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  چکيده

 نيز زيست محيط کيفيت خاک است که در نهايت منجر به حفاظت از یها شاخص پايدار از اراضی در گرو توجه به برداری بهره پيوستگي

ی مختلف مديريت اراضی از خود حساسيت ها هی گوناگون کيفيت خاک که نسبت به اعمال شيوها هبه همين دليل ارزيابی جنب. خواهد شد

اربری مختلف شامل مرتع دست ی گوناگون کيفيت خاک در پنج کها شاخص پژوهشدر اين . دهند بسيار با اهميت است نشان می

 زياران در شرق استان قزوين مورد مقايسه ‐ مرتع تحت چرا، اراضی ديم، اراضی ديم رها شده و اراضی فارياب در منطقه زاغه،نخورده

 ها هتحليل داد از تجزيه و بدست آمدهنتايج . و در قالب طرح کامأل تصادفی انجام شدها  خاک A از افق تنها برداری نمونه. قرار گرفتند

 كه به طوريمواد آلی و نيتروژن کل در اثر تغيير کاربری در اراضی ديم رها شده دچار بيشترين کاهش شده است ميزان بيانگر آن است که 

 در مجموع اراضی ديم پس از رها شدن دچار بيشترين افت در زمينه .باشد می  درصد ۷۰ و ۷۴اين کاهش به ترتيب حدود ميزان 

افزايش وزن ميزان ضمن آنکه بيشترين .  شدندAمانند ظرفيت تبادل کاتيونی، فسفر قابل جذب، تخلخل کل و ضخامت افقيي ها ويژگي

 اين واقعيت است که شيوه تعامل با خاک دهنده نشان پژوهش از اين بدست آمدهنتايج . مخصوص ظاهری نيز مربوط به همين کاربري بود

 .نشودی حاکم بر آن صورت گيرد تا کاهش سطح کيفيت خاک پديدار ها ه شناخت کليه پديدبر پايه بايد به عنوان يکی از ارکان مهم توليد

نامناسب و تغيير کاربری غير اصولی سبب کاهش توان بهره دهی خاک در درازمدت شده و پيامدهای نامطلوبی را در  مديريت به هر حال
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  مقدمه

جويی از منابع طبيعی که در راستای بر  شيوه کنونی بهره
حال افزايش جمعيت طرف نمودن نياز های گوناگون و در 

 مديريت اين منابع توليدی ،روز افزون بشر صورت می گيرد
که  آنجايياز . ارزشمند را با بحران جدی روبرو نموده است

ها منابع اراضی و از   اين نيازمنديبيشترخاستگاه تأمين 
 در قالب ،جمله خاک است، فشار بيشتر به منابع موجود

سال، کاربرد بيش از گسترش کشت متراکم و چند نوبت در 
مانند کود های شيميايی و کشت  يیها هحد متعارف نهاد

در نتيجه اين عوامل موجب . جديد زراعی بوده استارقام
و حفاظت  گشته تا دستيابی همزمان به هدف توسعه پايدار

که يکی از  شود می دچار چالشهای مهزيست محيطاز 
انچه چن. آنها افت تدريجی کيفيت خاک استترين  مهم

ای در بخش کشاورزی برپايه  ی توسعهها طرحپيشرفت 
شناخت ناکافی از ظرفيت توليدی خاک صورت گيرد، در 
درازمدت کاهش شديد توان توليدی آن را به همراه خواهد 

 با رودررويييشی در قبال اند هناگزير هر گونه چار. داشت
اين خطر رو به رشد نيازمند شناخت واقع بينانه تر از 

 خاک و رعايت اصول پايداری متعادل آن در نهساما
 بديهی است که .باشد می طبيعی اكوسيستمچارچوب يک 

با کنترل کيفيت خاک می توان تأثير شيوه مديريت خاک 
 کيفيت خاک شاخص مناسبی برای .را مورد ارزيابی قرار داد
 و اين امر به علت باشد می سامانهارزيابی وضعيت اين 

رای فراهم آوری اطالعات مهم مربوط به  بعاملظرفيت اين 
  .ی مختلف خاک استها ويژگي تغييرات

بخش قابل ) ۲۰۰۳ ( بوکت و استروسينجندرباور به 
 کشورهای در حال بيشترتوجهی از جمعيت روستايی در 

توسعه برای گذراندن زندگی به امر کشاورزی اشتغال داشته 
 ،معو به سبب رشد سريع جمعيت روستايی در اين جوا

ميزان دخل و تصرف در اراضی که شامل تغيير کاربری و 
 ).۱(باشد  مينابودی پوشش گياهی بومی است نيز گسترده 

 اراضی کشاورزی که نتيجه آن کاهش گسترهافزايش 
ی منابع طبيعی و از جمله مراتع بوده است بيشتر ها هعرص

 يکصد سال دردر اراضی خشک و نيمه خشک آسيا و 
نخستين اثری که اين تغيير کاربری . است رخدادهگذشته 

به همراه خواهد داشت کاهش ظرفيت توليدی خاک و افت 
  ).۲۹ (تدريجی کيفيت آن است

 که ارزيابی کيفيت خاک بر اين باورند) ۵ (دوران و پارکين
ی مديريتی ويژه نقش ها ه شيوگزينشبه عنوان يک ابزار در 

اورزی پايدار بسيار مهمی داشته و معياری برای سنجش کش
 مورد نظر در هاي هدف  نيافتنبه هر روی تحقق. باشد می

پايدار نيز موجب افت کيفيت خاک به مرور زمان  کشاورزی
   .خواهد شد

کيفيت خاک بيانگر توانايی دائمي خاک در انجام وظايف 
 و اكوسيستم زنده در چارچوب سامانهخود به عنوان يک 

 عالوه كه به طوري باشد میهای گوناگون  برداری بهرهتحت 
بر حفظ توليدات گياهی و جانوری بتواند کيفيت آب و هوا 
را نيز بهبود بخشيده و در عين حال ضامن سالمت انسان، 

 به صورت توان نمیکيفيت خاک را .  نيز باشدجانورگياه و 
ی ها ويژگي از ای ه نمود اما با تعيين پارگيری اندازهمستقيم 

ی کيفيت خاک مورد ها شاخصخاک که به عنوان 
 قادر به ارزيابی وضعيت آن گيرند می قرار برداري بهره

 .کيفيت خاک از دو بعد قابل بررسی است. خواهيم بود
نخست کيفيت ذاتی خاک که توانايي طبيعی خاک در عمل 
به وظيفه خود در راستای حمايت از رشد و نمو گياه بوده و 

 بخش ديگر کيفيت پويای .تابعی از عوامل خاکسازی است
 خاک است که هاي ويژگيخاک است و شامل آن دسته از 

 يا مديريت دستخوش برداري بهره از اي ويژهدر قبال نوع 
 ).۱۱ و۳(شود  میتغيير 

ی هـا  شـاخص پويـای خـاک    برای ارزيابی وضعيت کيفيت
 گيـری   انـدازه مختلف فيزيکي و شيميايي در خاک سـطحي         

در زمينه ارزيابي   ) ۲۰۰۴ (کاران رضايي و هم   ).۱۱ (شودمی
ي ماننـد عمـق مـوثر       هـاي   ويژگـي از   کيفيت خاک در مراتع   

 پايـداری   ، مـواد آلـی     درصـد   ضخامت اليه نخست،     ،نيمرخ
 گيـري   بهرهکل و پتاسيم قابل تبادل      نيتروژن    درصد خاک،  
بـرای بررسـي    ) ۲۰۰۸ (خرسات و همکـاران   ). ۲۳(اند    هنمود

اضي و حذف پوشش گيـاهي      چگونگي تأثير تغيير کاربری ار    
 از جملـه وزن     هـايي   ويژگـي هـای خـاک،      طبيعی بر ويژگي  
 ، توزيـع انـدازه ذرات در خـاک سـطحي          ،مخصوص ظاهری 

 گيـری    انـدازه  ماده آلي و ظرفيـت تبـادل کـاتيوني را         ميزان  
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ـ   ). ۱۴(اند    هنمود تـرين شـاخص     عنـوان متـداول    هماده آلی ب
د ظرفيت   مهم مانن  هاي  ويژگيمعرف کيفيت خاک که ديگر      

تبادل کـاتيونی، عرضـه عناصـر غـذايی مـورد نيـاز گيـاه و                
ها   پژوهش همواره در اين     ،ساختمان خاک متأثر از آن است     

) ۲۰۰۷ (يوسفی فرد و همکـاران    ). ۲۰،  ۱۸ (شود  ميبررسی  
ضمن بررسی تنـزل کيفيـت خـاک در اثـر تغييـر کـاربری               

بل  فسفر قا  ،مواد آلی ميزان  اراضی به اين نتيجه رسيدند که       
 ظرفيت تبادل کـاتيونی و تخلخـل خـاک کـاهش            ،دسترس

اين . پيدا نموده و جرم مخصوص ظاهري افزايش يافته است        
ی مـديريتی بايـد در      هـا   فعاليـت  کـه    باور دارند  پژوهشگران

 شـود جهت برگشت کيفيت از دست رفتـه خـاک طراحـی            
تفاوت بـسيار زيـاد در      ) ۲۰۰۴ ( خادمی و خير   باور به   ).۳۰(

ی مختلـف شـيب در    ها  بخشفيت خاک در    های کي  مشخصه
 آنها نشان از درجه تخريب شديد اراضی بررسيمنطقه مورد   

  ).۱۳ (به دليل مديريت نامناسب دارد
به منظور پايش وضعيت کيفيت خاک بايستی از 

 نمود، گيري بهرهی معرف کيفيت پويای خاک ها شاخص
يي ها شاخص ديگر برای ارزيابی کيفيت خاک بايد عبارت به
 نمود که نسبت به تغيير کاربری اراضی و اعمال گزينشرا 

البته . های مختلف حساس بوده و تأ ثير پذير باشند مديريت
 به توان نمي موجود مشخص شده که هاي پژوهشبر پايه 
 از اي به ويژه مجموعهو در همه مناطق از يک  طور ثابت
). ۲ ( نمودگيري بهره برای تعيين کيفيت خاک ها شاخص

ي گوناگون زراعي در اراضي كه همواره ها فعاليتجام ان
روند باعث خواهد شد تا در   متراكم به زيركشت ميصورت به

 نامطلوبي بر روي كيفيت خاك بر جاي اثرگذاريدرازمدت 
در چنين مواردي تكرار در تخريب ساختمان خاك . بگذارد

 راه عمليات خاك ورزي موجب افت كيفيت خاك از راهاز 
از طرف ديگر تغيير . شود در تجزيه مواد آلي ميتسريع 

توجه نبود  كشاورزي و كشتزارهاي طبيعي به  كاربري عرصه
نيز ) کيفيت ذاتی خاک (به شناسايي توان توليدي هر خاك

هدف از انجام . به شمار آيدها  خاكاز عوامل اصلي تخريب 
 معرف هاي ويژگي بررسي وضعيت برخي از پژوهشاين 

هاي مختلف در   تغييرات آنها در كاربريكيفيت خاك و
هاي جنوبي  ترين مراكز كشاورزي در دامنه يكي از عمده

از آنجائيكه تخريب خاك و ميزان . البرز مركزي است
 از جهانفرسايش اراضي ايران در قياس با ديگر كشورهاي 

 بيشتر هاي بررسي، لذا ) ۲۹ (شدت بيشتري برخوردار است
ها و   چگونگي تاثير مديريتدر زمينه كيفيت خاك و

كامل ضروري به طور  بههاي مختلف بر كيفيت خاك  كاربري
  .رسد نظر مي

  

  ها مواد و روش

 زاغه در شرق استان قزوين بخشي از حوزه ‐منطقه زياران
باشد كه از شمال به حوزه آبخيز  آبخيز رودخانه شور مي

ن از غرب به حوزه زنجا. رودخانه شاهرود، از شرق به كرج
رود و بيجار رود و از جنوب به كوههاي همدان و كوههاي 

باشد  چاي مي خرقان ساوه كه قسمتي از حوزه رودخانه قره
 درجه و ۵۰طول جغرافيايي منطقه  .شود ميمحدود 

 دقيقه شرقي و عرض جغرافيايي ۲۵درجه و ۵۰دقيقه تا ۱۷
 تا ۱۱۰۰ دقيقه بوده و در ارتفاع ۸ درجه و ۳۶ درجه تا ۳۶

 پوشش گياهي . متري از سطح دريا قرار گرفته است۱۵۰۰
بومي منطقه شامل گون، درمنه، خارشتر، كنگر وحشي، خار 

اقليم اين ناحيه نيمه . باشد زرد، سالسوال و ساليكورنيا مي
 ۳۱۶ بارندگي ساليانه حدود ميانگينخشك سرد است و 

 درجه ۹/۱۳ دماي ساليانه حدود ميانگينميليمتر و 
  بربررسيهاي مورد  بندي خاك طبقه. باشد  ميسلسيوس

 Typic) ۲۰۰۶ (بندي خاك  كليد ردهپايه
Haploxereptsهاي مورد بررسي  و عرصه) ۲۷ ( بوده

 مرتع با پوشش ،شامل مرتع با پوشش گياهي مناسب
مرتعی که  زار تبديل شده،  مرتعي كه به ديم،گياهي تنك

ي كه داراي زمين زراع زار رها شده و پس از تبديل به ديم
 سال زير كشت ۳۰ نبوده و به مدت تقريبي اي ويژهتناوب 

مناطق  هاي ويژگي ۱در جدول . گندم آبي پائيزه بوده است
هاي خاك  در هر كاربري نمونه.  ارائه شده استبررسيمورد 

 و در چهار Aتصادفي و تا انتهاي افق " در قالب طرح كامال
هاي  نمونه. شدقل تکرار برداشت شده و به آزمايشگاه منت

 ۲آوري شده پس از هوا خشك كردن از الك  خاك جمع
 ه روش ـاك بـي خـاده آلـميزان م. ميليمتر عبور داده شدند
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 بلك، نيتروژن كل خاك به روش ‐تر والكلي اكسيداسيون
كلدال، فسفر قابل دسترس به روش اولسن، ظرفيت تبادل 

 (pH(كاتيوني خاك به روش استات آمونيوم، واكنش خاك 
گيري با  در گل اشباع و پتاسيم قابل جذب به روش عصاره

در . شدگيري با فليم فتومتر تعيين  استات سديم و اندازه
از گيري  بهرهرم مخصوص ظاهري خاك با  جضمن

هاي فلزي با حجم ثابت و جرم مخصوص حقيقي  استوانه
تجزيه و تحليل . گيري شد خاك نيز به روش پيكنومتر اندازه

از گيري  بهرهتصادفي و با " ها در قالب طرح كامال آماري داده
 انجام شد و ميانگين تكرارهاي هر ويژگي SPSSافزار  نرم

اي دانكن   توسط آزمون چند دامنهبررسيورد در اراضي م
  .شدبا يكديگر مقايسه 

 
  مورد بررسي مناطق هاي ويژگي نام و ‐ ۱جدول 
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  ۱  ۱۱۹۸  ۵۰ °۱۸َ  ۳۶ °۳َ  آالداغلو

  

  جنتاي

مورد ی ها خاکفيزيکي و شيميايی هاي  ويژگيبرخی از 
های فيزيکی  مشخصه و مقايسه ميانگين ۲ در جدول بررسي

ه شد خالصه ۳گيری شده نيز در جدول  و شيميايی اندازه

کلی نتايج بدست آمده نشان از ايجاد اختالف طور  به. تاس
در اثر ها  هاي خاک ويژگي از ای همعنی دار آماری بين پار

  . تغيير کاربری دارد

  
   برخی از ويژگيهای فيزيکی و شيميايی خاک در مناطق مورد بررسی‐ ۲جدول 

مناطق 
  مورد بررسي

 pH  کاربری
  درصد
 آهک

  درصد
 رس

  درصد
 سيلت

  درصد
 شن

کالس 
 بافت

  CL  ۲۹  ۴/۳۸  ۶/۳۲  ۰۶/۱۲  ۳/۸  مرتع دست نخورده  قره قباد
  SCL  ۷/۴۸  ۴/۲۴  ۹/۲۶  ۹۵/۲۰  ۷/۷  مرتع تحت چرا  تازه آباد
  L  ۴/۴۷  ۲۸  ۶/۲۴  ۷۰/۱۲  ۳/۷  اراضی ديم  جزمه

  CL  ۷/۴۰  ۴/۲۸  ۹/۳۰  ۱۸/۱۱  ۸  اراضی ديم رها شده  بهجت آباد

  C  ۲۷  ۴/۲۸  ۶/۴۴  ۱۹/۱۴  ۳/۸  کشت فارياب  آالداغلو
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 * ي مختلفها كاربريشيميايي و فيزيکي خاك ها در هاي  ويژگي مقايسه ميانگين برخي از ‐۳جدول 

 فيزيكي خاكهاي  ويژگيميانگين   شيميايي خاكهاي  ويژگيميانگين 

  مواد آلي  كاربري
%  

  نيتروژن كل
%  

فسفر قابل 
mg.kg-1جذب 

پتاسيم قابل 
گيري  بهره

mg.kg-1  

ظرفيت تبادل 
 cmolني كاتيو

(+).kg-1  

ضخامت افق 
A 

Cm 

وزن مخصوص 
  ظاهري

Mg.m-3 

تخلخل 
  % كل

  a۷۲/۲  a۱۷/۰  b۵/۱۱  a۷/۸۰۶  a۹/۲۰  a۳۳  b۳/۱  a۴۸  مرتع دست نخورده
  b۴۲/۱  b۰۵/۰  b۱۱  c۳۳۷  b۵/۱۶  c۱۹  b۴/۱  b۴۴  مرتع تحت چرا
  b۸۷/۰  b۰۵/۰  b۵/۸  b۵/۵۵۰  c۱۵  b۲۵  ab۵/۱  c۴۰  اراضی ديم

 b۸۵/۰  b۰۷/۰  b۶  ab۵/۴۲۹  d۲/۱۳  d۱۵ a۷/۱ d۳۲  اراضی ديم رها شده
 b۳/۱  b۰۷/۰  a۲/۱۹  b۵۳۰  bc۲/۱۶  b۲۴ b۴/۱ b۴۴  کشت فارياب

  

  .باشند  آزمون دانكن مي درصد۵دار آماري در سطح   اختالف معنيبدونيك حرف مشترك هستند دست كم اعداد هر ستون كه داراي  *
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  هاي شيميايي كيفيت خاك شاخص

 يك جزء اساسي و كليدي نقش بسيار نعنوا بهمواد آلي 
مهمي را در ساختار و بقاي خاك با كيفيت باال دارا 

 ظرفيت تبادل مانندمهم خاك هاي  ويژگي بيشتر. باشد مي
مستقيم تحت تاثير طور  بهكاتيوني و تشكيل خاكدانه 

 مواد آلي در ضمن. گيرد حضور مواد آلي در خاك قرار مي
 عرضه و كارآيي آب و گونگيچغيرمستقيم بر روي طور  به

در عين حال وجود . مواد غذايي و رشد ريشه نيز موثر است
فيزيكي و شيمايي خاك هاي  ويژگي بهبود راهمواد آلي از 

بنابراين تغيير . شود مي فرسايش اثرگذاريمنجر به كاهش 
 تاثير بر كميت و راههاي مختلف از  كاربري و اعمال مديريت

خاك را نيز دگرگون هاي  ويژگي ديگركيفيت مواد آلي 
نتايج بدست آمده گوياي كاهش ). ۱۸،۲۰،۲۱. (خواهد كرد

مواد آلي خاك در اثر تغيير كاربري اراضي از مرتع به 
 مواد آلي در اراضي ميزان ۳ جدول برابر. كشاورزي است

 بوده در حاليكه كمترين  درصد ۷۲/۲مرتعي دست نخورده 
  درصد ۷/۰رها شده با  آن مربوط به اراضي ديم ميزان
 مواد آلي خاک در کاربری ميزانباشد كه بدين ترتيب  مي

  ۵در سطح احتمال داری  صورت معني بهنخورده  مرتع دست
 از کاربری اراضي ديم رها شده  درصد ۷۴اندازه   و بهدرصد

نوع عمليات خاك ورزي و شخم ). ۱شکل (باشد  بيشتر مي
ه روند كاهشي مواد عامل در سرعت بخشيدن بترين  مهم

افزايش سرعت معدني شدن كه  طوري بهباشد  آلي خاك مي
اكسيد كربن شدت  كربن و خروج آن به شكل گاز دي

اجراي غيراصولي ) ۱۷( اليون و همكاران باوربه . گيرد مي
ورزي موجب كاهش ميزان مواد آلي خاك،  عمليات خاك

يي  كاهش تواناراهتخريب ساختمان و ايجاد فرسايش از 
هاي داك و  بررسي. نگهداري آب توسط خاك خواهد شد

 تخريب بيشتر خاك و توليد بيانگرنيز ) ۶(مك نانوس 
 كشت و كار زيردايم طور  بهبيشتر رسوب در آبخيزهايي كه 

قرار دارند نسبت به مراتع با پوشش گياهي بومي و دست 
تر مواد آلي در اراضي ديم و   پائين درصد. باشد نخورده مي

، ناشي از ها كاربري ديگرنسبت به ) ۳جدول(يم رها شده د
اجراي شخم و اختالط خاك اليه سطحی داراي مواد آلي 

هاي پائين تر خاك كه داراي مواد آلي كمتري  بيشتر با اليه

 مواد آلي خاك سطحي ميزانهستند بوده كه در نهايت 
از سوي . نسبت به وضعيت اوليه دچار كاهش شده است

خوردن خاك سطحي در اراضي ديم در اثر خاک ديگر بهم 
ورزی، از بين رفتن مواد آلي به همراه خاك فرسايش يافته 

هاي كلينگبيل و اونيل   يافتهبر پايه. را نيز به دنبال دارد
نتيجه نهايي تبديل اراضي مرتعي به اراضي زراعي  ) ۱۵(

كاهش ماده آلي و به تبع آن افزايش فشردگي خاك در اثر 
 در نهايتد مستقيم قطرات باران با سطح خاك و برخور

 اين نكته نيز ضروري است يادآوري. باشد فرسايش خاك مي
 و يا بدون خاك ورزي كمينهكه اجراي مديريت كشت 

 ).۱۲،۲۲(ضامن بقای ذخيره كربن آلي خاك خواهد بود 
 گياهانترين عنصر محدود كننده رشد  نيتروژن معمول

ول در مقادير قابل توجهي توسط معمطور  بهزراعي است و 
در اين ميان اثر مديريت . شود كشاورزان به خاك افزوده مي

 اهميت  نيتروژنكاربرديپسماندهاي گياهي بر قابليت 
 بررسيي مختلف در اين ها كاربريمقايسه . دارد اي ويژه

دار در ميزان اين عنصر بين   معني نشانگر وجود تفاوت
اي كه  باشد به گونه  ميي مرتعی دست نخوردهها خاك
 در اين اراضي به حدود  درصد ۱۷/۰ آن از حدود ميزان
اين كاهش .  در اراضي ديم كاهش يافته است درصد ۰۵/۰

 نابودي پوشش گياهي بومي نتيجهي كه  درصد ۷۰حدود 
و اجراي عمليات زراعي و بهم خوردن خاك سطحي است، 

خاك ايجاد  تغييراتي كه در دما و ذخيره رطوبتي راهاز 
 موجب تسريع در تجزيه زيستي مواد آلي و روند نمايد می

 شده و در نهايت باعث از دست رفتن نيتروژنمعدني شدن 
 نيز پژوهشگرانگروهي از ). ۱شکل (آن از خاك خواهد شد 

ي  درصد ۶۵ الي ۵۰ خود به كاهش حدود هاي بررسيدر 
اند  دهذخيره نيتروژن خاك در اثر تغيير كاربري اشاره نمو

)۹، ۲۵.(  
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ی مختلف نسبت به اراضی مرتعی ها کاربري کاهش مواد آلی، نيتروژن کل، پتاسيم قابل جذب و ظرفيت تبادل کاتيونی خاک در  درصد‐۱شکل 

  )اراضی فارياب:Dاراضی ديم رها شده و : Cاراضی ديم،: Bمرتع تحت چرا،: A(دست نخورده 

  
 به هر دو صورت معدني و آلي موجود ها خاكر فسفر د

است كه البته فسفر معدني براي تغذيه گياه اهميت 
فسفر معدني پس از تركيب با عناصري . داردبيشتري 

شود و  همانند آهن، آلومينيوم و كلسيم در خاك تثبيت مي
 نيز غيرقابل دسترس شده و آبشويي شناختي زيستاز نظر 

 كود ندادن نتايج بدست آمده بر پايه. يابد آن نيز كاهش مي
 كشت شده از داليل كاهش گياهانو برداشت فسفر توسط 

در ). ۳جدول(ي اراضي ديم است ها خاكسطح فسفر در 
 فسفر در اراضي فارياب ناشي از ميزانمقابل باال بودن 

هانسن و همكاران . ستها خاككوددهي فسفره در اين 
ي از فسفر كه در  كه بخش زيادباورندبراين ) ۲۰۰۲(

ترين اليه خاك قرار دارد در اثر فرسايش هدر  سطحي

از سوي ديگر فرسايش خاك كه پس از بهم خوردن . رود می
گيرد، خاك رويين را  اليه سطحي در اراضي ديم سرعت مي

كند   ماده آلي است منتقل ميميزانكه دارای بيشترين 
)۱۰.(  

 بسيار مهمي  تنظيم كننده اسمزي، نقشعنوان بهپتاسيم 
در . نمايد ها ايفا مي را در توازن نسبت آب و امالح در سلول

 گياهان به شرايط واكنشهمين راستا پتاسيم در زمينه 
هاي خشكي، شوري و يا   تنشمانندسخت اقليمي و خاك 
 پتاسيم در در ضمن. بديلي برعهده دارد يخبندان وظيفه بي

). ۱۶ (شود يم زيادي توسط گياهان جذب به نسبتمقادير 
در منطقه مورد پژوهش و در گيري  بهرهميزان پتاسيم قابل 

 ميليگرم در كيلوگرم ۷/۸۰۶اراضي مرتعي دست نخورده 
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  درصد۴۶ و  درصد۳۴،  درصد۳۱بوده كه به ترتيب حدود 
بيشتر از اراضي ديم، اراضي فارياب و اراضي ديم رها شده 

راضي مرتعي دار بين ا علت اين تفاوت معني). ۱شکل (است 
 ناشي از اجراي عمليات ها كاربري ديگردست نخورده و 

 و در نتيجه شستشوي پتاسيم و انتقال آن برداشتكشت و 
ضمن آنكه خروج كامل . باشد هاي زيرين خاك مي به اليه

بقاياي گياهي از سطح خاك و برداشت پتاسيم توسط 
 زراعي سبب كاهش سطح پتاسيم در اراضي شده گياهان
از سوي ديگر باال بودن .  آنها كاربري تغيير يافته استکه در
 پتاسيم در اراضي مرتعي را ميتوان به استعداد باالي ميزان

های پائين  گياهان مرتعي در استخراج پتاسيم از بخش
هاي   بازماندهراهخاك و رهاسازي آن در سطح خاك از 

  .گياهي نسبت داد
اك تعيين  مواد آلي و رس و همچنين نوع رس خميزان

چون . باشد كننده ظرفيت تبادل كاتيوني هر خاك مي
مدت  هاي كوتاه  رس در خالل دورهشناسي كانيتركيب 

 مواد ميزانتغيير چنداني ندارد لذا به نظر می رسد سهم 
آلي در تغيير ظرفيت تبادل كاتيوني در خاك اهميت 

 كاهش ظرفيت تبادل كاتيوني در ميزان). ۸(بيشتري دارد 
ي اراضي مرتعي تحت چرا، اراضي ديم، اراضي ديم اه خاك

ي اراضي مرتعي ها خاكرها شده و اراضي فارياب نسبت به 
 ۸/۳۶،  درصد۲/۲۸،  درصد۲۱دست نخورده به ترتيب 

دليل ). ۱ و شکل ۳جدول (باشد   مي درصد ۵/۲۲ و درصد
ي مرتعي ها خاكبيشتر بودن ظرفيت تبادل كاتيوني در 

 مواد آلي بيشتر در ميزاناضي ديم، ي ارها خاكنسبت به 
ضمن آنكه علت باالتر بودن اين . ي گروه اول استها خاك
 مواد آلي ميزان در اراضي فارياب مربوط به باال بودن ويژگي

 رس در اراضي فارياب  درصداحتمال باالتر بودن به و 
هاي سانچزمارانون و  يافته. باشد نسبت به اراضي ديم مي

 كاهش ظرفيت تبادل كانيوني بيانگرنيز ) ۲۰۰۲(همكاران 
طي تغيير كاربري اراضي مرتعي به ديم در اثر کاهش مواد 

  ).۲۵(باشد  آلی مي
  

  هاي فيزيكي كيفيت خاك اخصش

ي خاك ها همقايسه ميانگين وزن مخصوص ظاهري نمون
ي مرتع تحت چرا، اراضي ديم، اراضي ديم رها ها كاربريدر 

  ۳۰،  درصد۱۵،  درصد۶/۷يب شده و اراضي فارياب به ترت
 نسبت به اراضي مرتعي دست نخورده  درصد ۶/۷ ودرصد

وزن مخصوص ). ۲ و شکل ۳جدول(افزايش نشان ميدهد 
ظاهري خاك اراضي ديم رها شده نسبت به اراضي ديم 
بيشتر است كه علت اين موضوع ايجاد پوكي در خاك 

 مقادير. باشد اراضي ديم به سبب اجراي خاك ورزي مي
باالي وزن مخصوص ظاهري در اراضي ديم رها شده موجب 
ايجاد محدوديت در رشد ريشه، تبادل گازها، قابليت 

 فسفر مانندتر  دسترسي عناصر غذايي مورد نياز كم تحرك
چراي بي رويه و نابودي پوشش گياهي بومي و ). ۴ (شود مي

به تبع آن كاهش سطح مواد آلي در خاك، تردد احشام و 
ختمان خاك علت افزايش وزن مخصوص ظاهري تخريب سا

خاك در اراضي مرتعي تحت چرا در مقايسه با مرتع دست 
) ۱۹۸۳(هاي ويالت و پولر  اين موضوع با يافته. نخورده است

 چراي سنگين افزايش وزن مخصوص ظاهري باور دارندكه 
اجراي .  داردهمخوانيخاك را در پي خواهد داشت نيز 

 و شخم در زمان كوتاه سبب پوك هاي خاك ورزي فعاليت
 اين ميزانشدن موقتي خاك شده اما با گذشت زمان 

 اين برگشت بيشتر اغلب بازگشته و پيشين به حالت ويژگي
خاك ورزي باعث .در مجموع).۲۸( است آغازيناز وضعيت 

خرد شدن ساختمان خاك و قرار گرفتن ذرات ريز در خلل 
  ).۷(و فرج درشت خاك خواهد شد 

  
  
  
 

 
 
 
 
 
 
  

 افزايش وزن مخصوص ظاهری خاک در  درصد‐۲شکل 

ی مختلف نسبت به اراضی مرتعی اراضی مرتعی دست ها کاربري

اراضی ديم رها :Cاراضی ديم،: Bمرتع تحت چرا، :A(نخورده 

 )اراضی فارياب:Dشده، 
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 ميزان تخلخل كل خاك در مرتع ۳ نتايج جدول  پايه بر
مواد آلي بيشتر كه منجر دست نخورده به دليل دارا بودن 

هاي پايدارتري شده است در مقايسه با  به ايجاد خاكدانه
 كاهش تخلخل در  درصد.  بيشتر استها كاربريديگر 

كاربري هاي مرتع تحت چرا، اراضي ديم، اراضي ديم رها 
 ۳/۸ و ۳۳ ،۱۶ .۳/۸،۷شده و اراضي فارياب به ترتيب 

و مادونی و ) ۱۹۹۵( همكاران سينگ و). ۳شکل(باشد  مي
 خود به اين نتيجه هاي بررسينيز در ) ۱۹۹۹(همكاران 

اند كه نوع كاربري اراضي بر تخلخل كل خاك تاثير  رسيده
كشت متراكم بدون اجراي شيوه كه  طوري بهگذارد  مي

مديريتي مناسب پس از تغيير كاربري منجر به تجزيه و 
شود  ورزي مي تخريب سريع مواد آلي در خالل خاك

از آثار كاهش تخلخل در اراضي ديم رها شده ). ۱۹،۲۶(
ميتوان به فشردگي خاك و ايجاد سله در سطح خاك اشاره 

 .نمود

  
     

 
 
 
 
 
  
  

  

مرتع تحت چرا، :A(ی مختلف نسبت به اراضی اراضی مرتعی دست نخورده ها کاربري و تخلخل کل در A کاهش ضخامت افق  درصد ‐۳شکل 

B : ديم،اراضیC: ،اراضی ديم رها شدهD:اراضی فارياب( 

  
تغييرات درضخامت خاك سطحي نيز يكي از بارزترين 

هاي تعيين كننده كيفيت خاك است كه واكنش  شاخص
. كند خاك را در قبال نوع كاربري اعمال شده نمايان مي

هاي نشاندهنده  عامل يكي از عنوان به Aضخامت افق 
مورد بررسي ) ۲۰۰۰(اران كيفيت خاك توسط برژدا و همك

 گزارش كردند كه ضخامت اين پژوهشگراناين . قرارگرفت
افق در اراضي داراي پوشش طبيعی و دست نخورده بيشتر 
از اراضي است كه پس از حذف پوشش گياهي بومي به زير 

) ۲۰۰۵( ميشرا باوربه ). ۲(اند  كشت گياهان زراعي رفته
 دسترسي بيشتر  ضمن ايجاد قابليتAضخامت بيشتر افق 

براي آب و مواد غذايي حجم بيشتري براي ريشه زنی 
 Aهمچنين ضخامت بيشتر افق . نمايد گياهان فراهم مي

همراه با مواد آلي بيشتر عامل مهمي در مقاومت خاك در 
رضايي و همكاران ). ۱۸(باشد  برابر تخريب و فرسايش مي

 First layer(نيز از ضخامت اليه نخست خاك ) ۲۰۰۴(

thickness) هاي مورد تاكيد كه  عامل به عنوان يكي از
تاثير شگرفي بر نگهداري آب در خاك داشته ياد نموده و 

ي ها خاكاز اين شاخص در ارزيابي كيفيت گيري  بهرهبه 
نتايج بدست آمده در اين ). ۲۳(اند  مرتعي اشاره داشته

 در مراتع دست A نشانگر آن است كه ضخامت افق بررسي
  ۲۷ و  درصد۵۴،  درصد۲۴،  درصد۴۲ه به ترتيب نخورد
ي مرتع تحت چرا، اراضي ديم، ها كاربري بيشتر از درصد

 و ۳جدول (باشد  اراضي ديم رها شده و اراضي فارياب مي
كه ضخامت افق سطحي خاك  بنابراين از آنجائي). ۳شکل 

 از بدست آمدهحساسيت زيادي نسبت به فرسايش 
تلف را از خود بروز ميدهد، لذا با هاي مخ  مديريتاثرگذاري

.  ميتوان به وضعيت كيفيت خاك پي بردويژگيبررسي اين 
كاهش ضخامت افق ) ۱۹۹۷(به اعتقاد رتون و ليندبو 

هاي مهم كيفيت   يكي از شاخصعنوان بهسطحي خاك 
خاك در وهله نخست موجب انتقال مواد آلي و کاهش 



 ...هاي فيزيكي و شيميايي  بررسي آثار تغيير كاربري اراضي بر شاخص                           ۳۰۸

 

كه خود ظرفيت نگهداری مواد غذايی خاک خواهد شد 
   در عرضه عناصر غذايي و خاكدانهكاهش مانند پيامدهايي

  ).۲۴(سازي را در پي خواهد داشت 

  

  گيری و نتيجه  بحث

 بررسيهاي مختلف كيفيت خاك در اين  مقايسه شاخص
گوياي اين واقعيت است که تغيير کاربری اراضی مرتعي 
دست نخورده تأثير مشخص و معنی داری بر روی 

 کل، پتاسيم قابل نيتروژنانند ماده آلی،  مهايي ويژگي
 و تخلخل Aاستفاده، ظرفيت تبادل کاتيونی، ضخامت افق 

از  برداري بهرهچگونگي كه  طوري بهگذارد،  کل بر جای می
ورزي موجب  اراضي پس از تبديل كاربري و عمليات خاك

هاي كيفيت   شاخصديگركاهش مواد آلي و در پي آن تنزل 
لذا ميزان موفقيت در مديريت . ته استخاك را در پي داش

خاك در راستاي حفاظت از كيفيت آن بستگي كامل به 

مختلف خاك در هاي  ويژگيشناخت چگونگي تغييرات 
. از آن دارد برداري هبهرقبال تغييرات اعمال شده در نوع 

اي مانند خاك كه از  برداري از منابع دير تجديد شونده بهره
 بهينهباشد مستلزم شناخت  اركان توسعه پايدار مي

 ييمثال از آنجاطور  به. هاي طبيعي حاكم بر آن است پديده
 فرسايش خاک بر مانندكه سرعت فرآيندهاي تخريبي 

فرآيندهاي خاكسازي برتري دارد لذا وضعيت اراضي ديم 
اي   توجه ويژهها رها شده هشدار دهنده بوده و مديريت آن

  .كند را طلب مي
  

  سپاسگزاري

وسيله از قطب علمي بهبود كيفيت خاك براي تغذيه           بدين
متعادل گياه گروه مهندسي علوم خاك دانشگاه تهـران كـه           

هـاي ايـن تحقيـق را تـامين نمـوده اسـت               بخشي از هزينـه   
  .گردد قدرداني و سپاسگزاري مي
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Abstract 
Sustainable exploitation of land resources is directly affected by considering soil quality which finally 

will also conclude environmental protection. Therefore, assessing different soil quality aspects which 
are sensitive to various land management practices seems too important. In this study, some selected 
soil quality indicators have been compared in five land use systems including untouched rangelands, 
semi degraded rangelands due to grazing, rangelands that converted to rainfed agriculture, abandoned 
rainfed agriculture and an irrigated wheat farm in eastern Qazvin province, Iran. Samples were taken 
from the surface layer (A horizon) of soils in a completely randomized design with four replications. 
Statistical comparisons of the results revealed highest decrease in soil organic matter and total nitrogen 
owing to abandoned rainfed agriculture that showed 74% and 70% decline, respectively. Eventually 
the abandoned rainfed agriculture meets the sharpest slump in some soil properties such as cation 
exchange capacity (CEC), available phosphorous, total porosity and thickness of A horizon. Meantime 
the most increase in bulk density was also in recent land use. According to the results, the negative 
effects of inappropriate land use changes were led to soil productivity decline and will cause 
undesirable consequences in soil quality. So maintenance of soil quality is critical to environmental 
sustainability and this should be done on the basis of recognition all features that reduce its quality.  
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