرومرای
بختیاری و مارن ا ف ( 3و  .)28اکثر و رعف ایرن منطقره را جنگرل
تشکیل میدهد که با رعف زیاد رط جنگرلهرا در حرال کراهش
ا ف .با مطالعه عکسهای هوایی و بازدیدهای صحرایی منطقه مرورد
مطالعه در نزدیکی منطقه میکونی تلورد با مختصرات جغرافیرایی ' 2
 50ºطول شرقی و '  32º 22عرض شمالی واقرع در حاشریه رودخانره
بازفف در نظر گرفته شد (شکل  .)1منطقه تلورد در فاصله تقریباً 176
کیلومتر از مرکز ا تان واقع شده ا ف .ارتفراع متو رط منطقره مرورد
مطالعه از ط دریا  1560متر و اقلیم منطقه بر ا راس طبقرهبنردی
دومارتن خیلی مرطو میباشد .چهار کاربری و مدیریف غال منطقه
شامل جنگل طبیعی با پوشش غال بلوط ایرانی ،جنگل تخری شده،
اراضی کشاورزی و کاربری باغ گردو جهرف انجرام پرژوهش انتخرا
گردید .به گفته کشاورزان بومی منطقه جنگرلهرای تخریر شرده از
تخری جنگلهای بکر طی  50ال اخیر ،اراضی کشاورزی برا قطرع
جنگلها در طی 30تا 40ال گذشته ،بره وجرود آمردهانرد .همچنرین
کشف در این اراضی کامالً نتی و بیشتر بره کشرف گنردم ،شربدر و
یونجه اختصاص یافته ا ف .کراربری براغ گرردو نیرز طری  30رال
گذشته با تغییر کاربری اراضی کشاورزی و جنگلهای تخری شده به
وجود آمده ا ف.
به منظور برر ی اثر تغییر کاربری اراضی بر شاخصهای فیزیکی
و شیمیایی کیفیف خاک از هر کدام از چهرار کراربری مرورد نظرر 10
نمونه خاک (در مجموع  40نمونه) از عمق صفر تا  30انتیمتری در
قال شبکه کامالً تصادفی جمع آوری و پیش از انتقال بره آزمایشرگاه
مخلوط شدند ( .)14بررای کراهش ترأثیر عوامرل مختلرف برر خراک،
انتخا نمونه در قیمفهایی انجام گرفف که از نظر درجره ،جهرف و
شکل شی  ،نوع مواد مرادری ،حرداکثر مشرابهف را داشرتند ترا ترأثیر
عوامل خاک از بر آنها یکیان باشد .پس از خش شدن نمونرههرا
آنها با ال  4میلی متری ال گردیدند و پس با توجره بره آزمرایش
مورد نظر در صورت نیاز از ایر ال ها نیز عبور داده شدند.

تأثیر تغییر كاربري اراضی بر برخی از شاخصهاي فیزیکی و شیمیایی كیفیت خاك ،منطقه بازفت...
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شکل  -1موق عیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه الف) نقشه ایران ب) نقشه استان چهارمحال و بختیاری ج) تصویر ماهوارهای منطقه مورد مطالعه
(گوگل ارث)2018 ،
Figure 1- Geographical location of the study area A) Iran map B) Map of Chaharmahal Va Bakhtiari Province C) Satellite
)image of the study area (Google Earth, 2018

آنالیزهای آزمایشگاهی

اندازهگیری بافف خاک به رور هیدرومتری بویوکس ( )6و جرم
مخصوص ظاهری با رور یلندر ( )4انجام پذیرفف .درصد تخلخرل
خرراک بررا ا ررتفاده از رابطرره بررین وزن مخصرروص ظرراهری و وزن
مخصوص حقیقی محا به گردیرد ( .)10وزن مخصروص حقیقری یرا
چگالی خاک مقدار ثابف  2/65در نظر گرفته شرد ( .)31انردازهگیرری
پایداری خاکدانهها به رور ال تر صورت گرفرف .بردین منظرور 50
گرم خراک را روی رری الر در انردازه  0/25 ،0/5 ،1 ،2و 0/053
میلیمتر ،عبور داده شدند پس خاکدانهها به د تگاه ال ترر منتقرل
شدند .ال ها درون ا توانه به مردت  3دقیقره برا دامنره نو ران 1/3
انتیمتر و در هر دقیقه  34مرتبه باال و پایین حرکرف کردنرد .ذرات
باقیمانده روی ال ها با وزن معین درون ظرف فلزی در دمرای 110

درجه به مدت  24اعف خش و توزین گردیدند .پرس از جدا رازی
ذرات شررن بررا ا ررتفاده از فرمررول
میانگین هند ی قطر خاکدانهها محا به گردید (.)20
 MWDدر این رابطه میانگین وزنی قطر ذرات خاک Wi ،نیبف
وزن خاکدانهها در هر ال به وزن کل خاکدانهها Xi ،میرانگین قطرر
خاکدانهها باقیمانده روی ال میباشد.
اندازهگیری ویژگیهای شیمیایی خاک از قبیل  pHبه رور ()26
و هدایف الکتریکی خاک در عصاره گل اشباع تو ط د رتگاه هردایف
ررنج الکتریکرری در عصرراره اشررباع انرردازهگیررری گردیررد و پررس از
تصررحیحات الزم گررزارر هرردایف الکتریکرری در دمررای  20درجرره
انتیگراد گزارر شد ( .)30برای اندازهگیری میزان کربنرات کلیریم
معادل از رور تیترا یون با ا ید ا تفاده شد (.)29
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کرد.

پس از انجام آزمایش هرا و تجزیرههرای آزمایشرگاهی ،تجزیره و
تحلیل دادهها برا ا رتفاده از رور  Anovaیر طرفره ( One Way
 )Anovaو مقاییه میانگینها تو ط آزمون توکی در ط  5درصرد
آماری صورت گرفف.

مقاییه میانگین دادهها نشان از تفاوت درصد توزیع انردازه ذرات،
تحف اثر کاربریهای متفاوت دارد بهگونهای که درصد رس بره طرور
معنیداری در کاربری جنگل بکرر و براغ گرردو در مقاییره برا رایر
کاربریها باالتر ا ف و توزیع شن به گونهای ا ف که بیشترین میزان
شن در کاربری اراضی کشاورزی و کمتررین میرزان شرن در کراربری
جنگل میباشد (شکل .)2
برر ی اندازه ذرات خاک نشان داد که بافرف خراک در کراربری
جنگل ر ی و در باغ گردو لومی ر ی و ر ی میباشد ،دلیل این امرر
وجود پوشش گیاهی و برگشرف بقایرای گیراهی بره خراک در نتیجره
تیریع روند خاکدانه ازی و همچنین عدم تخریر خاکدانرههرا مری
باشد .با تغییر کاربری به اراضی کشاورزی از میزان رس خاک کا رته
و به میزان شن خاک افزوده میگردد .که دلیل آن ناشی از اعمرالی از
جمله عملیات کشاورزی (شخم شیار) ،چرای دام ،بوته کنی و عملیرات
مشابه مییاشد که پایداری خاکدانهها را کاهش میدهد .در نتیجه این
فرآیندها ،در نهایف جریانات رطحی ناشری از بارنردگی و آبیراری در
زمینهای کشاورزی موج آبشرویی ذرات ریرز شرده و میرزان شرن
افزایش مییابد .همچنین نتایج مقاییه میانگینها نشان میدهد توزیع
اندازه ذرات خاک در کاربریهای جنگل و باغ گرردو تفراوت معنریدار
آماری وجود ندارد .این امر احتماالٌ به دلیل کنترل چرای دام ،افرزایش
برگشف بقایای گیاهی به خاک ،ا تفاده از کودهرای دامری گیرترر
ریشه درختان و گیاهان کره در نهایرف موجر تشردید فعالیرفهرای
بیولوژیکی ،کاهش تخری خاک و موج بهبود فرآیندهای خاکدانره-
ازی در کاربری باغ گردو نیبف به اراضی کشاورزی گردیده ا ف.

نتایج و بحث
نتایج تجزیه واریانس دادههای به د ف آمده از پژوهش حاضر در
جدول  1آورده شده ا ف .نتایج تجزیه واریانس نشان میدهد که اثرر
کاربری در ط احتمال  5درصد بر درصد ریلف ترأثیر مشرخص و
معنیداری نداشته ا ف ( .)P<0.05با این حال اثرر رایر متغیرهرای
برر ی شده در این پژوهش تحف تأثیر کراربری هرای مختلرف قررار
گرفف (.)P>0.05
توزیع اندازه ذرات خاک

شکل  2کالس توزیع اندازه ذرات خاک را نشان میدهد .با توجه
به اطالعات این نمودارها ،درصد شن و رس در مدیریفهای مختلرف
دارای تفاوت معنیدار آماری میباشند ( )P<0.05با این وجود تفاوت
معنیداری بین درصد یلف در کراربریهرای مختلرف مرورد برر ری
مشاهده نشد ( .)P>0.05نتایج به د ف آمده در پژوهش حاضر نشان
میدهد که در اثر تغییر کاربری اراضی میزان شن از  23/14درصد در
جنگل بکر به  36/52 ،28/52و  34/98درصد به ترتی در اراضی باغ
گردو ،اراضی کشاورزی و جنگل تخری شده ر ید .همچنرین میرزان
یلف نیز از  32درصد در جنگل بره  27/68 ،32/14و  27/96درصرد
در باغ گردو ،اراضی کشاورزی و جنگلهای تخری شرده تغییرر پیردا

جدول  -1تجزیه واریانس ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاک در انواع مختلف کاربری اراضی
Table 1- Analysis of variance of soil physicaland and chemical properties in different types of land use
ضریب تغییرات

پارامتر

میانگین مربعات

درجه آزادی

مجموع مربعات

)(CV %

F

()MS

()df

()SS

26.68

**9.18

380.21

3

28.05

0.55 ns

60.37

3

16.83

*4.72

160.96

39.55

**21.79

1.09

3

8.92

**10.17

89.96

3

6.87

**10.17

0.06

31.77

**15.46

0.13

3

3.76

** 12.36

0.17

3

18.96

**14.01

139.82

3

3

3

 nsعدم معنیدار * ،و ** به ترتی معنیداری در

پارامتر

) Sand(%شن
1140.64
یلف
)Silt(%
181
رس
)Clay(%
482.90
) MWD(mmمیانگین وزنی قطر خاکدانه ها
3.28
) Porosity(%تخلخل
269.87
) BD(g/cm3چگالی ظاهری
0.19
ا یدیتیه خاک
pH
0.38
) EC(dS/m-1هدایف الکتریکی
0.52
( CaCO3 )%کربنات کلییم معادل
419.46
ط  5درصد ) (P<0.05و در ط  1درصد )(P<0.01

ns:Non-significant, * and **; significant at 50/0 (P<0.05) and 10/0 (P<0.01) respectively.
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شکل  -2توزیع اندازه ذرات خاک در کاربریهای مختلف .الف) درصد رس .ب) درصد شن .ج) درصد سیلت
میانگینهای با حروف مشابه اختالف معنیدار ندارند )(P<0.05
Figure 2- Soil particle size distribution in different land uses. A) Clay percentage. B) Sand percentage. C) Silt percentage
Means with the similar latters are not significantly different at P<0.05.

ووی و تیین ( )37نتایجی را مبنی بر عدم تفاوت معنرادار آمراری
بین جرزء ریلف در کراربریهرای متفراوت ارا ره دادهانرد .بروومن و
همکاران ( )7اظهار داشتند با به هرم خروردن تهویره خراک ،فعالیرف
موجودات خاکزی بیشتر شده و منجر به بیشتر شدن تجزیه مواد آلی
و متالشی شدن خاکدانهها شده و ذرات کوچ بهراحتی در آ شناور
شده و همراه با آ به الیهها پایینتر انتقال پیدا میکننرد ،یرا تو رط
روانا آ های طحی به شی های پایینتر حرکف میکنند.
روند تغییرات اجزای خاکدانه نشان میدهد روند خاکدانه ازی بره
شدت متأثر از نوع کاربری اراضی میباشد ،به گونرهای کره برا تغییرر
کاربری از جنگل بکر به ایر کراربریهرا از میرزان ذرات رس خراک
کا ته و به میزان شن آنها افزوده میگردد .در این پژوهش همچنین
مشخص شد توزیع اندازه ذرات خاک در جنگل تخری شرده شرباهف
زیادی به اراضی کشاورزی دارد که با توجه به بارندگی باال در منطقره
و فرآیند آبشویی و فر ایش خاک طحی به دلیرل تخریر خراک و
پوشش گیاهی ضعیف میتواند توجیه شود.
میانگین وزنی قطر خاکدانهها ()MWD

در این پژوهش میرانگین وزنری قطرر ذرات خراک ) (MWDبره

عنوان شاخص خاکدانه ازی مورد برر ی قرار گرفف .مطابق جردول
نتایج تجزیه واریانس (جدول  ،)1تغییر کاربری بر میزان میانگین وزنی
قطر خاکدانهها مررثر ا رف ( .)P<0.001شرکل  3نشران مریدهرد
میانگین وزنی قطر خاکدانهها در جنگل بیشتر از ایر کاربریها برود،
به صورتی که میانگین وزنی قطر خاکدانههرا جنگرل  1/32میلریمترر
بود ،این میزان به ترتی  60/27،82/07و  35/35درصرد در کراربری
باغ گردو ،اراضی کشاورزی و جنگل تخری شده کا ته شد.
در خاک جنگل به علف وجرود مراده آلری زیراد و عردم تخریر
اختمان خاک و همچنین توزیع اندازه ذرات خاک (میزان رس باالتر
و شن کمتر) دارای  MWDبراالتری هیرف .درحرالیکره در اراضری
کشاورزی ماده آلی کم چرای مفرط و شخم همچنین کراهش میرزان
رس و افزایش شن موج کاهش میرانگین وزنری قطرر خاکدانرههرا
گردیده ا ف .در جنگل تخری شده نیز وجود ماده آلی کرم و ترراکم
خاک میتواند از دالیل کاهش  MWDباشد .در حالی که در کراربری
باغ گردو برگشف بقایای آلی به خاک و عدم تخری خاکدانهها دلیرل
بیشتر بودن  MWDنیبف به اراضی کشاورزی میباشرد .بره عبرارت
اده وجود کربن آلی روند خاکدانه ازی را تیریع میکنرد و موجر
ایجاد خاکدانههای ماکرو و پایداری بیشتر خاکدانههرا مریگرردد و برا
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تغییر کاربری باعث افزایش جرم ویژه ظاهری به میزان 10/96 ،6/30
و  12/75درصد به ترتی در باغ گرردو ،اراضری کشراورزی و جنگرل
تخری شده نیبف به جنگل میشود .میتوان گفف با تغییر کراربری
از جنگل به کاربری کشاورزی و جنگل شده با افزایش شن و کراهش
میزان رس و در نتیجه تخلخل کمتر ،جرم مخصوص ظاهری افزایش
مییابد .همچنین با تغییر کاربری اراضی کشاورزی به باغ گردو عکس
این فرآیندها رخ میدهد و ب کاهش جرم مخصروص ظراهری در
کاربری باغ گردو نیبف به اراضی کشاورزی میگردد..

کاهش رس و افزایش شن نیز پایداری و میانگین وزنی قطر خاکدانره
ها کاهش مییابد .نتایج این پژوهش نشان میدهد شاخص میرانگین
وزنی قطر خاکدانهها همبیرتگی مثبرف و قروی برا مراده آلری خراک
( )r=0/71داشف.
جرم ویژه ظاهری

نتایج تجزیه واریانس مقدار جرم ویرژه ظراهری در کراربریهرای
مورد نظر نشان میدهد اثر تغییرر کراربری اراضری در رط احتمرال
 0/001درصد بر جرم ویژه ظاهری مرثر ا ف (جدول  .)1نتایج مربوط
به مقاییه میانگینها در شکل  5آورده شده ا ف .نتایج نشان میدهد

c
d

0.5
0
اراضی کشاورزی
Farmland

جنگل تخریب شده
Destroyed
Forest

با گردو Walnut
Garden

جنگل بکر
Natural Forest

میانگین وزنی قطر خاکدانه ها

b
1

)Mean Weght Diameter (mm

a

1.5

کاربری اراضی
Land uses

شکل  -3تأثیر تغییر کاربری بر میزان میانگین وزنی قطر خاکدانهها
میانگینهای با حروف مشابه اختالف معنیدار ندارند )(P<0.05
Figure 3- Effects of land use change on mean weight diameter of aggregates
Means with the similar latters are not significantly different at P<0.05.

1
²

2
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R

1
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3

)Organic Matter (. g kg -1 Soil

4

میانگین وزنی قطر خاکدانه ها
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شکل  -4همبستگی ماده آلی با میانگین وزنی قطر خاکدانهها
Figure 4- Correlation of soil organic matter with mean weight of aggregate diameter
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شکل  -5تأثیر تغییر کاربری اراضی بر میزان چگالی اهری خاک
میانگینهای با حروف مشابه اختالف معنیدار ندارند . (P<0.05
Figure 5- Effects of land use change on soil Bulk density
Means with the similar latters are not significantly different at P<0.05.

مقاییه جرم مخصوص ظاهری بین دو کاربری اراضی کشراورزی
و جنگل تخری شده نشان داد تفراوت معنریدار آمراری برین ایرن دو
کاربری وجود ندارد .دلیل آن میتواند ناشی از ماده آلی تقریباً یکیران
در این دو کاربری باشرد .در اراضری کشراورزی عملیرات خراکورزی
موج شکیته شدن خاکدانههرا و کراهش تخلخرل خراک بره علرف
قرارگیری ذرات ریز در خلل و فرج خاک میگردد ،در نهایف جرم ویژه
ظاهری خاک افزایش مییابد (.)8
افزایش جرم مخصوص ظاهری پرس از تغییرر کراربری اراضری
میتواند نشرانگر کرم شردن فعالیرف ریشره گیاهران مریباشرد (.)19
همچنین دالیل افزایش جرم ویرژه ظراهری را در کراربریهرای براغ
گردو ،اراضی کشاورزی و جنگل تخری شده نیبف به جنگرل را مری
توان تراکم خاک به دلیل چررای دام و ترردد ماشرین آالت ،عملیرات
کشاورزی ،همچنین کاهش ماده آلری خراک و کراهش فعالیرفهرای
بیولوژیکی دانیف.
تخلخل

نتایج جدول تجزیه واریانس مشاهده میگردد که اثرر کراربری در
ط احتمال  0/001درصد بر تخلخل خاک مرثر ا رف (جردول .)1
تخلخرل خراک در کرراربریهرای مختلرف در دامنرره  47/46و 40/74
درصد متغیر بود که بیشترین میزان تخلخل مربوط به کاربری جنگرل
بکر و کمترین میزان مربوط بره کراربری جنگرل تخریر شرده برود.
جنگل زدایی باعث کاهش  12/05 ،6/92و  14/16درصردی تخلخرل
به ترتی در کاربریهای باغ گردو ،اراضی کشاورزی و جنگل تخری
شده گردید .تغییر مدیریف از اراضی کشراورزی بره براغ گرردو باعرث

بهبود  6درصدی تخلخل خاک در باغ گردو گردیده ا ف .همچنین با
مقاییه روند تغییرات وزن مخصوص ظاهری و تخلخل (شکل  5و )6
نتایج نشان داد که با افزایش وزن مخصوص ظاهری از میزان تخلخل
خاک کا ته میگردد.
در رابطه با پایین بودن تخلخل در جنگل تخریر شرده و اراضری
کشاورزی میتوان دالیلی از جمله تردد دام و ماشرین آالت ،عملیرات
کشاورزی ،چرای شدید و ماده آلی کمتر در مقاییه با ایر کاربریهرا
را مطرح نمود .زیرا عملیات شخم و کشف وکار موج کراهش حجرم
منافذ ماکروپور و ایجاد ی الیه فشرده در زیر الیة گلخرا و نزدی
به ط زمین میگردد( 16و  .)21نتایج این تحقیق از نتایج گرزارر
یو فی فرد و همکاران ( )38پیروی میکنرد .بره گونرهای کره نترایج
تحقیق ایشان نشان داد که تغییر کاربری از مرتع برا پوشرش گیراهی
خو به مرتع با پوشش گیاهی ضعیف ،دیمزار و دیمزار رهاشده ب
تأثیر معنیدار آماری در ط احتمال  5درصد برر درصرد تخلخرل در
چهار کاربری مورد نظر میگردد.
واکنش خاک ()pH
طبق نتایج جدول تجزیه واریانس (جدول  )1مشاهده میگردد که
اثر کاربری در ط احتمال  0/001درصد برر ا ریدیتیه خراک مررثر
میباشد .ا یدیتیه خاک درکاربری جنگل نیبف به رایر کراربریهرا
دارای اختالف معنیدار ا ف (شکل  7الف) .افزایش ا یدیتیه خاک را
در اثر تغییر کاربری اراضی جنگلی میتواند به دلیل کاهش بقایای آلی
خاک و فعالیفهای مردیریتی ازجملره کروددهی و نیرز اضرافه شردن
کودهای حیوانی در اثر چرای دام باشد (.)12
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شکل  -6تأثیر تغییر کاربری اراضی بر میزان تخلخل خاک
میانگینهای با حروف مشابه اختالف معنیدار ندارند )(P<0.05
Figure 6- Effects of land use change on soil porosity
Means with the similar latters are not significantly different at P<0.05.

بنابراین ،در منطقه مورد مطالعه ،جنگلزدا ری منجرر بره کراهش
برگشف الشبرگ ،بقایای گیاهی و کراهش مرواد آلری خراک گردیرده
ا ف .در کنار میئله تغییر پوشش گیاهی ،چرای دام ،بوته کنی و ایر
وء مدیریفها باعث افزایش  pHخاک در ایر کاربریها نیبف بره
کاربری جنگل گردیده ا ف .شکل ( ) 7نشان میدهد روند تغییرات

ا یدیتیه عکس روند تغییرات میزان ماده آلی در کاربریهای مختلرف
میباشد این دو پارامتر باهم رابطه منفی و قروی دارنرد (.)r= -0/70
روند افزایشی میزان  pHخاک طی تغییر کاربری اراضی در مطالعرات
دیگر نیز به اثبات ر یده ا ف (.)6

شکل  -7الف) نمودار تأثیر تغییر کاربری اراضی بر میزان  pHخاک .ب) روند تغییرات میزان ماده آلی و  pHخاک در کاربریهای مختلف
میانگینهای با حروف مشابه اختالف معنیدار ندارند )(P<0.05
B) Trends in soil organic matter content and pH changes in different land .Figure 7- A) Effects of land use change on soil pH
uses
Means with the similar latters are not significantly different at P<0.05.

تأثیر تغییر كاربري اراضی بر برخی از شاخصهاي فیزیکی و شیمیایی كیفیت خاك ،منطقه بازفت...

میتوان به دلیل کاهش پوشش گیاهی و الشبرگ در اثر چررای دام و
بوته کنی به تبع آن افزایش تبخیرر از خراک رطحی توجیره نمرود.
چانتون و الوادو ( )9و جعفری و همکاران ( )18نیز گزاررهایی مبنی
بر افزایش  ECدر اثر کاهش پوشش گیاهی و افزایش تبخیر از خراک
طحی ارا ه نمودهاند .نتایج همچنین نشان میدهرد ،تغییرر کراربری
اراضی کشاورزی به باغ گردو منجر به کاهش هردایف الکتریکری بره
میزان  8/49درصد گردیده ا ف .دالیل احتمالی این کاهش می تواند
نبود خاکورزی شدید و از وی دیگرر کراهش دمرای خراک و تبخیرر
توجیه شود .بروالن و همکراران ( )5نیرز افرزایش  ECدر اثرر جنگرل
تراشی را گزارر نمودهاند.

قابلیت هدایت الکتریکی )(EC

نتایج تجزیه واریانس قابلیف هدایف الکتریکری در جردول  1در
کاربریهای مختلف آورده شده ا ف .طبق جدول مشاهده مریگرردد
که اثر کاربری در رط احتمرال  0/001درصرد ،برر میرزان هردایف
الکتریکی معنی دار ا ف .مقاییه میانگینها نشان مریدهرد ،کراربری
جنگررل تخری ر شررده و کشرراورزی دارای بیشررترین میررزان هرردایف
الکتریکی بودهاند و نیبف به کاربری جنگل و باغ گردو تفاوت معنری
دار آماری داشتند (شکل  .)8دلیل افرزایش  ECدر اراضری کشراورزی
احتماالً به دلیل کوددهی در اراضی کشاورزی و عملیات کشف و کرار
بوده ا ف ( .)9همچنین افزایش معنیدار  ECدر جنگل تخری شده را
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)EC (ds m -1

b
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شکل  -8تأثیر تغییر کاربری اراضی بر میزان هدایت الکتریکی
میانگینهای با حروف مشابه اختالف معنیدار ندارند ). (P<0.05
Figure 8- Effects of land use change on electrical conductivity
. Means with the similar latters are not significantly different at P<0.05

کربنات کلسیم معادل (.(C CO3

نتایج تجزیه واریانس (جدول  )1بیانگر آن ا ف که اثرر کراربری
اراضی بر میزان کربنات کلییم معادل تأثیر معنیدار در ط احتمرال
 0/001داشته ا ف .مقاییه میانگینها نیز نشان میدهرد کره میرزان
کربنات کلییم معادل در کاربری کشاورزی بیشتر از ایر کراربریهرا
بوده ا ف (شکل  .)9ریاحی و همکاران ( ،)32دالیلی همچرون ریشره
کن کردن درختان جنگلی و عملیات کشف و کار که موجر اخرتالط

خاکهای زیرین که دارای آه بیشتر نیبف بره خراکهرای رویری
میباشند ،به عنوان دالیل احتمالی افزایش مقردار آهر خراکهرای
کشاورزی بیان نمودهاند .پایین بودن آه در خاکهای جنگلی نیز به
دلیل فراهمی رطوبف بیشرتر کره باعرث آبشرویی و انحرالل کربنرات
کلییم از افق رویری و تجمرع در افرق کلیری زیررین مریگرردد و
همچنین دیاکیید کربن ناشی از فعالیف بیولوژیکی میتوانرد تروجی
شود (.)8
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شکل  -9تأثیر تغییر کاربری اراضی بر میزان C CO3
میانگینهای با حروف مشابه اختالف معنیدار ندارند )(P<0.05
Figure 9- Effects of land use change on CaCO3 content.
Means with the similar latters are not significantly different at P<0.05.

در مدیریف باغ گردو نیز احتماال نبود خراکورزی شردید و بهبرود
اختمان خاک باعث گردیده میزان کربنرات کلیریم معرادل پرس از
تغییر کاربری کاهش معنیداری نیبف بره اراضری کشراورزی داشرته
باشد .نتایج این پژوهش از تحقیق قربانی و همکاران ( )18کره نشران
دادند ،تغییر کاربری اراضی مرتعی به کشاورزی ب تفاوت معنریدار
در کربنات کلییم معادل نگردیده ا ف ،تبعیف نمیکند.

نتیجهگیری
نتررایج پررژوهش حاضررر نشرران داد کرره ویژگرریهررای فیزیکرری و
شیمیایی خاک تحف تأثیر تغییرر کراربری اراضری قررار مریگیررد .در
مجموع میتوان بیان کرد ،میرزان تغییررات بوجرود آمرده در کراهش
کیفیررف خرراک تحررف مرردیریفهررای انیررانی و نظررامهررای مختلررف

بهره برداری بیانگر عدم موفقیرف در مردیریف پایردار منرابع خراک در
منطقه مورد مطالعه میباشد .اما مقاییره برخری ویژگریهرا از جملره
درصد توزیع اندازه ذرات خاک ،میزان تخلخل خاک و کربنات کلیریم
معادل نشان میدهد که تفاوت معنیداری برین کراربری براغ گرردو و
جنگل بکر وجود ندارد .این نتایج نشان از بهبود فرآیندهرای خاکدانره
ازی ،کاهش تخری اختمان خراک و شردت گررفتن فرآینردهای
بیولوژیکی به تبع آن بهبود کیفیف خاک پس از تغییر کاربری اراضری
کشاورزی به باغ گردو میباشد .بر همین ا اس میتوان کاربری براغ
گردو را در مناطقی که امکان احیاء جنگلهای طبیعی وجود ندارد بره
عنوان بهترین مدیریف انتخا نمود .همچنین با توجه بره حیراس و
شکننده بودن اکو ییتمهای منطقه زاگرس جلوگیری از جنگل زدایی
بهشدت توصیه میگردد.
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Effect of Land-Use Change on some Physical and Chemical Indices of Soil
Quality in the Bazoft Region, (Chaharmahal-Va-Bakhtiari Province)
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Introduction: The most important factor in environmental degradation and pressure on ecological resources
is rapid population growth combined with unsustainable exploitation of resources. Soil is one of the most
important and worthful natural resources of environment. Land use change and deforestation decrease soil
quality. Land use change also causes destruction of the evolved soils and decrease soil quality which result in
permanent destruction of land fertility. Therefore, studying land use management effects on the soil quality has
got an attention in recent years. Destroying the vegetation especially in the last 50 years resulted in important
problems like soil erosion, land slide as well as increasing flood in the Bazoft area . In this area, degradation of
the forests and their convert to other land uses like pasture, agriculture and urban or rural land use, occurs
annually at high extent, in which make high damages to natural resources. In this study, the effect of land use
change on soil quality indices in this area located at Chaharmahal-Va-Bakhtiari province was investigated.
Materials and Methods: In this research, four different managements with relatively similar conditions in
terms of the influence of soil producing processes were chosen. Then, 10 composite samples from 0-30 cm depth
of each land use (40 samples in total) were taken and different soil properties including soil texture, mean weight
diameter of aggregates (MWD), porosity, bulk density, soil acidity, electrical conductivity and calcium
carbonate equivalent were determined. One-way ANOVA was used to analyze the dataset. Tukey HSD test was
applied to compare the means at the probability level of 5%. The first land use includes the natural forest with
predominant cover of Iranian oak and the highest density and cover with the least human interference. Another
land use is the degraded forest, caused by deforestation over the last 50 years. The third land use is the
agricultural land which transformed from forest land use by deforestation in the last 50 years. The fourth land
use is the walnut garden which established from agricultural land about 20 years ago.
Results and Discussion: The results showed that land use change from natural forest to other uses had a
significant effect on most of the studied parameters. The percentage of particle size distribution was affected by
different land uses, so that the percentage of clay was significantly higher in the land use of natural forest and
walnut orchard than other land uses. The results also showed that the mean weight diameter of aggregates was
influenced by the land use change (P <0.001). Factors like soil compaction due to livestock grazing and
machinery traffic, agricultural operations and reduced biological activity increased the bulk density in all land
uses compared with the forest land use. Deforestation also resulted in 6.92%, 12.05% and 14.16% porosity
reduction in walnut orchard, agricultural land and deforestation, respectively. Changing management from
farmland to walnut orchards also improved soil porosity by 6 percent. In the study area, the problem of changing
vegetation, grazing, planting and other mismanagement increased soil pH in other land uses compared with the
forest land use. The comparison of means showed that degraded forest and agriculture land uses had the highest
rate of electrical conductivity which showed significant difference with natural forest land use and walnut
orchard. Analysis of variance indicated that the land use had a significant effect on calcium carbonate equivalent
at the probability level of 0.001. The comparisons also showed that the equivalent calcium carbonate content in
agricultural land was higher than the other land uses, and there was no significant difference between walnut
orchard and natural forest.
Conclusion: The results of the present study showed that the soil physical and chemical properties were
significantly affected by land use change. Overall, it can be stated that the rate of changes in soil quality under
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human management and different utilization systems indicates failure in sustainable management of soil
resources in the study area. Some characteristics such as soil particle size distribution percentage, soil porosity
and calcium carbonate equivalent shows that there is no significant difference between walnut orchard and
natural forest. However, the walnut orchards can be selected as the best management in areas where it is
impossible to restore natural forests. Also, the need for stopping deforestation in Zagros ecosystem is highly
recommended.
Keywords: Bazoft, Land use change, Soil quality

