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چكيده
زمينه و هدف :تخریب اراضی ناشی از تغییر کاربری در مناطق خشک و نیمه خشک ،کاربری پایدار اراضی را با تهدید جدی مواجهه کهرد
است .این تحقیق به منظور بررسی اثر تغییر کاربری اراضی مرتعی به کشاورزی بر روی خصوصیات فیزیکی-شیمیایی خاک در منطقه گنبد
همدان انجام شد.
روش بررسی :با توجه به نوع تغییر کاربری اراضی از هر کاربری  6نمونه خاک از الیه سطحی خاک تهیه شد .پس از برداشت نمونههههای
خاک و آماد سازی نمونهها ،برخی خصوصیات فیزیکی-شیمیایی خ اک شامل اسیدیته ،هدایت الکتریکی ،سیلت ،رس ،شن ،ازت ،پتاسیم،
سدیم ،ماد آلی ،کلسیم و منیزیم انداز گیری شدند .در این تحقیق ،بافت خاک به روش هیدرومتری بایکاس ،اسیدیته و هدایت الکتریکی
به ترتیب با دستگا های  pHمتر و  ECمتر ،ماد آلی به روش والکلی -بلک ،کلسیم و منیزیم به روش تیتراسهیون ،سهدیم و پتاسهیم بها
استفاد از فلم فوتومتر و ازت به روش کجلدال انداز گیری شدند.
يافته ها :پس از انجام تجزیه و تحلیل های آماری مشخص شد که تغییر کاربری اراضی مرتعهی بهه کشهاورزی موجهب کهاهی معنهیدار
اسیدیته و پتاسیم در سطح  5درصد و ماد آلی در سطح  1درصد شد است .مقدار میانگین ازت در کاربری کشهاورزی  0/11درصهد و در
کاربری مرتعی  0/00درصد می باشد ( .) p0/01در مقادیر اجزای بافت خاک ،هدایت الکتریکی ،سدیم و کلسیم و منیزیم با تغییر کاربری
اراضی اختالف معنیداری مشاهد نشد .البته مقادیر سیلت ،سدیم ،کلسیم و منیزیم در کاربری مرتعی بییتهر از کهاربری اراضهی مرتعهی
تبدیل شد به کشاورزی میباشد.
بحث و نتيجه گيری :تغییر کاربری اراضی سبب ایجاد تغییر در خصوصیات شیمیایی و فیزیکی خاک می گردد .یکی از تغییرات ایجاد
شد  ،فرسایی انتخابی خاک و تغییر بافت خاک بود است .لذا ضرورت توجه و اهمیت بییتر در تغییر کابری و تدوین برنامههای
مدیریتی کاربری اراضی و اصالح کاربری با توجه به قابلیتهای منطقه مورد مطالعه احساس می گردد.
واژههای کليدی :بافت خاک ،اسیدیته ،هدایت الکتریکی ،مرتع ،کاربری اراضی.
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Abstract
Background and Objective: Destruction of land due to land use change in arid and semi-arid areas
has endangered sustainable land use. This research was carried out to investigate the effect of
rangeland use change to agriculture and study the physical-chemical properties of soil in Gonbad area
of Hamedan province.
Method: In this study, 6 soil samples were prepared from soil surface according to the type of land
use change. After removing soil samples and preparing samples, some physicochemical properties of
soil including Acidity, Electrical Conductivity, Silt, Clay, Gravel, Nitrogen, Potassium, Sodium,
Organic Matter, Calcium and Magnesium were measured. In this research, Soil Texture was
determined by hydrometric boiling, Acidity and Electrical Conductivity, using pH meter and EC
meter, Organic Oatter using Walkley-Black, Calcium and Magnesium by titration, Sodium and
Potassium using flame photometer and Nitrogen were measured by Kjeldahl method.
Findings: After analyzing, it was determined that the change in the use of rangeland to agriculture
caused a significant decrease in Acidity and Potassium at 5% and Organic Matter at 1% level. Average
Nitrogen content in agricultural was 0.18% and in rangeland was 0.9% (p<0.01). There was no
significant difference in Soil Texture components, Electrical Conductivity, Sodium, Calcium and
Magnesium with land use change. The amounts of Silt, Sodium, Calcium and Magnesium in
rangelands were more than agriculture area.
Discussion and Conclusion: The results of this study showed that the land use change causes changes
in the chemical and physical properties of the soil. One of the most important changes was soil texture
alteration caused by selective soil erosion. The results of this research showed the necessity of paying
more attention to the development of land management and land use planning programs according to
the capabilities of the studied area.
Key words: Soil texture, Acidity, Electrical conductivity, Rangeland, Land-use
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مقدمه
امروز تغییر کاربری اراضی به یکی از نگرانیهای قابل توجه در

تهدید مواجه کرد است ( .)6افزایی جمعیت انسان بر روی کر

سطح دنیا در زمینه تخریب محیط زیست و تغییر اقلیم جهانی

زمین ،نیاز به تولیدات کشاورزی و دامی برای تامین غذا،

تبدیل شد است ( .)1اخیرا به دلیل رشد سریع جمعیت،

پوشاک وسایر مایحتاج به صورت هشدار دهند ای افزایی یافته

مناطق وسیعی از اراضی منابع طبیعی تخریب شد و به زمین-

و موجب استفاد زیاد و غیراصولی از منابع طبیعی بدون توجه

های زراعی تبدیل شد اند .تبدیل مراتع به اراضی کشاورزی

به قابلیت و توان تولید آن ها و نهایتا موجب تخریب شدید آنها

سبب تغییر در خصویات فیزیکی و شیمیایی خاک می گردد

گردید است .بسیاری از اراضی تحت پوشی طبیعی (جنگل و

( .)2بنابراین به جرأت میتوان از تغییر کاربری اراضی با

مرتع) به اراضی زراعی تبدیل شد اند که این امر سبب هدررفت

مدیریت غیراصولی ،به عنوان یکی از دالیل اصلی پدید آمدن اثر

کربن آلی ،تخریب ساختمان خاک ،کاهی هدایت هیدرولیکی

گلخانهای و گرم شدن هوای کر زمین طی دهههای اخیر نام

خاک و افزایی چگالی ظاهری خاک گردید است ( .)5تغییر

برد .تغییر کاربری اراضی و تبدیل اراضی منابع طبیعی به اراضی

کاربریاکوسیستمهای طبیعی ،عموما اثرات منفی بر خصوصیات

کشاورزی سبب تخریب مواد آلی خاک و فرسایی می گردد

خاک داشته و به عنوان عاملی در تغییر خصوصیات فیزیکی و

( .)3الگوی کلی تغییرمنابع طببه دلیل رشد جمعیت و افزایی

شیمیایی خاکها به شمار میرود ( .)6اهمیت مراتع به عنوان

نیاز جهانی به غذا؛ و گرو دوم ،بهبود اکوسیستمهایی که تحت

منبع عظیم و طبیعی که یکی از منابع توسعه پایدار است بر

تاثیر اراضی کشاورزی حاشیهای قرار دارند .بهطور کلی تغییر

کسی پوشید نیست .اما متأسفانه به علت بهر برداری نادرست و

کاربری اراضی و تبدیل آنها به اراضی زراعی سبب تغییرات

تبدیل این عرصههای طبیعی به اراضی کشاورزی برای رفع

عمد در خصوصیات فیزیکی خاک می گردد ( .)4کاربری

نیازهای ضروری و غیرضروری ،زیستی ،اقتصادی ،کشاورزی و

اراضی و پوشی اراضی شدیداً ذخیر ی کربن و توزیع آن را در

غیر بشر موجب تخریب روز افزون این عرصه شد است .هدف

اکوسیستمها تحت تأثیر قرار میدهد .مواد آلی موجود در خاک

از این تحقیق بررسی اثر تبدیل اراضی مرتعی به اراضی

به شدت تحت تاثیر تغییر کاربری اراضی تغییر کرد و دچار

کشاورزی بر برخی ویژگی های شیمیایی و فیزیکی خاک است.

افول می گردد ( .)5بدیهی است که تغییر کربن خاک در اثر
تغییر در کاربری اراضی و شیو های مدیریتی عرصههای منابع

مواد و روش ها

طبیعی ،ممکن است تغییرات زیادی در تراکم دیاکسیدکربن

این مطالعه در مراتع و مراتع تغییر کاربری یافته ،در

اتمسفری ایجاد کند .کاهی ذخیر کربن آلی خاک

ارتفاع 1000 -1600متر از سطح دریا با  310میلیمتر میانگین

با افزایی احتمال فرساییپذیری و فشردگی خاک و افزایی

بارش ساالنه انجام در  20کیلومتری جنوب شهرستان همدان

رواناب اثر زیادی بر ساختمان خاک میگذارد .تخریب اراضی به

انجام شد .منطقه مورد مطالعه در مختصات جغرافیایی 34درجه

دلیل تغییر کاربری در مناطق خشک و نیمهخشک که عمدتاً

و 41دقیقه شمالی و 41درجه و  44دقیقه شرقی واقع شد

ناشی از فعالیتهای بشری میباشد ،کاربری پایدار اراضی را با

است (شکل .)1
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شكل  -1موقعيت منطقه مورد مطالعه در ايران و استان همدان
Figure1. Location of the study are a in Iran and Hamedan Province

کاربریهای مختلف میتواند بر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی

الکتریکی و اسیدیته نمونه ها تعیین شد .مقدار سدیم و پتاسیم

خاک اثر گذار باشد ،اثر کاربری اراضی بر برخی شاخصهای

نمونه ها با دستگا فلم فتومتر قرائت شدند .مقدار منیزیم و

کیفیت خاک در کاربری مرتع و مرتع تغییر یافته به زراعت با 6

کلسیم نیز با روش تیتراسیون محاسبه شدند.

تک رار (در هر کاربری) مورد ارزیابی قرار گرفت  .در هر نقطه

پس از جمع آوری و ثبت داد ها در محیط نرم افزار

مورد مطالعه نمونه خاک از عمق  0-30سانتیمتری (با توجه به

 ،EXCELبرای آنالیز آماری از نرم افزار  SPSS 16استفاد

عمق ریشه دوانی گونه های گیاهی کاشته شد در زراعت دیم)

شد .آزمون نرمالیته داد ها با استفاد از آزمون کولموگراف ه

برداشت شد .نمونههای خاک به آزمایشگا منتقل شدند و در

اسمیرنوف انجام پذیرفت .پس از تایید نرمالیته ،مقایسه میانگین

هوای آزاد خشک شدند .در ادامه نمونههای خشک شد از الک

های دو کاربری (مرتعطبیعی و مرتع تغییر کاربری داد شد )

 2میلیمتری جهت آزمایشات فیزیکی –شیمیایی خاک رد

با استفاد از آزمون تی استیودنت مستقل انجام گرفت و سپس

شدند و نمونههای الک شد خاک آماد آزمایی شدند .نمونه-

نمودارهای تغییرات خصوصیات فیزیکی-شیمیایی مورد مطالعه

های خاک جهت انداز گیری پارامترهای موردنظر مانند:

در کاربریها رسم و تفسیر گردید.

خصوصیات فیزیکی (سیلت ،رس و شن) و خصوصیات شیمیایی
(ماد آلی ،ازت کل ،EC ،pH ،پتاسیم ،سدیم ،کلسیم و

نتايج

منیزیم) مورد آزمایی قرار گرفتند.

نتایج پژوهی نشان داد که میزان اسیدیته خاک در اراضی

تعیین مقادیر کمی بافت خاک با روش هیدرومتری ،درصد ماد

مرتعی  1/1و در اراضی تغییر کاربری داد شد  9/90است.

آلی خاک از روش والکلی -بلک و ازت کل خاک با استفاد از

بنابراین و تفاوت معنیداری در اسیدیته خاک مرتعی و اراضی

روش کجلدال محاسبه شدند .برای انداز گیری هدایت

کشاورزی مشاهد شد (( .)p0/05شکل .)2

الکتریکی و اسدیته خاک ابتدا از تمام نمونه ها گل اشباع
درست شد و سپس با استفاد از دستگا  ECمتر و  pHمتر و
قرار دادن الکترود دستگا در داخل گل اشباع ،مقدار هدایت
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شكل  -2مقايسه ميانگين اسيديته در کاربریهای مرتع و

شكل -3مقايسه ميانگين هدايت الكتريكی در کاربریهای

اراضی زراعی منطقه گنبد

مرتع و اراضی زراعی منطقه گنبد

Figure 2. Comparison of the average of Acidity in
rangeland and agriculture in Gonbad Area

Figure 3.Comparison of the average of EC in
rangeland and agriculture in Gonbad Area

با توجه به نتایج میزان هدایت الکتریکی خاک اراضی زراعی

ویژگی خاک به دست آمد است (شکل  .)3با توجه به نتایج

بیی تر از اراضی مرتعی بود است که میانگین مقدار هدایت

تحقیق تفاوت آماری معنیداری در ویژگی ازت خاک در بین

الکتریکی در اراضی زراعی و مرتعی به ترتیب به میزان  0/30و

کاربری های مرتعی و زراعی در منطقه گنبد همدان مشاهد

 0/25میلیموس بر سانتیمتر بود است که تفاوت معنیداری

شد ( .)p0/01میانگین ازت خاک در اراضی زراعی به میزان

نداشتند (شکل  .)3میانگین پتاسیم خاک اراضی مرتعی به

 0/11درصد و دو برابر میانگین ازت خاک اراضی مرتعی است

میزان  696/6 ppmو اراضی کشاورزی به میزان 493/1 ppm

که به میزان میانگین  0/00درصد به دست امد است (شکل

میباشد که تفاوت آماری معنیداری نیز بین کاربریها در این

.)5

شكل -4مقايسه ميانگين پتاسيم خاک در کاربریهای مرتع و

شكل -5مقايسه ميانگين ازت خاک در کاربریهای مرتع و

اراضی زراعی منطقه گنبد

اراضی زراعی منطقه گنبد

Figure 4. Comparison of the average of soil
Potassium in rangeland and agriculture in Gonbad Area

Figure 5. Comparison of the average of soil Nitrogen
in rangeland and agriculture in Gonbad Area

با توجه به نتایج نموار  5-4و مقایسه سدیم خاک در کاربری-

مقدار میانگین کلسیم خاک در کاربری مرتعی بییتر از کاربری

های مرتع و اراضی زراعی ،به رغم عدم وجود تفاوت معنیدار

زراعی می باشد هر چند تفاوت معنی داری بین دو کاربری

بین دو کاربری ،کاربری مرتعی دارای مقدار میانگین بییتری

مشاهد نشد است که مقادیر میانگین کاربری مرتعی و زراعی

نسبت به کاربری اراضی زراعی بود (شکل .)6

به ترتیب برابر  3/09و  2/39میلیاکیواالن بر لیتر بود است
(شکل .)9
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شكل  -6مقايسه ميانگين سديم خاک در کاربریهای مرتع و

شكل  -7مقايسه ميانگين کلسيم خاک در کاربریهای

اراضی زراعی منطقه گنبد

مرتع و اراضی زراعی منطقه گنبد

Figure 6. Comparison of the average of soil Sodium in
rangeland and agriculture in Gonbad Area

Figure 7. Comparison of the average of soil Calcium
in rangeland and agriculture in Gonbad Area

با توجه به نتایج ،تفاوت آماری معنیداری بین کاربری مرتعی و

کاربری مشاهد شد ( )p0/01که مقادیر میانگین کاربری

زراعی از لحاظ ویژگی منیزیم خاک مشاهد نشد .مقدار

مرتعی و زراعی به ترتیب برابر  3/14و  1/61درصد بود است

میانگین منیزیم خاک کاربری مرتعی برابر با  2/1و کاربری

که در کاربری مرتعی به مقدار بییتری به دست آمد است

زراعی برابر  2/09میلیاکیواالن بر لیتر بود است که دارای

(شکل .)0

مقادیر نزدیک به هم بود اند (شکل.)1
مقدار میانگین ماد آلی خاک در کاربری مرتعی بییتر از
کاربری زراعی میباشد و تفاوت آماری معنیداری بین دو

شكل -1مقايسه ميانگين منيزيم خاک در کاربریهای

شكل -9مقايسه ميانگين ماده آلی خاک در کاربری-

مرتع و اراضی زراعی منطقه گنبد

های مرتع و اراضی زراعی منطقه گنبد

Figure 8. Comparison of the average of soil Magnesium
in rangeland and agriculture in Gonbad Area

Figure 9. Comparison of the average of soil Organic
Matter in rangeland and agriculture in Gonbad Area

با توجه به یافتههای تحقیق ،در ویژگی های رس ،سیلت و شن

دارای مقدار بییتری شن ( 42/69درصد) در مقایسه با کاربری

خاک در بین دو کاربری تفاوت معنی داری مشاهد نشد.

مرتعی ( 35/66درصد بود) و کمترین میزان اجزای خاک در

کاربری مرتعی بییترین میزان سیلت و کاربری اراضی زراعی

ویژگی رس و به میزان  23/69درصد در کاربری مرتع بود

دارای بییترین مقدار شن در بین اجزای بافت خاک بود .بافت

(شکل .)10

خاک در اراضی مرتعی و زراعی لومی رسی بود .کاربری زراعی
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شكل  -10مقايسه ميانگين اجزای بافت خاک در کاربریهای مرتع و اراضی زراعی منطقه گنبد
Figure 10. Comparison of the average of soil components in rangeland and agriculture in Gonbad Area

بحث و نتيجه گيری
تغییرکاربری اکوسیستمهای طبیعی ،عموما اثرات منفی بر

تحرک عناصر سنگین و فعالیت میکروارگانیسمهای خاک موثر

خصوصیات خاک داشته و به عنوان عاملی در تغییر خصوصیات

میباشد .در خاکهای اسیدی که  pHبین  4تا  9است فعالیت

فیزیکی و شیمیایی خاکها به شمار میرود .با توجه به یافته-

یون آلومینیوم زیاد شد و باعث تجمع ذرات خاک میشود.

های تحقیق ،تفاوت معنیداری در سطح  5درصد در اسیدیته

وقتی  pHافزایی مییابد از درصد آلومینیوم اشباع کم شد و

خاک اراضی مرتعی و کشاورزی منطقه گنبد همدان وجود دارد.

کاتیونهای بازی زیاد میشوند و در خاکهای با هدایت

این نتایج با نتایج مطالعات  Fuو همکاران ( )6مطابقت دارد.

الکتریکی پایین باعث پراکندگی ذرات خاک میگردد (.)6

دلیل این مطابقت بهخاطر شباهت اقلیمی دو منطقه مورد

نتایج این تحقیق نشان داد که میزان هدایت الکتریکی خاک

بررسی است .که با نتایج نیکنهاد قرماخر و مارامایی ()9

اراضی زراعی بییتر از اراضی مرتعی بود است .احتماال دلیل

مطابقت ندارد .نتایج آنها نشان داد که در مدیریتهای مختلف

افزایی هدایت الکتریکی در اراضی کشاورزی بهخاطر استفاد

تفاوت معنیداری در اسیدیته خاک در منطقه کچیک گلستان

فزآیند از کودهای شیمیایی است .بطوری که میانگین مقدار

مشاهد نشد است ( .)9تغییرات پارامترهای شیمیایی خاک در

هدایت الکتریکی در اراضی زراعی و مرتعی به ترتیب به میزان

اقلیم ها و شرایط ادافیکی گوناگون روند نامشابهی دارد .بنابراین

 0/30و  0/25میلیموس بر سانتیمتر بود است که تفاوت

دلیل این عدم انطباق احتماال به دلیل تفاوت شرایط اقلیمی و

معنیداری نداشتند .حاج عباسی و همکاران ( )2اذعان داشتهاند

ادافیکی دو منطقه است.

که در اثر تغییر کاربری اراضی مرتعی به زمینهای کشاورزی

 Kizilkayaو )1( Dengizدر تحقیقی در اناتولی ترکیه

مقدار  ECتفاوت معنیداری نداشته است .این نتایج با نتایج

بیان کردند  pHخاک در زمینهای کشت شد روند افزایشی

تحقیق حاضر مطابقت دارد .همچنین ملکپور و همکاران ()0

داشته است و از مقدار  6/03در جنگلهای طبیعی به  9/91در

بیان کرد اند که در مراتع تحت چرای شهرستان نوشهر میزان

زمینهای تحت کشت رسید است که با نتایج تحقیق حاضر

 ECبیی از زمین زراعی میباشد که با نتایج این تحقیق

همخوانی ندارد .احتماال دلیل این امر نیز رفتار متفاوت

مغایرت دارد .دلیل این مغایرت بخاطر تفاوت رفتار پارامترهای

پارامترهای شیمیایی خاک تحت تاثر تغییر کاربری اراضی در

شیمیایی خاک در اقلیم های کامال متنوع مرطوب و نیمه

اقلیم های مدیترانه ای و نیمه خشک است .اسیدیته خاک بر

خشک است .باال بودن میزان هدایت الکتریکی خاک در زمین-

عواملی مانند قابلیت استفاد عناصر غذایی مورد نیاز گیاهان،

های مرتعی تبدیل شد به کشاورزی با یافتههای Kizilkaya
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و )1( Dengizمطابقت دارد .حاجعباسی و همکاران ( )2در

کاربری مرتعی بییترین میزان سیلت و کاربری اراضی زراعی

طی مطالعات خود بر روی خاکهای جنوب و جنوب غربی

دارای بیشترین مقدار شن در بین اجزای بافت خاک بود.

اصفهان اذعان داشتند که در اثر تبدیل مراتع به اراضی

کاربری زراعی دارای مقدار بییتری شن ( 42/69درصد) در

کشاورزی ،رسانایی الکتریکی خاک افزایی  41درصدی پیدا

مقایسه با کاربری مرتعی ( 35/66درصد بود) و کمترین میزان

کرد و بر روی وزن مخصوص ظاهری و میانگین وزنی قطر

رس در کاربری مرتع به دست آمد .تغییر کاربری اراضی و

خاکدانهها اختالف معنیداری نگذاشته است .آنها همچنین

تبدیل این اراضی به زمین های کشاورزی سبب بروز فرسایی

گزارش دادند که تغییر کاربری اراضی موجب کاهی کیفیت و

انتخابی شد و به مرور زمان ذرات ریزتر خاک در اراضی تغییر

افزایی تخریب خاک شد و پیامدهای نامطلوبی را به دنبال

کاربری پیدا کرد شسته می شوند .این حالت سبب تغییر بافت

داشته است ( .)2در تحقیق نیک نهاد قرماخر و مارامایی (،)9

در خاک سطحی این اراضی می گردد ( .)13این نتایج همچنین

میانگین  ECخاک زراعی منطقه کچیک گلستان بطور معنی-

با نتایج پژوهی و غالمی وهمکاران ( )14همراستاست.

داری بییتر از کاربریهای دیگر بود که با نتایج این تحقیق در

خاکهایی که دارای سیلت هستند از حساسیتپذیری بییتری

مورد افزایی آن در زمین های زراعی مطابقت و در مورد تفاوت

نسبت به فرسایی برخوردارند که در این تحقیق کاربری مرتع

معنی دار مغایرت دارد و همچنین بیان کردند هدایت الکتریکی

میزان سیلت بییتری داشت و این ویژگی باعث ایجاد این

خاک نمایند میزان امالح هادی محلول خاک می باشد و

استنباط خواهد شد که کاربری مرتعی تغییر یافته به کشاورزی

احتماال کاربرد کودهای شیمیایی را میتوان دلیل این امر

حساسیت کمتری به فرسایی دارد اما زمانی حساسیتپذیری

دانست.

به فرسایی یک کاربری مشخص خواهد شد که تمام ویژگی-

در این تحقیق ،میانگین پتاسیم خاک اراضی مرتعی بییتر از

های تاثیرگذار در کنار هم مشخص و بررسی شوند .نتایج این

اراضی کشاورزی بود که تفاوت آماری معنیداری در سطح 5

تحقیق با یافتههای ملکپور و همکاران ( )0مطابقت ندارد که

درصد وجود داشت .در این تحقیق این مقدار در اراضی مرتعی

ذکر کردند در کاربری زراعی با بهم خوردن خاک سطحی بافت

 696/6ppmو در اراضی کشاورزی به میزان  493/1 ppmمی-

سبکتر خاک جایگزین میشود .تغییر کاربری اراضی مرتعی به

باشد .در راستای یافته های این تحقیق ،کیانی و همکاران ()10

زمین کشاورزی ،بافت خاک را تحت تاثیر قرار نداد است و هر

در تحقیقی در استان گلستان بیان کردند که مقدار پتاسیم با

دو کاربری دارای کالس بافت لومی رسی بودند.

قطع درختان جنگلی و افزایی عملیات کشاورزی و درنتیجه

 Hebertو همکاران ( )15در مطالعات خود نتیجه گرفتند

افزایی شست وشوی این عنصر و انتقال به الیههای پایینی

کاربری زراعی در مقایسه با کاربری جنگل بافت سبکتری دارد.

خاک از  255/4به  214میلی گرم بر کیلوگرم خاک کاهی

بافت خاک به دلیل تاثیر در میزان رطوبت و عناصر در دسترس

یافته است .این در حالی است که که  Lemenihو همکاران

گیا  ،ظرفیت نگهداری آب در خاک ،چرخه مواد غذایی در

( )11در تحقیقات خود در جنوب اتیوپی ،نتایج متفاوتی مبنی

خاک ،تهویه ،عمق ریشهدوانی گیا و میزان هرزآبی که بعد از

بر افزایی پتاسیم در دسترس به مقدار بییتر از  356درصد

بارندگی بر روی سطح خاک جریان مییابد میتواند در پراکنی

پس از قطع درختان جنگلی مشاهد کردند ( .)11همچنین

پوشی گیاهی و متعاقب آن توزیع کاربریها نقی داشته باشد.

نتایج برومند و همکاران ( )12نشان داد که مقدار پتاسیم در

بافت خاک به طور غیرمستقیم با رطوبت و حاصلخیزی خاک

اراضی کشاورزی نسبت به جنگل کاهی داشته است که با یافته

مرتبط است به دلیل اینکه نیتروژن ،رطوبت در دسترس

های تحقیق حاضر مطابقت دارد اما در تحقیق ایشان به عدم

گیاهان ،نگهداری آب و نفوذپذیری و ماد آلی را تحت تاثیر قرار

وجود اختالف معنیدار اشار شد است که با نتایج این تحقیق،

میدهد .زمانی که مقدار ذرات ریز خاک (شامل رس بهعالو

مغایرت دارد.
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سیلت) باال باشد افزایی  ECخاک باعث ضعیف شدن

با توجه به نتایج ،کاربری مرتعی دارای مقدار میانگین سدیم

ساختمان خاک می شود.

بییتری نسبت به کاربری اراضی زراعی بود هرچند تفاوت

با توجه به نتایج تحقیق ،مقدار میانگین ماد آلی خاک در

معنیداری مشاهد نشد .بین کاربری مرتع و زراعی در میزان

کاربری مرتعی بییتر از کاربری زراعی میباشد و تفاوت آماری

کلسیم و منیزیم خاک تفاوت معنیداری مشاهد نشد هرچند

معنیداری در سطح  1درصد بین دو کاربری مشاهد شد .با

میزان آنها در کاربری مرتع به میزان بییتری بود که در

توجه به یافته های تحقیق ،بییتر بودن درصد ماد آلی در

منیزیم این اختالف چندان قابل توجه نبود .با توجه به این

اراضی مرتعی در مقایسه با کاربری زراعی با یافتههای

نتایج ،کاتیونهای محلول سدیم ،کلسیم و منیزیم در خاک

 Martinez-Menaو همکاران ( )16مطابقت دارد .گرچه این

اراضی مرتعی به مقدار بییتری بود اند دو با تغییر کاربری و

نتایج با یافته های پژوهی کریمی و همکاران ( )19مغایرت

تبدیل شدن به اراضی کشاورزی این مقادیر کاهی یافتهاند هر

دارد Carter .و همکاران ( )11افزایی دمای خاک به دلیل

چند کاهی مقادیر معنیدار نبود است .مقدار کلسیم و منیزیم

کاهی پوشی گیاهی سایه انداز را در تجزیه مواد آلی در خاک

در خاکها تابع اقلیم ،سنگ مادر و بافت خاک است .از آنجا که

زراعی موثر می دانند Aguilar .و همکاران ( )10کاهی مواد

بافت خاک در دو منطقه مورد مطالعه تفاوت نداشته اند بنابراین

آلی در اثر کشت و کار را ناشی از بهم خوردن خاک سطحی و

تغییرات کلسیم و منیزیم نیز معنی دار نبود است و اختالف

در نتیجه تسریع تجزیه بیولوژیک مواد آلی ،شدت یافتن

قابل توجهی در کاربری ها نداشته اند .بهرامی ( )21در تحقیق

فرسایی خاک و به دنبال آن هدررفت مواد آلی همرا با رواناب

خود بیان کرد که تبدیل اراضی طبیعی جنگل به باغات سبب

دانستهاند Hebert .و همکاران ( )15نیز معتقدند بافت سبک

کاهی کلسیم و منیزیم خاک شد است .در تحقیق ملکپور و

خاک حساسیت مواد آلی را به تجزیه افزایی میدهد .مهمترین

همکاران ( )2در کهنه الشک کجور نوشهر ،تغییر کاربری اراضی

عاملی که در تسریع کاهی ماد آلی در خاک تأثیر میگذارد،

به کشاورزی باعث کاهی معنیدار مقدار کلسیم و منیزیم در

کشت و کار است که موجب افزایی تجزیه مواد آلی خاک طی

سطح  5درصد شد است که از لحاظ روند کاهشی با تحقیق

عملیات شخم میشود.

حاضر مشابهت اما از نظر تغییر معنیدار مغایرت دارد.

در این تحقیق ،اراضی زراعی دارای مقدار بییتری ازت نسبت

با توجه به نتایج تحقیق در کاربری مرتعی در منطقه مورد

به کاربری مرتع بود که دارای اختالف معنیداری در سطح 1

مطالعه مقادیر اسیدیته ،سیلت ،پتاسیم ،ماد آلی ،کلسیم،

درصد نیز بودند .نتایج این تحقیق با یافتههای عجمی و

منیزیم و سدیم بییتر از کاربری اراضی مرتعی تبدیل شد به

همکاران ( )20مغایرت دارد که مقدار کمتر ازت را برای کاربری

کشاورزی میباشد و در اراضی زراعی یا مرتعی تغییر یافته

اراضی زراعی در مقایسه با کاربری طبیعی بیان کرد اند.

مقادیر ازت ،شن ،رس و هدایت الکتریکی نسبت به کاربری

نیتروژن مهمترین عنصر مورد نیاز برای رشد گیاهان است.

طبیعی مرتع بییتر به دست آمد است .همچنین با توجه به

قاعدتا باید با حساسیت بییتر اراضی کشاورزی در برابر

یافتهها ،تغییرات مقادیر ازت و ماد آلی در کاربریهای مورد

فرسایی و کاهی ماد آلی و نیتروژن کل خاک ،نتایج به این

مطالعه در سطح  1درصد و تغییرات میانگین مقادیر اسیدیته و

صورت حاصل می شد که مقدار ازت خاک در کاربری کشاورزی

پتاسیم نیز در سطح  5درصد معنیدار بود است .کاهی شدید

به مقدار کمتری باشد اما با توجه به استفاد ساکنین و زارعان

ماد آلی در کاربریهای مرتعی تغییر یافته به کشاورزی و

از کود شیمیایی ازته به منظور تقویت زمینهای زراعی در عمل

زراعتی در اثر کشتوکار ناشی از بر هم زدن خاک سطحی و

این نتیجه به دست آمد که اراضی زراعی دارای مقدار بییتری

تسریع تجزیه مواد آلی و به دنبال آن شدت یافتن فرسایی و

ازت بودند.

هدررفت مواد آلی بود است .باال بودن میزان مواد آلی باعث
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.افزایی ثبات و پایداری خاک در مقابل فرسایی میشود
درحالت کلی تغییرات پارامترهای بافت خاک بین کاربریهای
مورد مطالعه اختالف معنیداری وجود نداشت اما مقدار باالی
شن در کاربری زراعی نسبت به مرتعی نشان از وجود فرسایی
و هدررفت خاک سطحی مستعد رویی در منطقه مورد مطالعه
.)22( دارد
،باتوجه به بهمخوردگی خاک در اثر عملیات خاکورزی و کشت
. گام نخست در فروپاشی خاک میباشد،کشت اراضی طبیعی
باال بودن مقادیر ازت در کاریری مرتعی تغییر یافته به کشاورزی
نسبت به اراضی مرتعی می تواند به دلیل استفاد از کودهای
ازته توسط روستاییان و تغییردهندگان کاربری جهت برداشت
بییتر محصوالت زراعی باشد و گرنه از لحاظ طبیعی و دارا
بودن پوشی گیاهی و استفاد از تجارب و نتایج سایر مطالعات
 باال بودن ازت در اراضی مرتعی قابل پییبینی است اما،مشابه
احتماال استفاد از کودهای ازته در این اراضی نتیجه موردانتظار
 پوشی گیاهی اراضی نقی مهمی در.را برآورد نکرد است
 از طریق،ایجاد سایه بر روی خاک و محافظت از ساختمان آن
 با توجه به اهمیت.)23( تاثیر سیستم ریشه خود ایفا مینماید
 نتایج این تحقیق ضرورت توجه،اکولوژیکی مراتع استان همدان
 اصالح و تغییر کاربری اراضی در،بییتری به مطالعه قابلیت
 نتایج این تحقیق.این مناطق را بیی از پیی نشان میدهد
-قطعا با توجه و تاکید بر شناخت عوامل موثر در کاهی حاصل
 تشدید فرسایی و تخریب خاک در مناطق نیمهخشک،خیزی
اطالعات الزم را در جهت برنامهریزی و اقدامات پیی گیرانه در
قالب طرحهای اجرایی در منطقه برای شیو های صحیح
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