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واقع در مناطق خشک و  کشورهایاراضی کشاورزی از پیامدهای اصلی تغییرات کاربری اراضی در  رهاسازی 1 

اراضی  سازیرهاکه در آینده  شودمی بینیپیشاست. با توجه به عواقب منفی کشاورزی فشرده در این مناطق،  خشکنیمه 2 

در طول چند دهه گذشته مساحت زیادی (. Lesschen et al., 2008)در این نواحی داشته باشد  تریسریعکشاورزی روند  3 

 4 در آینده هم اراضی زیادی ممکن است اجتماعی متفاوتی داشته است،-و اقتصادی شناختیبومکه دالیل  رهاشدهاز اراضی 

 5 (. ,.2012Cuesta et al) رها شوند که دلیل عمده آن مهاجرت روستاییان خواهد بود

اراضی کشاورزی در واقع نوعی ترمیم و بازیابی این اراضی به سمت شرایط طبیعی اولیه است که اغلب از  رهاسازی 6 

پیچیده است. یک زمین کشاورزی  ایپدیدهاراضی،  رهاسازی. ترمیم خاک پس از پذیردمیطریق مداخله بشر صورت  7 

، ابتدا زمانی که پوشش گیاهی طبیعی آن برای ایجاد مزارع نمایدمیغییر رویه را طی ، حداقل دو مرحله انتقال یا ترهاشده 8 

 9 اراضی کشاورزی رهاسازی. به هر حال گردندمیو سپس هنگامی که کشت محصوالت کشاورزی متوقف  شودمیحذف 

 10 زیستحیطمجهانی به نام اصالح  تربزرگ، بخشی از یک مسئله شودمیکه در واقع نوعی تغییر کاربری اراضی شناخته 

 11 (.Gelt et al., 2011) باشدمیآسیب دیده زمین 

کشاورزی در واقع یک توالی ثانویه است که ابتدا با استقرار گیاهان  رهاسازیاستقرار مجدد پوشش گیاهی پس از  12 

(. Lesschen et al., 2008) یابدمیادامه  هادرختچها و ی هابوتهکوتاه و سپس بلند و  هایعلفشروع و سپس  سالهیک 13 

ا ب چندسالهو  سالهیکاراضی کشاورزی، گیاهان  رهاسازیکه در اولین مرحله پس از  ( مشاهده کرد2004Bonet ,) بنت 14 

، رهاسازیسال از  02چوبی پس از گذشت  هایگونهبیشتری دارند. در انتها  ایگونهطول عمر کوتاه استقرار و غنای  15 

همراه  هاجنگل یا زارهابوتهایجاد  درنتیجه. بازگشت شرایط طبیعی که با استقرار مجدد پوشش گیاهی و یابندمیاستقرار  16 

 17 (.et al., 2007 enayasB)است، به شرایط اقلیم و نوع خاک اکوسیستم بستگی دارد 

خوردگی خاک ناشی  به هم، ترمهمشیمیایی، سموم و از همه  کودهایاراضی کشاورزی، مصرف  رهاسازی درنتیجه 18 

ی اهخاکدانهخوردگی، در مرحله اول تشکیل و بازیافت  به همکه نتیجه توقف  شودمیمتوقف  ورزیخاکاز عملیات  19 

 20 باشدیمو در پی آن افزایش حفاظت فیزیکی ماده آلی خاک در برابر تجزیه میکروبی  هاخاکدانهدرشت و افزایش پایداری 

(Lesschen et al., 2008 Zhang et al., 2007; ; Bonet, 2004;Dunjo et al., 2003). 21 

ح ، موجب افت دما و افزایش رطوبت در سطمیکرو اقلیماستقرار تدریجی پوشش گیاهی و بازیابی شرایط طبیعی در  22 

اراضی  رهاسازی .(et al., 2007 enayasB) شودمیخاک و به دنبال آن، افزایش فعالیت میکروبی و تجزیه ماده آلی  23 
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کاهش و  سطحی بنابراین روانابنفوذپذیری خاک شده،  ی درشت منجر به افزایشهاخاکدانهتشکیل  درنتیجهکشاورزی  1 

 2 .(Dunjo et al., 2003; Bonet, 2004) یابدمی کاهشخاک  پذیریفرسایشظرفیت نگهداری آب افزایش و 

اراضی کشاورزی منجر به افزایش تنوع زیستی گیاهان و  رهاسازینتایج بسیاری از مطالعات حاکی از آن است که  3 

کروبی می فرآیندهایکه تغییر  یابدمیاینکه ترکیب جامعه میکروبی خاک تغییر  ترمهم. گرددمیموجودات خاکزی  4 

 5 ورزیکخاخاک، احتماالً به دلیل توقف عملیات  pHتغییر کیفیت مواد آلی و  درنتیجه کهطوریبهاکوسیستم را در پی دارد. 

 6 ابدیمیباکتریایی کاهش  تودهزیستخاکی افزایش و  هایکرمو  میکوریزا هایقارچقارچی و بخصوص  تودهزیست

(Baur et al., 2006 Kardol et al., 2005; Inoue, 2005; Laiolo et al., 2004;.) 7 

نجام شده است نشان داده ا (Lee et al., 2002) لی و همکارانکه در نواحی مرکزی کره جنوبی توسط  هاییبررسی 8 

به این ( Du et al., 2007). دو و همکاران کندمی، افزایش پیدا رهاسازیاده آلی خاک با افزایش زمان است که میزان م 9 

. یابدیماما پس از این مرحله افزایش  کندمیکاهش پیدا  رهاسازین ماده آلی در مرحله نخستین که میزا اندرسیدهنتیجه  10 

 er Wal et al., DVan 11) یابدمی، میزان ماده آلی خاک افزایش رهاشدهدر هنگام تبدیل اراضی کشاورزی به اراضی 

2006). 12 

شت که هم اکنون تحت ک هاییزمیندر مقایسه ( g et al., 2012Zhan) و همکاران ژانگدر تحقیقی که توسط  13 

درصد  1/۵بودند، انجام شد مشخص گردید میزان کربن آلی به اندازه  رهاشدهسال  6 که به مدت هاییزمینهستند با  14 

میزان کربن آلی خاک در هر دو نوع خاک  متری 1تا که با افزایش عمق خاک  دریافتند هاآنافزایش یافته بود. همچنین  15 

در  لی خاکتحت کشت، رها شدند ذخیره کربن آ هایزمین، سیر کاهشی داشته است. هنگامی که رهاشدهو  شدهکشت 16 

نظر این محققین دلیل افزایش کربن در اراضی  بر طبق درصد افزایش یافت. 6/00 سانتیمتری خاک به میزان 02عمق  17 

 18 بود. رهاشدهگیاهان در اراضی  الش برگتجمعات ریشه و  رهاشده

pH  ژانگ و  شده توسط. در تحقیق انجام دهدمیمختلفی از خود بروز  رفتارهای، رهاشدهخاک در انواع مختلف اراضی 19 

وجود ندارد. با توجه  ایویژه، رابطه رهاسازیخاک و زمان  pHمشخص شده است بین  (Zhang et al., 2010)همکاران  20 

 21 رهاسازیمشخص شده است که در تمام مراحل  رهاشدهدر اراضی  (Nunes et al., 2012) نانز و همکاران هایبررسیبه 

pH  که  دهدمیخاک حالت اسیدی داشته است که این مطلب نشانpH  بستگی زیادی به پوشش گیاهی ندارد بلکه 22 

اسیدی بوده است. در تحقیق  هایصخرهگرفته از  سرچشمهوابسته به مواد مادری است که در این مناطق مواد مادری  23 

مشخص شده است که در اراضی کشاورزی که به ( Kamla and Sunada, 2014) سونادا و کاماالانجام شده توسط  24 
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رسیده  16/6به  00/۵ خاک از pH اندرهاشدهسال  2بودند نسبت به اراضی کشاورزی که به مدت  رهاشدهسال  2۵مدت  1 

 2 است.

 3 اندرهاشدهسال  0نسبت به اراضی که به مدت  اندرهاشدهسال  1۵جرم مخصوص ظاهری در اراضی که به مدت 

. (Kamla and Sunada, 2014)گرم بر سانتیمتر مکعب رسیده است  30/1به  ۵5/1چشمگیرتری داشته و از  کاهش 4 

اراضی کشاورزی در طول  رهاسازیبیان کردند که  (Fernandez et al., 1995-Martinez) فرناندز و همکارانمارتنز  5 

روی خصوصیات خاک گذاشته و خصوصیات خاک به حالت قبل از کشت و کار نزدیک  ساله اثرات مثبتی بر 12یک دوره  6 

 7 شودمیهمچون خاکدانه سازی و پایداری ساختمان خاک  پارامترهاییاین مناطق باعث بهبود  رهاسازی. شودمی

(Kosmas et al., 2000.)  و همکاران وانگانجام شده توسط  هایبررسیدر (et al., 2011 Wang ) مشخص شده 8 

میکروبی افزایش پیدا کرد و این به خاطر استقرار  تودهزیستاراضی کشاورزی کربن  رهاسازیاست که با گذشت زمان از  9 

نشان داد که در ( Jiang et al., 2009) و همکاران جیانگ هایبررسیاست.  رهاشدهمجدد پوشش گیاهی در اراضی  10 

بی و نسبت کربن میکرو تودهزیستکربن  سانتیمتری خاک، 02چین در عمق  خشکنیمهواقع در مناطق  رهاشدهاراضی  11 

 12 افزایش و با افزایش عمق کاهش پیدا کردند. رهاسازیمیکروبی به کربن آلی خاک با افزایش زمان  تودهزیست

ند کشاورزی مان هاینهادهکه استفاده از  گیردمیدیم صورت  صورتبهدر بسیاری از مراتع کشور ما کشاورزی اغلب  13 

و بنابراین کشت پیوسته یک محصول و عدم استفاده از  باشدمیشیمیایی خیلی معمول ن کودهایکود دامی، سموم و  14 

د کشت، پتانسیل تولی هاسال. لذا پس از شودمیکشاورزی، سبب کاهش تدریجی حاصلخیزی و باروری خاک  هاینهاده 15 

 16 .شودیمی و بیولوژیکی خاک فیزیکی، شیمیای هایویژگیموجب تغییر  حتماًاین رهاسازی . گرددمیکاهش و زمین رها 

، وزن مخصوص pH ،EC هایویژگیاراضی کشاورزی بر سال(  12رهاسازی )حداقل هدف این مطالعه بررسی اثر  17 

ن و کربن آلی خاک، معدنی شدن کربن آلی، کسر متابولیکی و کربن ژ، میزان فسفر، نیتروهاخاکدانهپایداری ، ظاهری 18 

 19 بود. در استان کرمانشاه میکروبی تودهزیست

 20 هاروشمواد و 

 21 مورد مطالعهمناطق 

منطقه در استان کرمانشاه  3کیفیت خاک،  هایشاخصاراضی کشاورزی بر برخی  رهاسازی تأثیربررسی  منظوربه 22 

مناطق مورد  .شد بردارینمونه اندشدهسال کشت ن 12 حداقل به مدتکه  رهاشدهانتخاب و از زوج اراضی کشاورزی و  23 

برای تعیین تناسب اراضی مورد  (Khidir 1986( و ریشه دوم ),Storie 1976پارامتریک استوری ) یهاروشنظر توسط  24 
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 1 0ودند در یکسان ب وبلندیپستیظاهری خاک، اقلیم، شیب و  هایویژگیاین مناطق که به لحاظ  .بررسی قرار گرفتند

تعیین جرم  منظوربهمرکب خاک تهیه گردید. همچنین  هاینمونهتکرار  3 سانتیمتری و در 02تا  02و  02صفر تا عمق  2 

شده  آوریجمع هاینمونه. ندشد تهیهخاک نیز  نخوردهدست هاینمونهمورد مطالعه،  هایعمقمخصوص ظاهری، از  3 

خش تقسیم شدند. بخشی از هوا خشک شده به دو ب هاینمونهپس انتقال به آزمایشگاه هوا خشک و سپس هر یک از  4 

عبور داده شد و هر کدام در ظروفی جداگانه نگهداری گردیدند. قبل  متریمیلی 0 و بخش دیگر از الک متریمیلی 0 الک 5 

ذرات . گردید گیریاندازه پارامترهاه خاک هوا خشک جهت تصحیح رطوبت اولی ،هاگیریاندازهاز شروع تجزیه خاک و  6 

جه به با تو دستی جدا شدند. صورتبهکامل و  طوربه هانمونهبقایای گیاهی و سنگریزه موجود در  ،درشت قابل مشاهده 7 

سال گذشته، از این ویژگی برای بررسی و تائید یکسان بودن جفت اراضی  12عدم تغییر ویژگی بافت خاک در طی  8 

 9 در هر منطقه استفاده شد. کشاورزی و رهاشده

نوع کاربری اراضی  0از آن در  بردارینمونهمنطقه لعل آباد در استان کرمانشاه، شهرستان ماهیدشت واقع شده است و  10 

متر ارتفاع از سطح دریا است و مختصات  1635متوسط دارای  طوربهاین منطقه  .انجام شد و اراضی تحت کشت رهاشده 11 

شرقی است. اقلیم این منطقه طبق روش دومارتن اصالح شده  06 ˚ 06 ′ ۵0 ″شمالی و  30 ˚ 13 ′ 35 ″جغرافیایی آن  12 

سال تحت کشت بوده و محصوالتی چون گندم، جو،  1۵2. اراضی زراعی این منطقه حداقل به مدت باشدمی خشکنیمه 13 

برگردان دار، کولتیواتور و دیسک  گاوآهن وسیلهبهدر این اراضی  ورزیخاکنخود و عدس از آن برداشت شده است.  14 

ساله دارند و عمده پوشش گیاهی  ۵2آن قدمتی  رهاشدهسانتیمتر است. اراضی  02و عمق شخم  گیردمیمعمولی انجام  15 

ها مانند جو وحشی، خردل وحشی، کنگر صحرایی، )گلرنگ وحشی، گراس گیاهان علفی یکساله و چندسالهطبیعی آن را  16 

 17 و ماده مادری . همچنین این اراضی دارای بافت لوم رسی سیلتیدهدمیتشکیل شقایق، شکر تیغال و جوموشک( 

 18 .باشدمی های اسیدیسنگ
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 1 

 2 مختصات جغرافیايی مناطق مورد مطالعه -1 شکل

 3 

 4 منطقه مورد مطالعه در لعل آباد -2شکل 

نوع کاربری اراضی  0از آن در  بردارینمونهدر استان کرمانشاه، شهرستان کرمانشاه واقع شده است و  قلعه کهنه منطقه 5 

متر ارتفاع از سطح دریا است که مختصات  1300متوسط دارای  طوربهانجام شد. این منطقه  و اراضی تحت کشت رهاشده 6 

اقلیم این منطقه طبق روش دومارتن اصالح شده  شرقی است. 05 ˚ 3 ′ 00 ″شمالی و  30 ˚ 01 ′ 33 ″جغرافیایی آن  7 

سال تحت کشت بوده و محصوالتی چون گندم، ذرت،  112. اراضی زراعی این منطقه حداقل به مدت باشدمی خشکنیمه 8 

ک برگردان دار، کولتیواتور و دیس گاوآهن وسیلهبهدر این اراضی  ورزیخاک. شدکشت میآن  درپیاز  ، هویج وزمینیسیب 9 
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ساله دارند و عمده پوشش گیاهی  13آن قدمتی  رهاشدهسانتیمتر است و اراضی  02 و عمق شخم گیردمیمعمولی انجام  1 

وحشی، خردل وحشی، کنگر صحرایی، شقایق، شکر ها مانند جو )گلرنگ وحشی، گراسچند ساله و  سالهیک هایعلفآن  2 

 3 .باشدمی و ماده مادری رسوبات آهکیاست. همچنین این اراضی دارای بافت لوم رسی سیلتی  تیغال و جوموشک(

 4 

 5 قلعه کهنهمنطقه مورد مطالعه در  -2شکل 

نوع کاربری  0از آن در  بردارینمونهو  استواقع شده  فیروزآباددر استان کرمانشاه، شهرستان چاالب پایین منطقه  6 

متر ارتفاع از سطح دریا است که  1۵61متوسط دارای  طوربهانجام شد. این منطقه  و اراضی تحت کشت رهاشدهاراضی  7 

شرقی است. اقلیم این منطقه طبق روش دومارتن اصالح  05 ˚ 3 ′ 31 ″شمالی و  30 ˚ 5 ′ 36 ″مختصات جغرافیایی آن  8 

سال تحت کشت محصوالتی چون گندم، جو و  52 ضی زراعی این منطقه حداقل به مدت. اراباشدیم خشکنیمهشده  9 

و عمق  گیردمیبرگردان دار، کولتیواتور و دیسک معمولی انجام  گاوآهن وسیلهبهدر این اراضی  ورزیخاک. اندبودهنخود  10 

سال است که رها گردیده است و عمده پوشش گیاهی آن را  02آن در حدود  رهاشدهسانتیمتر است اراضی  02شخم  11 

ها مانند جو وحشی، خردل وحشی، کنگر صحرایی، شقایق، )گلرنگ وحشی، گراس چندساله ندرتبهو  سالهیکگیاهان  12 

 13 اسیدیهای سنگو ماده مادری . همچنین این اراضی دارای بافت لوم رسی دهدمیتشکیل شکر تیغال و جوموشک( 

 14 .باشدمی
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 1 

 2 چاالب پايینمنطقه مورد مطالعه در  -3شکل 

 3 

 4 مورد بررسی در خاک هایشاخص

 5 الکتریکی هدایتگیری شد. های آزمایشگاهی مرسوم اندازهخاک با روشو بیولوژیکی شیمیایی فیزیکی،  هایویژگی

(، Christenen and Johnston, 1997اشباع )گل عصاره در الکتریکی رسانایی سنج  دستگاه( با ECeاشباع )گل عصاره  6 

pH  دستگاه با اشباع گلpH متر (Christenen and Johnston, 1997) وزن مخصوص ظاهری به روش سیلندر ، 7 

(Estefan et al., 2013در نمونه )ها تعیین ( شدند. میزان رس قابل انتشارDC به روش )گی و بائودر (Gee and 8 

Bauder, 1986 هاخاکدانه( و پایداری (MWD) ( به روش الک ترYoder, 1936تعیین شدند. میزان فسفر قابل ) جذب 9 

در  (،Estefan et al., 2013)لدال جک( و نیتروژن کل خاک به روش Estefan et al., 2013به روش عصاره گیری ) 10 

 Walkley and Black, 11ها به روش واکلی و بلک )در نمونه( OC1)میزان کربن آلی خاک شدند.  گیریاندازهها نمونه

و شده  تائید هایروش( با 2qCO0متابولیکی ) رو کس (Cmin) نی شدن کربن آلی )تنفس خاک(معد ( تعیین شد.1934 12 

روز  12 دهی و طی توده میکروبی با روش گازکربن زیست .(Nannipieri and Alef, 1995)به دست آمدندمرسوم  13 

                                                           
1. Organic Carbon 

2. Metabolic Quotient 
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( تعیین گردید و ضریب بازیافت یا راندمان تجزیه کربن میکروبی معادل Nannipieri and Alef, 1995خوابانیدن ) 1 

 2 در نظر گرفته شد.  0۵/2

 3 آماری وتحلیلتجزيه

 4 هادادهنمونه مرکب خاک،  36فیزیکی، شیمیایی، بیولوژیکی و اجزای مواد آلی در تمامی  هایویژگی گیریاندازهپس از 

× عمق  0× تکرار  3) خاکنمونه مرکب  10فاکتوریل در قالب طرح کامالً تصادفی با جامعه آماری مشتمل بر  صورتبه 5 

 6 مقعو  (و کشاورزی رهاشده)قرار گرفتند. نوع کاربری  وتحلیلتجزیهجداگانه مورد  طوربهبرای هر منطقه ( کاربری 0

با استفاده  هادادهکلیه  وتحلیلتجزیهمتغیرهای مستقل در نظر گرفته شدند.  عنوانبه( سانتیمتری 02تا  02و  02صفر تا ) 7 

 8 اردمعنیجداگانه انجام شد. برای مقایسه میانگین از روش حداقل اختالف  طوربهبرای هر منطقه  SAS 9.4 افزارنرماز 

 9 هاداده، نرمال بودن وتحلیلتجزیهاستفاده شد. پیش از  درصد 1و  ۵در سطح احتمال ( Fisher’s protected LSD) فیشر

و همگن بودن واریانس تیمارها با استفاده از آزمون  (Darling Test-Anderson) دارلینگ -با استفاده از آزمون اندرسون 10 

 11 مورد بررسی قرار گرفت. SPSS 22 افزارنرمبا استفاده از ( Levene's test) لون

 12 نتايج و بحث

 13 خاک مناطق مورد مطالعه شیمیايی هایويژگیتغییر کاربری اراضی و عمق بر  تأثیر

pH 14 خاک 

ن با اما اثر نوع کاربری و اثر متقابل آ ؛نبود دارمعنیعمق بر واکنش خاک  تأثیر نتایج نشان داد که در منطقه لعل آباد 15 

 pH 16نسبت به اراضی کشاورزی میزان  رهاشدهدر اراضی (. 1)جدول شد  دارمعنی درصد 1احتمال در سطح  pH عمق بر

 17 02 رسید اما در عمق 26/5به  33/5 ازکه میزان آن  ایگونهدرصد کاهش یافت به  63/3سانتیمتری  02صفر تا  در عمق

در منطقه قلعه کهنه نوع کاربری، عمق و اثر (. 0)جدول  میزان این شاخص مشاهده نشد دری سانتیمتری تفاوت 02تا  18 

 pH 19اراضی کشاورزی تأثیری بر میزان  رهاسازیدر این منطقه . نشد دارمعنیمتقابل آن با نوع کاربری بر واکنش خاک 

ی بر واکنش دارمعنیاثر  درصد ۵احتمال  نوع کاربری و عمق در سطح(. نتایج نشان داد که 0و  1 هایجدول) نداشت 20 

در این منطقه تغییر کاربری  (.1)جدول نشد  دارمعنی pHبر  هاآنخاک در منطقه چاالب پایین داشتند اما اثر متقابل  21 

 22 (.0)جدول  خاک گردید pHدرصدی  3۵/2اراضی کشاورزی سبب کاهش 

اراضی کشاورزی روند کاهشی داشته  رهاسازیدر اثر  pHنشان داد که در لعل آباد و چاالب پایین میزان  هابررسی 23 

ایش در و افز لعل آباد رهاشدهاراضی  حاشیه در بلوطدرختان  ممکن است به دلیل استقرار مجدد پوشش گیاهیاست که  24 
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اله همچنین گیاهان علفی یکس باشد؛ اسیدی فراوانی بوده است، هایبنیانمیزان مواد آلی خاک که به احتمال زیاد حاوی  1 

به دلیل  pHاین کاهش  و این احتمال وجود دارد که کنندمینیز ماده آلی فراوانی به خاک اضافه  ب پایینچاالدر منطقه  2 

وابستگی زیادی  pH کهآناما در قلعه کهنه احتماالً به دلیل  باشد.اسیدی پوشش گیاهی و یا نشئت گرفته از مواد مادری  3 

غییر ت رهاسازیاست به همین خاطر در اثر  آهکی گرفته از مواد مادری نشئتبه نوع پوشش گیاهی نداشته است و فقط  4 

Zhang ). ژانگ و همکاران (Gruba and Socha, 2016; Wang et al., 2011; Anderson, 1988)  نکرده است 5 

et al., 2010 ) و میزان  رهاسازیکه بین زمان  مشاهده کردندنیزpH  6 پژوهشگران کهدرحالیرابطه خاصی وجود ندارد 

و (  et al., 2009Jiang) نو همکارا جیانگ(  et al., 2006er Wal DVan) و همکاران واندروالدیگری همچون  7 

کاهش  pHکه به دلیل استقرار مجدد پوشش گیاهی  به این نتیجه رسیدند( Wang et al., 2011) همکاران وانگ و 8 

 9 .یابدمی

 شیمیايی و فیزيکی خاک هایويژگیبر  هادادهنتايج تجزيه واريانس  -1جدول 
Table 1 - The analysis of variance of data on chemical and physical properties of soil 

 نام منطقه
Name of location 

sources of variance df 
Mean Square 

pH P OC TN C/N BD DC MWD 

 لعل آباد
Lalabad 

 نوع کاربری
Land use type 1 16 ** 0.27 ns 66.9 ** 48.3 ** 125 ** 33.8 ** 75 ** 72.4 ** 

 عمق
Depth 

1 1 ns 110 ** 80.0 ** 71.1 ** 40.1 ** 1.80 ns 0.85 ns 7.78 * 

عمق× نوع کاربری   
Land use type  ×  Depth 

1 16 ** 53.7 ** 36.9 ** 31.3 ** 10.2 ** 16.2 ** 27 ** 33.3 ** 

 خطای آزمایشی
error 

24 0.8 0.95 0.96 0.95 0.96 0.87 0.93 0.93 

CV% - 0.8 11.5 9.76 9.04 1.41 1.59 9.38 9.69 

 قلعه کهنه
Qaleh Kohneh 

 نوع کاربری
Land use type 1 0.01 ns 22.3 ** 207 ** 18.6 ** 71.9 ** 36.3 ** 127 ** 97.9 ** 

 عمق
Depth 

1 0.01 ns 37.8 ** 72.8 ** 4.33 ns 1.00 ns 0.51 ns 22.9 ** 3.10 ns 

عمق× نوع کاربری   
Land use type  ×  Depth 

1 1.19 ns 28.2 ** 5.03 * 0.04 ns 1.12 ns 110 ** 124 ** 72.0 ** 

 خطای آزمایشی
error 

24 0.13 0.92 0.97 0.74 0.90 0.95 0.97 0.96 

CV% - 3.27 11.8 3.14 7.20 2.10 1.78 6.75 6.78 

 چاالب پایین

Chalab-e Pain 

 نوع کاربری
Land use type 1 5.33 * 3.57 ns 748 ** 286 ** 41.4 ** 116 ** 90.2 ** 363 ** 

 عمق
Depth 

1 5.33 * 53.1 ** 21.1 ** 13.8 ** 0.48 ns 0.06 ns 0.01 ns 33.0 ** 

عمق× نوع کاربری   
Land use type  ×  Depth 

1 0.0001 ns 21.3 ** 0.49 ns 0.03 ns 0.25 ns 24.6 ** 370 ** 85.2 ** 

آزمایشیخطای   
error 

24 0.57 0.91 0.99 0.97 0.84 0.95 0.98 0.98 

CV% - 0.70 9.51 4.06 5.58 2.83 2.30 6.47 5.60 

 نیست. دارمعنیاختالف  nsو  دارمعنیبه ترتیب در سطح یک و پنج درصد  *و  **

**and * significant at 1% and 5% and ns, not significant respectively 
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 1 قابل دسترس خاکفسفر 

ر متقابل عمق و اث کهدرحالی .نداشتدر منطقه لعل آباد ی بر فسفر قابل دسترس خاک دارمعنینوع کاربری اراضی اثر  2 

فسفر قابل اراضی کشاورزی میزان  رهاسازیبا (. 1ل )جدو بود دارمعنی درصد 1احتمال  آن با نوع کاربری در سطح 3 

درصد  130 سانتیمتری 02تا  02اما در عمق  درصد کاهش یافت 5/03سانتیمتری  02صفرتا در عمق دسترس خاک  4 

 5 ق میزان این شاخص کاهش پیدا کردبوده است یعنی با افزایش عم دارمعنیافزایش وجود داشته است. همچنین اثر عمق 

بر فسفر قابل دسترس صد در 1احتمال  در سطح در منطقه قلعه کهنه هاآناثر کاربری، عمق و اثر متقابل  (.0)جدول  6 

 7 02صفرتا در عمق فسفر قابل دسترس نسبت به اراضی کشاورزی میزان  رهاشدهدر اراضی (. 1بود )جدول  دارمعنی

ی مشاهده نشد. دارمعنیتفاوت  سانتیمتری 02تا  02در عمق  کهدرحالیدرصد افزایش داشته است  6/53سانتیمتری  8 

اثر نوع کاربری اراضی  (.0)جدول کاهش یافت فسفر قابل دسترس با افزایش آن  و شدن اثر عمق دارمعنی با همچنین، 9 

 10 1حتمال ا اما عمق و اثر متقابل آن با نوع کاربری در سطح ؛نبود دارمعنیدر منطقه چاالب پایین بر فسفر قابل دسترس 

ا صفرتسفر قابل دسترس در عمق میزان فدر این منطقه اراضی کشاورزی  رهاسازیدر اثر  (.1)جدول شد  دارمعنی درصد 11 

 12 سانتیمتری تفاوت چشمگیری مشاهده نشد 02تا  02 درصد کاهش یافته است اما در عمق 1/0۵ سانتیمتری در حدود 02

 13 (.0)جدول 

آمده مشخص شد که در لعل آباد و چاالب پایین نوع کاربری بر روی فسفر قابل دسترس  به دستبا توجه به نتایج  14 

 15 .میزان فسفر در سطح خاک کاهش یافتاراضی کشاورزی  رهاسازیتأثیری نداشت اما با این حال، در این مناطق در اثر 

امی فسفره باال بوده است و هنگرسد که در گذشته در این اراضی کشاورزی مصرف کودهای شیمیایی طور به نظر میاین 16 

ه میزان اما در منطقه قلعه کهن ؛اند میزان فسفر روند نزولی یافته تا به حالت تعادل خود نزدیک شودشده که این اراضی رها 17 

فسفر در اثر رهاسازی اراضی کشاورزی افزایش یافته است که به احتمال زیاد به دلیل ایجاد و توسعه مجدد پوشش گیاهی  18 

 19 سوناداو کاماال و  (Li and Shao, 2006شائو )لی و  (،Wang et al., 2011) وانگ و همکاران اراضی بوده است. در این

(Kamla and Sunada, 2014) که در اثر استقرار مجدد پوشش گیاهی میزان فسفر قابل دسترس در  مشاهده کردند 20 

 Zhang 21)که با نتایج به دست آمده در منطقه قلعه کهنه همخوانی دارد. ژانگ و همکاران  یابدمیافزایش  رهاشدهاراضی 

et al., 2010) د داشت تغییر چشمگیری نخواه رهاسازیزمان  ر قابل دسترس با افزایشبیان داشتند که فسفر کل و فسف 22 

دو و  کهیدرحال. انددانسته رهاشدهبیوشیمیایی سخت در طول توالی ثانویه فسفر در اراضی  فرآیندهایو دلیل آن را در  23 
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کاهش پیدا خواهد کرد  رهاسازیدسترس در سرتاسر دوره  که فسفر قابل مشاهده کردند( Du et al., 2007) همکاران 1 

 2 .یابدیمفسفر در سطح خاک کاهش  رهاسازیکه فقط با نتایج قلعه کهنه مغایرت دارد. در لعل آباد و چاالب پایین در اثر 

 3 کربن آلی خاک

(. 1بود )جدول  دارمعنی درصد 1در سطح احتمال  بر کربن آلی هاآناثر کاربری، عمق و اثر متقابل  در منطقه لعل آباد 4 

درصد افزایش داشته  6/10 سانتیمتری 02صفرتا عمق در  کربن آلیمیزان  این منطقه اراضی کشاورزی رهاسازیدر اثر  5 

. همچنین با افزایش دمشاهده نش کربن آلیسانتیمتری تفاوت چشمگیری در میزان  02تا  02در عمق  کهدرحالیاست  6 

احتمال  ی در سطحدارمعنینوع کاربری و عمق اثر  قلعه کهنه، منطقهدر  (.0)جدول اهش یافته ک کربن آلیعمق میزان  7 

(. 1)جدول  بود دارمعنی درصد ۵احتمال  نیز در سطح هاآن. همچنین اثر متقابل اندداشتهبر روی کربن آلی خاک درصد  1 8 

 9 هایعمقر خاک به ترتیب دکربن آلی درصدی میزان  0/31و  3/00اراضی کشاورزی به ترتیب سبب افزایش  رهاسازی

نوع کاربری و  (.0)جدول  و با افزایش عمق میزان این شاخص کاهش یافت سانتیمتری گردید 02تا  02و  02صفر تا  10 

بر روی این  هاآناما اثر متقابل  ؛(1)جدول  اندداشتهدر منطقه چاالب پایین ی بر روی کربن آلی خاک دارمعنیعمق اثر  11 

کربن درصدی  5/13 و 3/12با این حال تغییر کاربری اراضی به ترتیب سبب افزایش  (.1)جدول  نشد دارمعنیشاخص  12 

گردید و با افزایش عمق این ویژگی کاهش یافت سانتیمتری  02تا  02و  02صفر تا  هایعمقبه ترتیب در خاک آلی  13 

 14 (.0)جدول 

زی میزان کربن آلی خاک افزایش اراضی کشاور رهاسازینتایج حاکی از آن است که در هر سه منطقه مذکور در اثر  15 

الش ع ، تجمهادرختچهو  چندسالهو  سالهیکیافته است که به احتمال زیاد، به علت استقرار مجدد پوشش گیاهی اعم از  16 

و حفظ  ورزیخاک هایفعالیتدر خاک، عدم انجام عملیات شخم و سایر  هاآنگیاهان در سطح خاک و تجمع ریشه  برگ 17 

پایدار باعث حفاظت فیزیکی ماده آلی و کربن آلی شده و  هایخاکدانهده است. تشکیل و وجود خاک بو هایخاکدانه 18 

مانع از هدر رفت کربن آلی خاک شده است. همچنین این روند افزایشی ممکن است به حالت آغازین زمین نیز  درنتیجه 19 

شده است  ادی ماده آلی به خاک برگرداندهبستگی داشته باشد یعنی بالفاصله بعد از توقف عملیات کشت و کار مقادیر زی 20 

;Zhang et al.,  Du et al., 2007; Li and Shao, 2006)میزان کربن آلی خاک افزایش یافته است  درنتیجهکه  21 

Zahng et al., 2012 ;2010). 22 

 23 

 24 
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 1 نیتروژن کل خاک

شد  دارمعنیدر منطقه لعل آباد بر نیتروژن کل  درصد 1احتمال  در سطح هاآناثر نوع کاربری، عمق و اثر متقابل  2 

درصد افزایش یافته  ۵/53انتیمتری س 02صفر تا اراضی کشاورزی میزان نیتروژن کل در عمق  رهاسازی. با (1)جدول  3 

عمق و اثر متقابل آن با نوع کاربری بر  (.0)جدول  سانتیمتری تفاوت چشمگیری نداشت 02 تا 02است اما در عمق  4 

درصد  1احتمال  حدر سط اما اثر نوع کاربری بر نیتروژن کل( 1نبود )جدول  دارمعنی در منطقه قلعه کهنه نیتروژن کل 5 

سانتیمتری  02صفر تا  در عمق اراضی کشاورزی میزان نیتروژن کل رهاسازیبا این حال، با (. 1)جدول  گردید دارمعنی 6 

داده شده است نشان  1جدول  (.0)جدول درصد افزایش داشته است  1/01انتیمتری س 02 تا 02درصد و در عمق  1/15 7 

اثر  اماشده است  دارمعنیبر نیتروژن کل  درصد 1احتمال  در سطحو عمق در منطقه چاالب پایین که اثر نوع کاربری  8 

درصد  5/32و  0/52 به میزان نیتروژن کل به ترتیباراضی کشاورزی  رهاسازی. با این وجود، با دنبو دارمعنی هاآنمتقابل  9 

. با افزایش عمق میزان این شاخص کاهش یافته است تسانتیمتری داش 02تا  02و  02صفر تا  هایدر عمقافزایش  10 

 11 .(0)جدول 

اراضی کشاورزی میزان نیتروژن کل افزایش  رهاسازیدر این پژوهش مشخص شده است که در مناطق مذکور با  12 

از نیتروژن موجود در خاک در بخش آلی واقع شده است بنابراین  توجهیقابلیافته است. با توجه به این نکته که مقدار  13 

خاک میزان نیتروژن کل نیز افزایش یافته است. در اراضی آن در مناطق مورد بررسی با افزایش میزان ماده آلی  تبعبه 14 

باعث افزایش معدنی شدن ماده آلی  تواندمیو کار فشرده و فرسایش خاک  از خاک، کشت رویهبی برداریبهرهکشاورزی  15 

نیتراتی متحرک  نیتروژن سطحی شود. همچنین، هایآبرفت نیتروژن، کاهش باروری خاک و همچنین آلودگی  و هدر 16 

et al.,  Mei-Guo) و همکاران به عقیده جیا (.Batjes, 1996)از خاک شسته شود  تواندمیست بنابراین در اثر آبیاری ا 17 

بنابراین هدر رفت ماده آلی به حداقل خود رسیده و  پذیردنمیشخمی صورت  رهاشدهبا توجه به اینکه در اراضی  (2010 18 

 19 تا حدود زیادی با نتایج این مطالعه همخوانی دارد. محققانکه نتایج این  یابدمیمیزان نیتروژن کل افزایش  درنتیجه

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 
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 منطقه مورد بررسی 3شیمیايی و فیزيکی خاک در هر  هایويژگیمقايسه میانگین  – 2جدول 
Table 2 - Comparison of the average chemical and physical properties of soil in all 3 areas 

 نام منطقه
Name of location 

 نوع کاربری
Land use type 

depth 

 

pH P OC TN C/N BD DC MWD 

cm - (mg/kg) (g/kg) (g/kg) - (Mg/m3) (%) (mm) 

 لعل آباد
Lalabad 

رهاشدهمنطقه   
Abandoned area 

0-20 7.06 b 13.3 b 35.7 a 3.21 a 11.1 a 1.53 c 5.94 d 1.83 a 

20-40 7.23 a 10.8 b 17.4 b 1.69 b 10.3 b 1.61 b 9.24 c 1.23 b 

 منطقه زراعی
Agricultural area 

0-20 7.33 a 18.7 a 18.4 b 1.85 b 9.90 c 1.68 a 13.4 a 0.84 c 

20-40 7.23 a 4.31 c 14.7 b 1.54 b 9.60 c 1.64 ab 11.1 b 1.04 bc 

 قلعه کهنه
Qaleh Kohneh 

رهاشدهمنطقه   
Abandoned area 

0-20 7.36 a 24.5 a 35.0 a 3.23 a 10.8 a 1.44 d 7.95 c 1.85 a 

20-40 7.20 a 12.2 b 31.6 b 3.01 ab 10.9 a 1.63 b 11.0 b 1.32 b 

 منطقه زراعی
Agricultural area 

0-20 7.20 a 13.7 b 28.5 c 2.74 bc 9.86 b 1.71 a 18.6 a 0.89 c 

20-40 7.33 a 12.8 b 22.7 d 2.47 c 9.73 b 1.55 c 11.0 b 1.24 b 

 چاالب پایین

Chalab-e Pain 

رهاشدهمنطقه   
Abandoned area 

0-20 7.00 b 14.9 b 37.9 a 3.51 a 10.8 a 1.42 d 6.15 d 1.79 a 

20-40 7.06 ab 12.7 bc 34.5 b 3.18 b 10.8 a 1.53 c 15.6 b 1.60 b 

 منطقه زراعی
Agricultural area 

0-20 7.06 ab 20.1 a 19.9 c 2.06 c 9.63 b 1.75 a 20.4 a 0.60 d 

20-40 7.13 a 10.5 c 17.4 d 1.76 d 9.83 b 1.65 b 10.8 c 1.19 c 

 داری در سطح احتمال درصد ندارند.ای دانکن اختالف معنیهای دارای حروف مشابه از نظر آزمون چند دامنهمیانگیندر هر ستون 

In each column, means with similar letters don’t have significantly different in probability level of 5%, from the 

view point of Duncan's multiple range tests. 

 1 

 2 نسبت کربن به نیتروژن

درصد بر نسبت کربن به نیتروژن در منطقه لعل آباد  1احتمال  در سطح هاآناثر نوع کاربری و عمق و اثر متقابل  3 

نسبت به اراضی کشاورزی افزایش داشته است به  رهاشدهدر اراضی (. نسبت کربن به نیتروژن 1)جدول  شد دارمعنی 4 

سانتیمتری به ترتیب  02تا  02و  02صفر تا  هایعمقکربن به نیتروژن به ترتیب در  نسبت رهاشدهکه در اراضی  ایگونه 5 

 6 بوده و با افزایش عمق دارمعنیهمچنین اثر عمق  (.0)جدول درصد بیشتر از اراضی کشاورزی بوده است  3/5و  1/10

 7 تنسببر  در منطقه قلعه کهنه که تنها اثر نوع کاربری دهدمینشان  1 جدول (.0)جدول  میزان این شاخص کاهش یافت

 8 1/12حدود ر دکربن به نیتروژن  نسبتنسبت به اراضی کشاورزی  رهاشدهدر اراضی . بوده است دارمعنی کربن به نیتروژن

درصد  1احتمال  تنها اثر نوع کاربری بر نسبت کربن به نیتروژن در سطح چاالب پاییندر  (.0)جدول  درصد بیشتر بود 9 

درصد  1/11نسبت به اراضی کشاورزی  رهاشدهنسبت کربن به نیتروژن خاک در اراضی (. 1جدول )شده است  دارمعنی 10 

و عمق عمق قرار نگرفت و در هر د تأثیربیشتر بود. میانگین نسبت کربن به نیتروژن خاک در هر دو نوع کاربری تحت  11 

 12 تقریباً یکسان بود.

 13 أثیرتاراضی کشاورزی بر روی این نسبت  رهاسازیبررسی نسبت کربن به نیتروژن در هر سه منطقه مشخص کرد که 

 14 هاشدهرگذاشته و باعث افزایش میزان آن گردیده است. بقایای تازه دارای نسبت کربن به نیتروژن باالیی است. در اراضی 

فزایش یافته اکربن به نیتروژن شدن بقایای تازه به خاک، نسبت  مورد بررسی به دلیل استقرار مجدد پوشش گیاهی و وارد 15 
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 1 کربن بهمیزان جمعیت قارچی که دارای نسبت  ورزیخاکبه دلیل عدم شخم و  رهاشدهاست. عالوه بر این، در اراضی 

 2 ربن به نیتروژنکدلیل دیگری برای افزایش نسبت  تواندمیکه  یابدمیهستند افزایش  هاباکتریباالتری نسبت به  نیتروژن

ت نسب رهاشدهدیل اراضی کشاورزی به اراضی اثر تب در به عبارت دیگر،(  et al., 2010Sabienė)باشد  رهاشدهدر اراضی  3 

که با  انددادهقارچی نسبت  تودهزیستو این افزایش را به افزایش در  کندمیماده آلی افزایش پیدا  کربن به نیتروژن 4 

 Van 5) گرددمیدارد و باعث افزایش در مقدار ماده آلی خاک  ایآهسته وانفعاالتفعلخاک و معدنی  غیرزندهخصوصیات 

et al., 2006er Wal D.)  ،و  نیتروژنهمصرف کودهای شیمیایی  هر سه منطقه در اراضی کشاورزیاز طرف دیگر 6 

ردیده گکربن به نیتروژن  مصرف دام منجر به پایین آمدن نسبت منظوربهبقایای کاه و کلش از سطح اراضی  آوریجمع 7 

به زمین بازگردد باعث افزایش این  کهدرصورتیاست و  02کاه و کلش نزدیک به  کربن به نیتروژن نسبتاست چرا که  8 

 9 .نسبت خواهد شد

 10 خاک مناطق مورد مطالعه فیزيکی هایويژگیتغییر کاربری اراضی و عمق بر  تأثیر

 11 جرم مخصوص ظاهری خاک

و اثر متقابل آن با عمق  کاربری نوع تأثیراما  ؛نبود دارمعنیاثر عمق بر روی جرم مخصوص ظاهری در هر سه منطقه  12 

اراضی کشاورزی میزان جرم  رهاسازیدر اثر در منطقه لعل آباد (. 1ند )جدول شد دارمعنی درصد 1احتمال  در سطح 13 

سانتیمتری  02تا  02در عمق  کهدرحالیکاهش یافت  درصد 10/3سانتیمتری  02صفر تا  در عمقمخصوص ظاهری  14 

 15 متریسانتی 02(. در منطقه کهنه قلعه، در عمق صفر تا 0)جدول  تفاوت چشمگیری در میزان این شاخص مشاهده نشد

درصد افزایش مشاهده  16/۵ متریسانتی 02تا  02ش داشت ولی در عمق درصد کاه 6/1۵میزان جرم مخصوص ظاهری  16 

در منطقه چاالب پایین، جرم مخصوص ظاهری در هر دو عمق به ترتیب در اثر رهاسازی اراضی کشاورزی (. 0شد )جدول  17 

 18 (.0درصد کاهش یافت )جدول  05/5و  3/13

اراضی کشاورزی جرم مخصوص ظاهری در هر سه  رهاسازینتایج به دست آمده بیانگر این موضوع است که در اثر  19 

کشت  ،ورزیخاکگفت که در اراضی کشاورزی انجام عملیات شخم و  توانمیمنطقه کاهش یافته است. به بیان دیگر،  20 

و برداشت موجب فشردگی ذرات خاک، خرد  داشت کشاورزی طی مرحله کاشت، آالتماشینو کار فشرده، تردد مکرر  21 

 22 هایتدرن، تهویه و نفوذپذیری خاک شده و تخلخلذرات خرد شده و کاهش  وسیلهبه، پر شدن خلل و فرج هاخاکدانهشدن 

این اراضی و استقرار مجدد پوشش گیاهی و  رهاسازیموجب افزایش میزان جرم مخصوص ظاهری شده است و در اثر  23 

نجر به اضافه شدن مقدار زیادی از ریشه افزایش ماده آلی میزان این شاخص کاهش یافته است. توسعه پوشش گیاهی م 24 
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و در ادامه نیز باعث  شودمیو تخلخل خاک  نفوذپذیریگیاهان به تحت االرض خاک شده که باعث افزایش ماده آلی،  1 

 Nunes et al., 2012; Wang et al., 2011;et al., 2009; Jiang 2 است )کاهش جرم مخصوص ظاهری خاک شده 

Kamala et al., 2014.) 3 

 4 رس قابل انتشار در آب

اثر نوع کاربری و اثر متقابل آن با عمق در  در هر سه منطقه که دادنشان  (1)جدول  هادادهنتایج تجزیه واریانس  5 

و تنها اثر عمق در منطقه نبوده  دارمعنیاثر عمق  وشده است  دارمعنیبر میزان رس قابل انتشار  درصد 1احتمال  سطح 6 

اراضی کشاورزی میزان رس قابل انتشار به ترتیب در  رهاسازیبا قلعه کهنه  منطقهدر  (.1شد )جدول  دارمعنیقلعه کهنه  7 

در منطقه قلعه کهنه میزان  همچنیناست. درصد کاهش یافته  5/16و  5/۵۵سانتیمتری  02تا  02و  02صفر تا  هایعمق 8 

تفاوت  متریسانتی 02تا  02درصد کاهش داشت ولی در عمق  0/۵5 متریسانتی 02صفر تا رس قابل انتشار در عمق  9 

درصد کاهش ولی در  3/61(. در منطقه چاالب پایین میزان رس قابل انتشار در عمق اول 0چشمگیری نداشت )جدول  10 

با توجه به نتایج به دست آمده مشخص شده است که در هر سه منطقه  (.0ول درصد افزایش داشت )جد 00عمق دوم  11 

اراضی کشاورزی درصد رس قابل انتشار در آب، در سطح خاک کاهش یافته است که این  رهاسازیاثر  در مورد مطالعه، 12 

را آلی باشد زیکاهش ممکن است به دلیل توسعه و استقرار مجدد پوشش گیاهی در این اراضی و افزایش میزان ماده  13 

دم همچنین، ع .کندمیعوامل ذکر شده موجب فولکوله شدن و تجمع ذرات رس شده و از پخشیدگی این ذرات جلوگیری  14 

کشاورزی نیز ممکن است باعث کاهش درصد رس قابل انتشار شده باشد. در منطقه چاالب  آالتماشینشخم و تردد  15 

سانتیمتری افزایش در میزان این شاخص مشاهده شد که به احتمال زیاد در اثر آبیاری در این  02تا  02پایین در عمق  16 

 17 اراضی، کلوئیدهای رس از الیه سطحی خاک شسته شده و در الیه زیرین تجمع پیدا کرده است.

 18 هاخاکدانهمیانگین وزنی قطر 

درصد  1در سطح احتمال  هاخاکدانهوزنی قطر  بر میانگیندر هر سه منطقه  هاآنو اثر متقابل  اثرات نوع کاربری 19 

 20 منطقهدر هر دو  اراضی کشاورزی رهاسازیدر اثر (. 1)جدول  ولی اثر عمق در مناطق مختلف متفاوت بودشد  دارمعنی

 21 02تا  02اما در عمق  افزایش یافتسانتیمتری  02صفر تا  در عمق هاخاکدانهمیانگین وزنی قطر  لعل آباد و قلعه کهنه،

در هر  هاخاکدانهدر منطقه چاالب پایین میانگین وزنی قطر  (.0)جدول  تفاوت چشمگیری مشاهده نشده است سانتیمتری 22 

 23 (.0دو عمق افزایش داشت )جدول 
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زایش اف هاخاکدانهاراضی کشاورزی میانگین وزنی قطر  رهاسازیدر هر سه منطقه در اثر  دهدمیچنانچه نتایج نشان  1 

 2 هانآبود. به احتمال زیاد، استقرار مجدد پوشش گیاهی و توسعه ریشه  هاخاکدانهه تشکیل و بازسازی یافت که نشان دهند

، ترشحات مواد ریزجاندارانمیکروبی شده و با توسعه جمعیت  جامعهو مواد ترشحی حاصل از ریشه موجب تحریک  3 

ا درجه پایداری ب تربزرگی هایخاکدانهیافته که همگی سبب تشکیل  افزایشموکوپلی ساکاریدی و صمغ میکروبی نیز  4 

بیشتر گردیده است. همچنین، مواد آلی حاصل از بقایای این پوشش گیاهی و نیز توسعه شبکه قارچی یکی دیگر از عوامل  5 

ورت ص ورزیخاکعملیات  رهاشدهدر اراضی  کهایندرشت بود. از طرف دیگر، با توجه به  هایخاکدانهمهم تشکیل و رشد  6 

ه وجود نداشت. همچنین، ب هاخاکدانهخوردگی و شکستگی  به همکشاورزی،  آالتماشینو همچنین عدم تردد  ردپذینمی 7 

-میزان این شاخص در سطح بیشتر از عمق خاک بود. مارتینز رهاشدهدلیل بهتر شدن وضعیت سطحی خاک در اراضی  8 

اراضی کشاورزی در طول  رهاسازیکه  نتیجه گرفتندنیز ( ndez et al., 1995Ferna-Martinez)و همکاران  فرناندرز 9 

ساله اثرات مثبتی بر روی خصوصیات خاک گذاشته و خصوصیات خاک به حالت قبل از کشت و کار نزدیک  12یک دوره  10 

ه ب ؛شودمیهمچون خاکدانه سازی و پایداری ساختمان خاک  پارامترهاییاین مناطق باعث بهبود  رهاسازیشده است.  11 

که این اراضی به حالت علفزاری خود نزدیک شوند و به دلیل  گرددمیاراضی کشاورزی موجب  رهاسازیعبارت دیگر،  12 

ب پیوند وج، زیرا ماده آلی مکندمینیز افزایش پیدا  هاخاکدانهافزایش میزان ماده آلی در این اراضی میانگین وزنی قطر  13 

 14 (.Li and Shao, 2006) گرددمیبین ذرات خاک 

 15 خاک مناطق مورد مطالعه بیولوژيکی هایويژگیتغییر کاربری اراضی و عمق بر  تأثیر

 16 تنفس میکروبی

بود اما اثر  دارمعنیبر روی تنفس میکروبی  درصد 1احتمال در سطح در منطقه لعل آباد اثرات نوع کاربری و عمق  17 

ر صفاراضی کشاورزی میزان تنفس میکروبی در عمق  رهاسازیبا این وجود، در اثر (. 3)جدول نشد  دارمعنی هاآنمتقابل  18 

 19 توانمی طورکلیبهدرصد افزایش داشته است.  ۵6سانتیمتری  02تا  02درصد افزایش و در عمق  ۵/00سانتیمتری  02تا 

موجب افزایش تنفس میکروبی خاک شده است.  رهاشدهبه این نتیجه رسید که تغییر کاربری اراضی از کشاورزی به  20 

در منطقه قلعه اثرات نوع کاربری و عمق (. 0)جدول  با افزایش عمق کاهش یافت دارمعنی طوربههمچنین، این نسبت  21 

)جدول شد  دارمعنیبر روی تنفس میکروبی  درصد ۵احتمال  در سطح هاآنو اثر متقابل  درصد 1احتمال  در سطحکهنه  22 

درصد افزایش  1/30و  11به ترتیب  اول و دوم هایعمقدر تنفس میکروبی اراضی کشاورزی میزان  رهاسازیبا  (.3 23 

در منطقه چاالب  (.0)جدول  بود و با افزایش عمق از میزان این شاخص کاسته شد دارمعنییافت. همچنین، اثر عمق  24 



 

18 
 

بر روی تنفس  هاآناثر متقابل  درصد ۵اثر نوع کاربری و عمق و در سطح احتمال  درصد 1در سطح احتمال پایین  1 

هر  درتنفس میکروبی خاک میزان  رهاشدهدر اثر تغییر کاربری اراضی از کشاورزی به  (.3)جدول بود  دارمعنیمیکروبی  2 

از میزان تنفس میکروبی کاسته این منطقه نیز با افزایش عمق درصد افزایش یافت. در  1/01و  0/02 به ترتیب دو عمق 3 

 4 (.0)جدول شد 

اراضی کشاورزی میزان تنفس  رهاسازیبا بررسی نتایج به دست آمده مشخص شد که در هر سه منطقه در اثر  5 

تمال زیاد به به اح رهاشدهبودن تنفس میکروبی در اراضی  باال میکروبی یا به عبارتی معدنی شدن کربن افزایش یافت. 6 

مرتبط است. هدر رفت ماده آلی خاک بر اثر کشت و کار و مدیریت نامناسب خاک اغلب  هاخاککربن آلی بیشتر در این  7 

دارای  رهاشدهاست. همچنین، اراضی  رهاشدهعامل اصلی کاهش تنفس خاک در اراضی کشاورزی نسبت به اراضی  8 

وبی باالتری نسبت به اراضی کشاورزی هستند که مقدار ماده آلی بیشتری میکر تودهزیستمیکروبی یا وزن  هایجمعیت 9 

. از سوی دیگر، نتایج این تحقیق نشان داد که به کنندمیرا در زمان مشخص تجزیه نموده و تنفس باالتری را عرضه  10 

ایی خاک شیمی ایهویژگیدر اراضی کشاورزی سبب تغییر شدیدی در بسیاری از  مدتطوالنیاحتمال زیاد، کشت و کار  11 

به افزایش غلظت فلز سنگین کادمیم اشاره نمود. غلظت باالی این فلزات، احتماالً بر فعالیت  توانمیگردید که از آن جمله  12 

. همچنین در اراضی کشاورزی، الیه سازدمیرا محدود  هاآنخاک اثر بازدارنده داشته و میزان فعالیت تنفسی  ریزجانداران 13 

این عمل عالوه بر فشرده کردن خاک  ر معرض آشفتگی و مخلوط شدن بر اثر شخم قرار دارد کهسطحی خاک همواره د 14 

. شودمیدرشت و از بین رفتن خلل و فرج درشت خاک و متعاقب آن کاهش تهویه خاک  هایخاکدانهموجب شکسته شدن  15 

 16 زیهوابی هایمکانایجاد ریز  کاهش تهویه در اراضی کشاورزی، کاهش فراهمی اکسیژن و پیامدهای ترینمهمیکی از 

ژن . کاهش غلظت نیتروباشدمی، مانند تنفس هوازی هاآنزیستی  هایفعالیتکاهش  درنتیجهخاک و  ریزجاندارانبرای  17 

دلیل  تواندمیدلیل کاهش تنفس میکروبی باشد. افزایش رس قابل انتشار بر اثر کشت هم  تواندمیبر اثر کشت هم  18 

نیز  ( et al., 2009Jiang) و همکاران جیانگ. یابدمیدیگری برای کاهش تنفس میکروبی باشد زیرا تهویه کاهش  19 

نسبت به اراضی کشاورزی به علت وجود پوشش گیاهی گسترده میزان تنفس بیشتری  رهاشدهکه در اراضی  نتیجه گرفتند 20 

 21 .شودمیافزایش عمق از میزان آن کاسته وجود دارد که همواره با 

 22 میکروبی  تودهزيستکربن 
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و گردید  دارمعنیدرصد  1در سطح احتمال میکروبی  تودهزیست بر کربن هاآناثر نوع کاربری و عمق و اثر متقابل  1 

در اثر رها سازی اراضی کشاورزی میزان (. 3نبود )جدول  دارمعنیدر منطقه قلعه کهنه  و عمقتنها اثر متقابل کاربری  2 

 3 (.0ول کرد )جد میکروبی کاهش پیدا تودهزیست کربنبا افزایش عمق  وافزایش یافت میکروبی  تودهزیست کربن

نتیجه گرفت که رها سازی اراضی کشاورزی در هر سه منطقه منجر به افزایش  توانیمبا توجه به نتایج به دست آمده  4 

درصد از کل کربن آلی موجود در خاک مربوط  ۵تا  1در حدود  کهنیامیکروبی خاک شده است. نظر به  تودهزیستکربن  5 

کروبی نیز افزایش می تودهزیستمیزان کربن  کربن آلی گفت که با افزایش توانیمبه بخش میکروبی خاک است بنابراین  6 

ه بزرگی ب منجرو بنابراین  شودمیعه میکروبی در جام توجهقابلیافته است. بزرگی مقدار کربن آلی خاک باعث رشد  7 

استقرار مجدد پوشش گیاهی موجب افزایش کربن آلی خاک  (.et al., 2010 Mei-Guo)میکروبی خواهد شد  تودهزیست 8 

و  ددگریم. همچنین، پوشش گیاهی ایجاد شده در سطح اراضی رها  شده باعث تنظیم رژیم حرارتی سطح خاک شودمی 9 

و فعالیت بیشتر سطح خاک باعث رشد  یهایخوردگدر نتیجه از طریق کاهش استرس دمایی، خشکی خاک و بهم  10 

نسبت به اراضی قابل کشت دارای  رهاشدهاز طرف دیگر، اراضی کشاورزی  (. et al., 2009Jiang) گرددیممیکروبی  11 

 12 هاشدهربیشترین نسبت قارچ هستند. جامعه قارچی نقش بزرگی در تجزیه ماده آلی تازه در خاک دارند. در اراضی کشاورزی 

نسبت به اراضی قابل کشت پوشش گیاهی بیشتری وجود دارد. بنابراین، در آنجا یک مشارکت بین افزایش الشبرگ به  13 

بیشتری  تودهزیستدارای  هایباکترنسبت به  هاقارچوسعه جامعه قارچی وجود دارد. از آنجا که خاک و متعاقب آن ت 14 

وانگ و (. Zhao et al., 2014) اندشده، رهاشدهمیکروبی در اراضی  تودهزیستهستند، در نتیجه باعث افزایش کربن  15 

که استقرار مجدد پوشش گیاهی موجب باال رفتن میزان کربن  نتیجه گرفتندنیز ( al., 2011 Wang et) همکاران 16 

 17 که با نتایج این مطالعه مطابقت دارد.  شودمیمیکروبی  تودهزیست

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 
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 بیولوژيکی خاک هایويژگیبر  هادادهنتايج تجزيه واريانس  -3جدول 
Table 3 - The analysis of variance of data on biological properties of soil 

 نام منطقه
Name of location 

sources of variance df 
Mean Square 

Cmin MBC qCO2 

 لعل آباد
Lalabad 

 نوع کاربری
Land use type 1 261 ** 101 ** 14.1 ** 

 عمق
Depth 

1 208 ** 122 ** 29 ** 

عمق× کاربری  نوع  
Land use type  ×  Depth 

1 1.04 ns 49.8 ** 2.63 ns 

 خطای آزمایشی
error 

24 0.98 0.97 0.85 

CV% - 4.14 13.3 17.2 

 قلعه کهنه
Qaleh Kohneh 

 نوع کاربری
Land use type 1 137 ** 129 ** 42 ** 

 عمق
Depth 

1 503 ** 23.4 ** 2.90 ns 

عمق× نوع کاربری   
Land use type  ×  Depth 

1 5.78 * 1.32 ns 1.09 ns 

 خطای آزمایشی
error 

24 0.99 0.95 0.85 

CV% - 2.47 10.4 17 

 چاالب پایین

Chalab-e Pain 

 نوع کاربری
Land use type 1 968 ** 1218 ** 40 ** 

 عمق
Depth 

1 306 ** 114 ** 4.34 ns 

عمق× نوع کاربری   
Land use type  ×  Depth 

1 6.08 * 22.1 ** 0.01 ns 

 خطای آزمایشی
error 

24 0.99 0.99 0.85 

CV% - 1.89 5.20 13 

 نیست. دارمعنیاختالف  nsو  دارمعنیبه ترتیب در سطح یک و پنج درصد  *و  **

**and * significant at 1% and 5% and ns, not significant respectively 

 1 

 منطقه مورد بررسی 3بیولوژيکی خاک در هر  هایويژگیمقايسه میانگین  – 4جدول 
Table 4 - Comparison of the average biological properties of soil in all 3 areas 

 نام منطقه
Name of location 

 نوع کاربری
Land use type 

depth 

 

Cmin MBC qCO2 

cm (mg/kg) (mg/kg) μgC/gMBC.day 

 لعل آباد
Lalabad 

رهاشدهمنطقه   
Abandoned area 

0-20 1063 a 0.8 a 69.9 c 

20-40 778 b 0.26 bc 174 ab 

 منطقه زراعی
Agricultural area 

0-20 746 b 0.29 b 150 b 

20-40 499 c 0.17 c 206 a 

 قلعه کهنه
Qaleh Kohneh 

رهاشدهمنطقه   
Abandoned area 

0-20 1243 a 0.74 a 82.8 b 

20-40 893 c 0.56 b 91.0 b 

 منطقه زراعی
Agricultural area 

0-20 1044 b 0.37 c 150 a 

20-40 672 d 0.26 d 185 a 

 چاالب پایین

Chalab-e Pain 

رهاشدهمنطقه   
Abandoned area 

0-20 1250 a 0.97 a 85.8 b 

20-40 1036 b 0.72 b 104 b 

 منطقه زراعی
Agricultural area 

0-20 891 c 0.31 c 144 a 

20-40 730 d 0.21 d 165 a 

 داری در سطح احتمال درصد ندارند.ای دانکن اختالف معنیهای دارای حروف مشابه از نظر آزمون چند دامنهدر هر ستون میانگین
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In each column, means with similar letters don’t have significantly different in probability level of 5%, from the 

view point of Duncan's multiple range tests. 

 1 

 2 متابولیکی ضريب

نبود  دارمعنیبر ضریب متابولیکی در هر سه منطقه نوع کاربری و عمق  ر متقابلکه اث مشخص شد 3 بر اساس جدول 3 

 4 هاشدهردر اثر تغییر کاربری اراضی از کشاورزی به  ،مختلف متفاوت بود. در منطقه لعل آباد مناطقو اثر عمق و کاربری در 

شدن اثر عمق میزان این شاخص با افزایش عمق  دارمعنیکاهش یافت. با  درصد ۵/31 در حدودمتابولیکی ضریب میزان  5 

 6 0/03با رها سازی اراضی کشاورزی میزان ضریب متابولیکی در حدود در منطقه قلعه کهنه،  (.0)جدول افزایش یافت 

کی در میزان ضریب متابولی رهاشدهبا تغییر کاربری اراضی از کشاورزی به و در منطقه چاالب پایین،  درصد کاهش یافت 7 

 8 (.0)جدول  درصد کاهش یافت ۵/33کل 

ریب میزان ض دارمعنی طوربهطق مورد بررسی نتایج بررسی تغییرات ضریب متابولیکی نشان داد که در همه منا 9 

ق بود. این افزایش با توجه به سایر نتایج به دست آمده در این تحقی رهاشدهمتابولیکی در اراضی کشاورزی بیشتر از اراضی  10 

ند هست ترینپاییکیفی  هایویژگیدر اکثر مناطق دارای  رهاشدهبود، چرا که اراضی کشاورزی نسبت به  بینیپیشقابل  11 

 12 هایخاککه نشان از وجود شرایط تنش برای ریز جانداران خاک است. همچنین مصرف سموم و کودهای شیمیایی در 

. کندیمو فلزات سنگین نظیر کادمیم شده که این نیز تنش را تشدید  هاآالیندهتحت کشت احتماالً سبب افزایش غلظت  13 

یفیت بقایای آلی وارد شده به خاک، تغییر و کاهش جمعیت و فعالیت عالوه بر این ،در اراضی کشاورزی با تغییر مقدار و ک 14 

این  سبب افزایش ورزیخاک آالتماشینو تردد  ورزیخاکمیکروبی و نیز آشفتگی شرایط پایدار خاک بر اثر عملیات  15 

 16 دهدمیشان ن هرهاشد هایخاککشت شده در مقایسه با  هایخاکویژگی گردیده است. مقادیر باالتر ضریب متابولیکی در 

کشت شده به ازای هر واحد کربن آلی خود مقدار بیشتری از آن را تنفس و یا معدنی  هایخاکمیکروبی در  تودهزیستکه  17 

. نمایدمیروبی میک تودهزیستو مقدار کمتری از آن صرف رشد و تکثیر و تشکیل  کندمینموده و به گازکربنیک تبدیل  18 

 19 تودهیستزبه بیان دیگر ،قسمت اعظم کربن سوبسترا برای تأمین انرژی مورد نیاز سلول دچار متابولیسم شده و کمتر به 

أیید و این دو پارامتر یکدیگر را ت شودمی. این تغییرات در درصد کربن معدنی شده نیز دیده گرددمیمیکروبی تبدیل  20 

 21 ترپایین نسبت کربن به نیتروژنکشت شده احتماالً به دلیل  هایخاکآلی . از سوی دیگر، تجزیه بیشتر کربن کنندمی

ه زراعی ب هایخاک. مصرف کودهای شیمیایی نیتروژن دار در کندمیرا تسریع  هاآنکه فرآیند تجزیه  باشدمی هاآن 22 

 23 کندیمرا تسریع  هاآنزراعی کمک نموده و این فرآیند معدنی شدن مواد آلی  هایخاکنسبت کربن به نیتروژن کاهش 
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(Černý et al., 2003.) و همکاران  جیانگ(et al., 2009Jiang  ) کشاورزی  هایفعالیتکه در اثر  نشان دادندنیز 1 

 2 در اراضی کشاورزی بیشتر از اراضی بکر است.  ضریب متابولیکیمیزان  مدتطوالنی

 3 کلی  گیرینتیجه

یجه گرفت که چنین نت توانمیشیمیایی، فیزیکی و بیولوژیکی در کل  هایویژگیبا توجه به نتایج به دست آمده از  4 

در مناطق مورد  هاآناما میزان و شدت  گرددمیرها سازی اراضی کشاورزی موجب بهبود این خصوصیات  ،در اکثر موارد 5 

 6 زماندتماولیه خاک،  هایویژگیداشت که ممکن است به دلیل تفاوت در نوع پوشش گیاهی منطقه،  هاییتفاوتبررسی 

 7 شده، باشد.  گیریاندازهرها سازی اراضی کشاورزی و نهایتاً ماهیت پارامتر 
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conditions, which is often done through human intervention. Soil restoration after land 1 

abandonment is a complex phenomenon. The pastures of our country are typically cultivated in 2 
rainfed methods, and the use of agricultural inputs such as animal manure, poisons, and 3 
chemical fertilizers is not very common, and therefore the continuous cultivation of a product 4 

and the lack of use of agricultural inputs causes a gradual decrease in fertility and increase 5 
erosion. Therefore, after years of cultivation, the production potential decreases, and the land 6 
is abandoned. 7 

Materials and Methods  8 
This study was conducted to determine the effects of land abandonment on some physical, 9 

chemical, and biological soil properties in the 0-20 and 20-40 cm depth at three different sites 10 
including Lalabad, Qaleh Kohneh and Chalab-e Pain, using 2×2 factorial layout arranged in a 11 
completely randomized design (CRD) with three replications. The physical, chemical, and 12 
biological characteristics of the soil were measured by conventional laboratory methods. 13 
Electrical conductivity of saturated paste extract (ECe) with electrical conductivity meter 14 

device in saturated paste extract, pH of saturated paste with pH meter device, and bulk density 15 

by cylinder method were determined in the samples. The amount of dispersible clay (DC) was 16 

determined by the method of Gee and Bauder and the Mean Weight Diameter (MWD) was 17 
determined by the method of the wet sieve. The amount of absorbable phosphorus by extraction 18 
method and total soil nitrogen by Keldahl method were measured in the samples. The amount 19 
of soil organic carbon (OC) in the samples was determined by the method of Walkley and 20 

Black. Mineralization of organic carbon (soil respiration) (Cmin) and metabolic quotient 21 
(qCO2) were obtained by validated and conventional methods. 22 

Results and Discussion 23 
 The results showed that the abandonment of agricultural lands significantly increased the 24 

MWD and reduced the amount of dispersible clay. Bulk density also decreased due to the 25 

abandonment of agricultural land in all areas except the Qaleh Kohneh area. The results of the 26 
analysis of the chemical characteristics of the soil indicated a decrease in soil pH in all areas 27 

and depths, except in the Qaleh Kohneh area. The biological results also showed that the 28 
abandonment of agricultural lands caused the change in biological characteristics. 29 

Abandonment of agricultural lands in all three regions led to an increase in microbial biomass 30 
carbon and soil microbial respiration. High microbial respiration in abandoned lands is probably 31 

related to more organic carbon in these soils. Loss of soil organic matter due to cultivation and 32 

improper soil management is often the main reason for reducing soil respiration in agricultural 33 
lands compared to abandoned lands. 34 

Conclusions 35 
The change of land use from agriculture to abandonment improved the physical, chemical, 36 

and biological indicators of soil quality, especially the surface layer of the soil, which ultimately 37 

led to the improvement of soil quality in all the studied areas. Therefore, it can be concluded 38 
that the release of agricultural lands has increased soil health by increasing the carbon input 39 

into the soil, improving the soil aggregates, and improving the microbial activity of the soil. 40 
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