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 شیمیایی خاک و فرسایش بررسی تغییر کاربری اراضی بر خصوصیات فیزیکو

 آبخیز، کفترگار شهرستان بهشهر( ی)مطالعه موردی: حوزه

 
  *1سیدحسین روشان، 1 محمدرضا ریاحی، 1زاده کبریا قربان وهاب
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 چکیده

ها و تبدیل مراتعع بعه اراضعی کشعاورزی با ع  درختان، جنگل یتغییر کاربری اراضی، قطع یکسره

ه و اثعرات خعاک شعد یکاهش ظرفیت تولید فعلی یا آینعده های طبیعی،یا اخالل در اکوسیستمتخریب 

شیمیایی خاک دارد. این پژوهش با هدف بررسی نقش تغییر کاربری  ع زیانباری بر خصوصیات فیزیکی

-بعر شعاخف فرسعایش آنشیمیایی خاک و متغیرهعای معرثر  ع اراضی بر برخی از خصوصیات فیزیکی

 7ا عت، آبخیز کفترگار انجام شد. بدین منظعور از سعه کعاربری جنگعل، مرتعع و زر یپذیری در حوزه

 10-20و  0-10سعطحی  یاز دو الیعه در قالب طعرح بلعوک بعه صعورت کعامالد تصعادفی، خاک نمونه

آلعی در اراضعی زرا عی و  شد. نتایج نشان داد که میزان مادهمتر در هر کاربری برداشته و مقایسه سانتی

متعر سانتی 0-10 یهدرصد در الی 85/21و  70/35، کاهشی برابر با بری جنگلدر مقایسه با کار مرتعی

-10 یاست. حداکثر نیتروژن کل در الیعهداشتهمتر سانتی 10-20 یدرصد در الیه 64/22و  22/36و 

متعر در سعانتی 10-20 یاقل آن در الیعهو حعد درصعد 37/0بعه میعزان  ،ی جنگلمتر در کاربرسانتی 0

. وزن داددرصد را نشعان  75/56که کاهشی معادل با  درصد مشاهده شد 16/0به میزان  ، یکاربری زرا

تخلخعل خعاک،  افزایش و ،طی تغییر کاربری جنگل خاکو میزان درصد ماسه  PHمخصوص ظاهری، 

-است. نتعایج نشعان داد کعه فرسعایشکاهش یافته آنن درصد سیلت و رس ظرفیت تبادل کاتیونی، میزا

و پایعداری  آنختمان پذیری خاک به دلیل کاهش پوشش گیعاهی پایعا، معاده آلعی خعاک، تخریعب سعا

 است.برابر داشته 5/1شی حدود ها طی تغییر کاربری جنگل، افزایخاکدانه

 : یدیواژگان کل

تخلخل خاک، ماده 

پذیری، آلی، فرسایش

 .اراضی کاربری

 مقدمه -1    

عالی و هالای طبیدرختان و تبدیل مراتع به اراضی کشاورزی باعث تخریب یا اخالل  در اکوسیسالت  یقطع یکسره

تواند به دلیل فرسایش، کاهش حاصاللخیزی، تیییالر در گردد. این امر میکاهش ظرفیت تولید فعلی یا آینده خاک می

تواند در کاربری به طور وسیع میالگوی کلی تیییر. (Celik, 2005) رطوبت خاک یا تیییر در فلور و فون خاک باشد

های طبیعی و به ویژه ضی کشاورزی در پی تخریب اکوسیست گروه او  شامل افزایش ارا دو گروه اصلی جای گیرد؛

هایی است کاله بهبود و بازیافتن اکوسیست  ،وگروه دوم معیت و افزایش نیاز جهانی به غذا استجنگل به دلیل رشد ج

. تیییالرا  (Izquierdo and RicardoGrau, 2009) نالاک قالرار دارنالدای خطالرتأثیر اراضی کشاورزی حاشالیهتحت

تیییرا  کاربری از جنگل باله این (. Biro et al, 2013) اراضی اثرا  چشمگیری بر خصوصیا  خاک دارد کاربری
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 به کالاهش بالاروری خالاک کاهش یابد و این امر خود ورودی و مواد آلی باقیمانده شودسبب می ،اراضی کشاورزی

(Munoz-Rojaz et al, 2015افزایش میزان فرسایش ،) (Biro et al, 2013کا ،)هش مالاده آلالی و مالواد میالذی آن 

(2015 ,Saha and Kukal و افزایش نرخ تشدید شالونده در تخریالب خالاک ) 2013) شالودمالیمنجالر ,Haque and 

Barua.) معموالً با کاهش میزان ماده آلی و مواد میذی خالاک همالراه  ،تیییر کاربری اراضی در مناطق شمالی ایران

؛ Emadi et al, 2008) اسالتشالدههالا منجالر وزیالع و پایالداری خاکدانالهبوده و به تخریب ساختمان خاک و تیییر ت

Boroumand et al, 2014 ،پالذیری خالاک نیالز بیالان کمالی و کی الی (. شاخص فرسایش1394؛ رمضانپور و رسولی

گالذاری بیالانگر تالأثیر ،عوامل فرسایشی است و در واقع یحساسیت ذاتی ذرا  خاک به جدا شدن و انتقا  به وسیله

باله  پالذیرد؛از خصوصیا  خاک و تأثیرا  متقابل آنهاست. این شاخص نیز خود از تیییر کاربری تأثیر مالیبسیاری 

های مرطوب، میانگین وزنی قطر خاکدانه و تخریب ساختمان پایداری خاکدانه ،آلی خاک یطوری که با کاهش ماده

 Boix-Fayos) یری خاک خواهد شدپذخاک طی تیییر کاربری جنگل به اراضی کشاورزی، موجب افزایش فرسایش

2001et al,  .) 

David and Auwal (2015)،  های کشاورزی، باغ و جنگل تأثیر کاربریارزیابی توزیع مواد میذی خاک تحتبه

های آماری با است اده از آنالیز های مختلف و انجام تجزیه و تحلیلبرداری از خاک در کاربریآنها با نمونه .پرداختند

ANOVA، طالور ه به این نتیجه رسیدند که هدایت الکتریکی، کربن آلی خاک، نیتروژن، فس ر، پتاسی  و سالول ور بال

های تحت کالاربری جنگالل در خاک ،که بیشترین مقدار این عوامل طوریه ب ؛استزیادی به الگوی کاربری وابسته 

. هالای مختلالف نالدارددی در کالاربریکه تیییرا  زیالا است 08/8تا  02/7خاک بین  PHو میانگین  دوشمیمشاهده 

تالأثیر زیالادی دسترس بالودن آنهالا  بر توزیع مواد میذی خاک و در ،بنابراین تیییر کاربری از جنگل و باغ به مزارع

پذیری در چهار کاربری مرتع، جنگل، کشالاورزی و های فرسایشبا بررسی شاخص Singh and Khera (2008) دارد.

 مورد مرتع بیش از جنگل و در کشاورزی و بایر بیش از مرتع و جنگل اعاللم کردنالد.بایر، میزان این شاخص را در 

؛ ایالن باشالددر کاربری زراعی نسبت به کاربری مرتع و جنگل بیشتر می پذیریآنها نشان دادند که شاخص فرسایش

ایالداری کمتالر های درشت طی عملیا  شالخ  و شالیار و پبه دلیل کاهش چشمگیر مواد آلی، خرد شدن خاکدانهامر 

صوصیا  فیزیکالی، به بررسی نقش تیییر کاربری اراضی بر برخی از خ ،(2010) 1سلیمانی و آزموده است. هاخاکدانه

پذیری خاک در سه کاربری جنگل، زراعت دی  )گندم( و باغ پرداختند و نشان دادند که میالزان شیمیایی و فرسایش

بیشالتر از دو کالاربری دیگالر  ،در اراضی جنگی 10-20و  0-10اکی خ یماده آلی و حداکثر نیتروژن کل در دو الیه

طی تیییر کاربری جنگل افزایش یافالت. تیییالر کالاربری جنگالل باله  ،است. وزن مخصوص ظاهری و اسیدیته خاک

ت الاو   ،متالرسانتی 0-10 یداری بر درصد ذرا  رس و سیلت نداشت و تنها در الیهتأثیر معنی ،اراضی زراعی و باغ

پذیری خاک به دلیل کاهش پوشش گیالاهی پایالا، را  شن مشاهده شد. همچنین فرسایشاری از لحاظ درصد ذدمعنی

است. گل، افزایشی حدود دو برابر داشتهها طی تیییر کاربری جنماده آلی خاک، تخریب ساختمان و پایداری خاکدانه

که ایالن  باشدمییی از تیییر کاربری اراضی را شاهد ساالنه درصد باال ،ویژه استان مازندرانه های شمالی ایران باستان

دادن منابع طبیعی، تشدید روند فرسایش خاک، کاهش حاصلخیزی و کاهش میزان آب ن الوذی عمل موجب از دست

                                                           
1 Solaimani & Azmodeh 
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از  شماریبر  ،شود. این پژوهش با هدف بررسی تأثیر تیییر کاربری جنگل به اراضی زراعی و مرتعیها میبه آبخوان

-از متییرهای مؤثر خاک بر شاخص فرسالایش برخیشناخت  ،آن یو در ادامه یکی و شیمیایی خاکخصوصیا  فیز

   .شدانجام  پذیری

 مواد و روش -2

 مورد مطالعه  یمنطقه -1-2

باله آبخیز نکالارود در اسالتان مازنالدران  یکه بخشی از حوزه استآبخیز ک ترگار  یحوزه ،مورد مطالعه یمنطقه

دقیقاله  35درجاله و  36دقیقاله تالا  30درجه و  36بین  ،کیلومتری جنوب شهر بهشهر 30وضه در . این حرودمی شمار

هکتالار مسالاحت  8030واقع شالده و دارای  ،دقیقه طو  شرقی 57درجه و  53دقیقه تا  46درجه و  53عرض شمالی و 

-درصالد مالی 79/8ط حوزه متر و شیب متوس 1000، حداقل ارت اع 2231. از نظر ناهمواری دارای حداکثر ارت اع است

 96/16درصد و   %72متر، میلی 602به ترتیب  ،این حوزه ی، دمای متوسط و درصد رطوبت نسبی ساالنهباشد. بارندگی

اساس آمار د  است. متوسط تبخیر در منطقه برمعت و مرطوب ،گراد است. اقلی  منطقه طبق روش آمبرژهسانتی یدرجه

متر در تیر مالاه و میلی 28/140آن  یمتر است که حداکثر ماهانهمیلی 58/835 ،یرتاشایستگاه ت 1363-1393 یساله 30

 باشد.ماه میمتر در دیمیلی 6/16اقل آن حد
 مورد مطالعه یمنطقهیت جغرافیایی عموق :1شکل 

 

 

 روش  -2-2

 گیاهی پوشش ینقشه یتهیه

 مورد 2012سا   مربوط به  IRS یماهواره از LISSIII یطقه، تصویر سنجندهپوشش گیاهی من ینقشه یتهیه برای

 بالرای اسالت،شالده اخالذ ماهاردیبهشت در ایماهواره تصویر به اینکه توجه با ابتدا ،اساس این قرارگرفت. بر است اده
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پراکنگی مناسالب باله  در نقاط مختلف حوزه و با  GPSیک دستگاه از است اده با 94 ماه اردیبهشت در دقت، افزایش

با اعما  پردازش تصالویری ، ENVI 4.7  افزاری. سپس در محیط نرمپرداخته شدهای پوشش سطح زمین برداشت داده

-و طبقه (RGB=234)تصحیحا  اتمس ری و هندسی بر روی تصویر و با است اده از ترکیب رنگی مجازی  الزم مانند

در  ،بنالدیتصویر طبقه و اعما  NDVIبر روی شاخص پوشش گیاهی   حداکثر احتما ،بندی نظار  شده و الگوریت 

های کاربری اراضی در سه گروه تحت عنوان اراضالی زراعالی کلسشد.  GISاطلعاتی وارد محیط  یقالب یک الیه

 (. 2دی ، اراضی مرتعی و جنگل تعیین گردید )شکل 

برداری خاکهو محل نمون مورد مطالعه یکاربری اراضی منطقه ینقشه :2شکل   

 
 

 آزمایشگاهی خاک یبرداری و تجزیهروش نمونه

متالر و بالا سالانتی 10-20و  0-10از خاک در قالب طرح بلوک کاملً تصادفی از دو عمق  نمونه 7در هر کاربری 

 هالای خالاک. در هر عمق نیز نمونهشدشناسی منتقل است اده از اوگر )مته خاکشناسی( برداشت و به آزمایشگاه خاک

متالر سالانتی 0-20سالطحی  یبه طور جداگانه برداشت شد. با توجه به اینکه تیییر کاربری عموماً بر الیه ،تکرار 7در 

 (.1)جدو  . (Garcia- olive et al, 2006گذارد، بدین منظور این عمق ه  در نظر گرفته شد )میای تیییرا  عمده

 ماری آنهاهای آهای برداشت شده و شاخصمجموع نمونه :1جدول 

های نمونه الیه

 برداری

 تعداد نمونه در هر کاربری
 جمع

 های آماریشاخص

 ضریب تغییرات انحراف معیار میانگین مرتع زراعت جنگل

10-0 7 7 7 
42 90/15 897/0 64/5 

20-10 7 7 7 

 

بحث هزینه و زمان  ی دیگر،سواز  وبا توجه به اصو  عل  آمار و مقدار ضریب تیییرا  بررسی  ها نیزک ایت داد

هالای . نموناله(1389)مقالدم و همکالاران،  باشندهای برداشت شده دارای ک ایت الزم مینمونه ،بنابراین نیز لحاظ گردید؛

گیالری شالد. اندازه آناز کوبیده شدن، جرم مخصوص ظاهری  پیششناسی و خاک پس از انتقا  به آزمایشگاه خاک

ایالن جالرم و  دگیری جرم مخصوص ظاهری نیز در هوای آزاد خشک شدنرای اندازههای در نظر گرفته شده بکلوخه

های خاک به منظور آزمایش خصوصیا  تمامی نمونه گیری شد. سپساندازه (Black, 1986) به روش پارافین ظاهری

بافت خالاک میلیمتری الک شدند.  2در هوای آزاد خشک و بعد از کوبیده شدن، توسط الک  آن،فیزیکی و شیمیایی 
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 pHخاک در گل اشباع و با است اده از دسالتگاه  ی( تعیین گردید. اسیدیته,Bouyoucos 1962) به روش هیدرومتری

(. هدایت الکتریکی با است اده از دستگاه هدایت سنجش Mclean, 1988) گیری شداندازه ،ایمتر دارای الکترود شیشه

 Bremner and) نیتالروژن کالل باله روش کجلالدرا  ( وPage et al, 1987اشالباع تعیالین ) یدر عصاره ،الکتریکی

Mulvaney, 1982) پذیری خاک، رابطاله و نمالوگراف ارا اله شالده. برای تعیین مقدار عامل فرسایششدگیری اندازه 

(Wischmeier and Smith, 1987) :مورد است اده قرار گرفت  

                                      (1)ی رابطه   

درصد ماده آلالی،  OM ،«+ درصد شن خیلی ریز درصد سیلت»( در 100-ضرب )درصد رسحاصل Mکه در آن 

S ها، کلس ساختمان خاکدانهP و  کلس ن وذپذیری پروفیلK پذیری خاک در سیسالت  مقدار عددی عامل فرسایش

پذیری آب در خاک هال  بالا اسالت اده از روش گیری شد. شد  ن وذانگلیسی است. درصد شن ریز نیز با الک اندازه

ها تعیین دستی ملی خاک با است اده از کتابچه ،تکرار در هر کاربری و کلس ساختمان خاک 4با  ،مضاعف یاستوانه

 . شد

است اده شد.  SPSS20افزار ، برای آنالیز آماری از نرمExcelافزاری ها در محیط نرمآوری و ثبت دادهپس از جمع

 ,Geissen et al) اسمیرنوف انجالام گرفالت  - ها با است اده از آزمون کولموگروفنرما  بودن داده ،ولین مرحلهدر ا

. صالور  گرفالتدرصد  5در سطح  ،اساس آزمون توکیها برمیانگین ی(. آنالیز واریانس یک طرفه و مقایسه2009

با میالزان  ورد نظر خاکای می هر یک از متییرهداراز روش همبستگی پیرسون، میزان تأثیر و معنی با است اده سپس

 .بررسی شدپذیری فرسایش

 ها )نتایج(یافته -3

 بافت خاک

ها میانگین یاست. مقایسهشدهارا ه  2گیری شده، در جدو  نتایج مربوط به درصد ذرا  رس، سیلت و شن اندازه 

تالأثیر مشالخص و د ذرا  رس، سالیلت و شالن درصبر نشان داد که تیییر کاربری جنگل به اراضی مرتعی و زراعی، 

درصالد  ،این تیییردهد که با نشان می د رس، سیلت و شن طی تیییر کاربریدارد. روند کلی تیییرا  درصداری معنی

 و Martinez- Mena  (2008)کاله ایالن بالا نتالایج (3یابالد )شالکل رس و سیلت کاهش و میزان شالن افالزایش مالی

Stroosnijder and Bewket (2003) آلالی  یتوان بیان کرد که با کاهش مالادهمطابقت دارد. در توجیه این نتیجه می

کنالد و در خاک و به موجب آن کاهش پایداری خاکدانه طی تیییر کاربری جنگل، میزان فرسایش افزایش پیدا مالی

ین دسالت شوند و به منالاطق پالاییند انتخابی فرسایش در جداسازی ذرا  خاک، ذرا  رس و سیلت جدا میطو  فرا

 یابند.انتقا  می

 وزن مخصوص ظاهری

بالین کالاربری ( P<05/0)دار جرم مخصوص ظاهری ت او  معنی بیانگرواریانس  یدست آمده از تجزیهه نتایج ب

های جنگل و زراعت با کالاربری مرتالع در همالین ، ولی بین کاربریاستمتر سانتی 0-10 یجنگل و زراعت در الیه
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هالای مرتعالی و جنگلالی در وجود ندارد. بین کاربری زراعی با کاربری رم مخصوص ظاهریدار جاختلف معنی ،الیه

، اما بین دو کالاربری مرتالع و جنگالل چنالین اختلفالی هستدار جرم مخصوص ظاهری اختلف معنی ،10-20 یالیه

عه، با افالزایش های مورد مطالشود که در کاربریمشخص می 2(. همچنین با توجه به جدو  3)شکل  شودمشاهده نمی

زدن خالاک ورزی و باله هال توان انتظار داشت که عملیا  خاکیابد. میعمق نیز وزن مخصوص ظاهری افزایش می

کالاهش و  ،در نتیجه خلل و فرج یا تخلخل خالاک ده آلی و در پی آن تخریب خاک شود؛سطحی، موجب کاهش ما

به  اعت التبدیل اراضی جنگلی به مرتع و زر وهش الیابد. بنابراین نتایج این پژمی وزن مخصوص ظاهری آن افزایش

است. فشار اعما  شده بالر زمالین جرم مخصوص ظاهری آن منتهی گردیدههای خاک همراه با افزایش فشردگی الیه

در  باله خصالوصرا  آنفشالردگی خالاک و تخلخالل آال  کشاورزی در مزارع، های اهلی در مراتع و ابزارتوسط دام

-محالدودیت ،توانالدتیییر کاربری اراضی می اثردهد. افزایش جرم مخصوص خاک در های مرطوب کاهش میخاک

 یممکن است باله عمالق کال  ریشاله ،ایجاد کندگیاهان و حرکت ضعیف هوا و آب در خاک  یهایی در رشد ریشه

ظالت محاف بالرای و پوشش گیاهی موجود بگذاردو بر راندمان محصوال  تأثیر  منجر شودگیاهان و رشد ضعیف آنها 

تواند به افزایش رواناب می درون آن،خاک از فرسایش را کاهش دهد. فشردگی خاک از طریق کاهش ن وذ آب به 

لذا با کاهش درصد مالاده  منجرگردد؛تر شیبدر اراضی ک  ،های اشباع از آبدار یا خاکو فرسایش از اراضی شیب

نگل به اراضی کشالاورزی و مرتعالی، تخلخالل آلی، سبک شدن بافت و تخریب ساختمان خاک طی تیییر کاربری ج

 یابد.افزایش می آنخاک کاهش و وزن مخصوص 

  های جنگل، مرتع و زراعت استربریهای فیزیکی کانتایج شاخص :3شکل 

  %5بندی بر اساس آزمون توکی در سطح طبقه c,b,aو 
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 (EC) و هدایت الکتریکی خاک (pH)اسیدیته 

متالر و سانتی 0-10در عمق  48/7تا  06/7بین  ،های مورد مطالعهخاک در کاربری pHمیانگین  2با توجه به جدو  

خالاک در  pHکمتالرین مقالدار  ،است. طبق ایالن نتالایجگیری شدهمتر اندازهسانتی 10-20در عمق  52/7تا  98/6بین 

مورد مطالعه باله اراضالی  یر کاربری جنگل در منطقهتوان گ ت که تیییکاربری جنگل مشاهده شد. به طور کلی می

خالاک  pH(. افزایش 4)شکل  باشدداشته دار افزایش معنیها خاک در تمام الیه pH شده موجب ،کشاورزی و مرتعی

 Stroosnijder and Bewketو  (2010) سلیمانی و آزمودهدر مطالعا   ،طی تیییر کاربری جنگل به اراضی کشاورزی

دهالی های مدیریتی از جملاله کالوداست. این افزایش احتماالً به کاهش بقایای آلی خاک و فعالیتید شدهتأی (2003)

موجب  ،ارگانیس  و کربن آلی خاک (. کشت و زرع به دلیل تأثیر فعالیت میکروGeissen et al, 2009است )وابسته

ناشی از کاهش مواد  ،ر کاربری مرتعیخاک د pHافزایش  (.Balesdent et al, 2000) شد خاک خواهد pHافزایش 

ها و در نتیجه کاهش میزان الشبرگ اضافه شونده باله خالاک رویه و برداشت گیاهان توسط دامرای بیآلی در اثر چ

خاک جنگلالی و  EC، اما بین استهای دیگر داری بیشتر از کاربریطور معنیه خاک زراعی ب ECباشد. میانگین می

 (.4اری وجود ندارد )شکلدخاک مرتعی ت او  معنی

 نیتروژن کل و درصد ماده آلی

نیتروژن و ماده آلالی خالاک شالده  دار درصدموجب کاهش معنی ،تیییر کاربری جنگل به اراضی زراعی و مرتعی

منجالر کاهش حاصلخیزی خاک، کاهش عملکرد و مستعد شدن اراضی برای فرسایش  بهتواند که این مسئله می است

کالاهش  ،ین عنصر مورد نیاز برای رشد گیاهان است. این عنصر غذایی طی تیییر کاربری جنگل. نیتروژن مهمترشود

، باله میالزان متر در کاربری جنگاللسانتی 0-10 ی(. حداکثر نیتروژن کل در الیه4دهد )شکل داری را نشان میمعنی

که کاهشی  درصد مشاهده شد 16/0متر در کاربری زراعی به میزان سانتی 10-20 یدر الیه ،و حداقل آن درصد 37/0

(. نتایج نشان داد که درصد ماده آلی مشاهده شده در اراضی زراعی و 2 دهد )جدو درصد را نشان می 75/56معاد  با 

و  22/36متالر و سالانتی 0-10 یدرصالد در الیاله 85/21و  70/35کاهشی برابر با در مقایسه با کاربری جنگل مرتعی، 

کشالت و  فقالدانبه دلیالل  گلتوان بیان کرد که در خاک جناست. میداشتهمتر سانتی 10-20 یدرصد در الیه 64/22

امالا در  جمع سریع الشبرگ توازن وجالود دارد؛سریع ماده آلی خاک و ت یبین تجزیه ،زرع و وجود الشبرگ فراوان

ش بیوماس میکروبی و لالذا خورد. کاهش میزان ماده آلی، نشانگر کاهاراضی زراعی و مرتعی این توازن به چش  نمی

هالای زیالرین الیاله شودمی ورزی سبب(. عملیا  خاکLal and Juo, 1977باشد )بازچرخش ماده آلی خاک نیز می

-سبب می این امر .که درصد آلی کمتری دارد با خاک رویی که حاوی کربن آلی بیشتری است، مخلوط شود خاک

و در نتیجه سبب افزایش معالدنی شالدن نیتالروژن و  یابدکاهش  کربن آلی خاک سطحی در قیاس با حالت اولیه شود

تواند ناشالی می ،(. کاهش مقدار مواد آلی در خاک مرتعیYousofifard et al, 2007شود )کاهش نیتروژن خاک می

به دلیل  ،ها و در نتیجه کاهش میزان الشبرگ اضافه شونده به خاک و در اراضی زراعیاز برداشت گیاهان توسط دام

 مواد آلی متعاقب عملیا  شخ  و تشدید فرسایش باشد. یتسریع تجزیه
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 های جنگل، مرتع و زراعت استربریهای شیمیایی کانتایج شاخص :4شکل 

  %5بندی بر اساس آزمون توکی در سطح طبقه c,b,aو  

 
 
 

 های مختلفدر کاربری خاک هایایج تجزیه و تحلیل آماری آزمایشنت :2جدول 
 

 جنگل مرتع زراعت
عمق 

(cm) 
 متغیر

Sig F 
انحراف 

 معیار

 
 

 میانگین
انحراف 

 معیار
 میانگین

انحراف 

 معیار
 میانگین

 

 

 
 

 

000/0 112/57 562/0 48/7a 707/0 35/7b 939/0 06/7c 10-0  اسیدیته 
 Log [H+] 000/0 344/68 051/0 52/7a 091/0 25/7b 106/0 98/6c 20-10 

000/0 264/12 002/0 68/0a 310/0 61/0b 529/0 59/0b 10-0  هدایت الکتریکی
(dSM-1) 000/0 250/12 265/0 66/0a 020/0 60/0b 041/0 58/0b 20-10 

000/0 585/26 457/0 62/3c 623/0 40/4b 463/0 63/5a 10-0 )ماده آلی )درصد 

000/0 242/37 520/0 38/3c 289/0 10/4b 42/0 30/5a 20-10 

000/0 507/74 258/0 19/0 c 346/0 24/0 b 238/0 37/0 a 10-0 )ازت کل)درصد 

000/0 7/38 20/0 16/0c 346/0 21/0b 27/0 29/0 a 20-10 

005/0 113/7 044/0 62/1a 053/0 56/1ab 036/0 53/1b 10-0  وزن مخصوص

 005/0 320/7 065/0 67/1a 041/0 59/1b 045/0 57/1b 20-10 (gcm3) ظاهری

000/0 012/239 143/1 80/37a 53/1 80/33b 371/1 50/22c 10-0 )شن )درصد 

000/0 896/302 837/0 10/37a 23/1 70/32b 316/1 40/22c 20-10 

000/0 757/83 014/1 50/20b 391/1 50/21b 386/1 60/28a 10-0 )سیلت )درصد 

000/0 454/111 136/1 9/21b 787/0 30/23b 345/1 20/30a 20-10 

000/0 909/22 016/2 70/41c 219/1 70/44b 537/2 90/48a 10-0 )رس )درصد 

000/0 739/20 858/1 41c 991/0 44b 437/2 40/47a 20-10 

  

  
 
 



 1395 تابستان(، 22) 2: 6  محیطی فرسایش هایپژوهش

 

83 

 

 پذیری خاکفرسایش

-نیز میالزان معنالی Sig(. 3باشد )جدو  صور  زیر میه ب ،گیری شدهپذیری خاک اندازهنتایج مربوط به فرسایش

 فقالدانبیالانگر ،  05/0تالر از داری و بالزرگ، بیانگر معنی 05/0تر از که کوچک دهدردیف نشان میری را در هر دا

 پذیری خاک است.در میزان فرسایشداری معنی

 مترسانتی 10-20و  0-10 یپذیری خاک در دو الیهی شاخص فرسایشمقایسه  :3جدول 

 جنگل مرتع زراعت 
عمق 

(cm) 
 متغیر

Sig F 
انحراف 

 معیار
   میانگین انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین

000/0 738/847 145/0 573/0a 039/0 452/0b 006/0 371/0c 10-0  فرسایش

 پذیری
 000/0 262/579 122/0 613/0a 118/0 502/0b 003/0 432/0c 20-10 

 

ری خالاک اسالت. پالذیهای مورد مطالعه از فرسایشریدار بین کارببیانگر وجود اختلف معنی ،بررسی این نتایج

 یو حالداقل آن در الیاله 613/0به میالزان  در اراضی زراعی ،مترسانتی 10-20 یپذیری در الیهحداکثر مقدار فرسایش

 (.4شود )شکل مشاهده می 371/0اراضی جنگل به میزان در  ،مترسانتی 10-0

 های جنگل، مرتع و زراعتربریر کاپذیری خاک دفرسایشنتایج شاخص -5شکل 

  %5بندی بر اساس آزمون توکی در سطح طبقه c,b,aو  

 
 

پالذیری در دهد که با تیییر کاربری جنگل به کاربری زراعی و مرتعی، شاخص فرسایشنتایج این تحقیق نشان می

و  62/1متالر سالانتی 10-20 ییهبرابر و در ال 54/1و  22/1متر به ترتیب سانتی 0-10 یاراضی مرتعی و زراعی در الیه

 2 و است. با توجه به جالدو همس( 2001)و همکاران  Boix-Fayosو  Celik (2005)نتایج است که با برابر شده 42/1

یابالد. از بالین پذیری با افزایش عمق ه  افزایش میشود که در سه کاربری مورد مطالعه، شاخص فرسایشمشخص می

هالا طالی تیییالر مواد آلی خاک، تخریب ساختمان خاک و کاهش پایداری خاکدانه پوشش گیاهی پایا، کاهش نرفت

است. به منظور شالناخت ارتبالاط پذیری خاک شدهکاربری جنگل به اراضی مرتع و زراعت، موجب افزایش فرسایش

ری در پالذیمتر خاک بالا میالزان فرسالایشسانتی 0-20 یترکیب شده یگیری شده در الیهبین متییرهای کمی اندازه
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است. بالا توجاله ارا ه شده 4که نتایج حاصل از آن در جدو   شدهای مورد مطالعه، ماتریس همبستگی تشکیل کاربری

ستگی، ارتباط تمامی متییرهای مورد مطالعه در هیچ یک از سطوح احتما  یب تبیین باال در جدو  ماتریس همببه ضر

های مورد بررسی است. با توجه باله ان مقدار کافی نمونه در گروهدار نیست که این امر دا  بر فقددرصد معنی 5تا  1

باله صالور  من الی  شود که ارتباط متییرهای رس، ماده آلی، تخلخل و نیتروژن کل خاکمشخص می 4نتایج جدو  

؛ Duiker et al, 2001دارد ) ارتبالاط مثبتالی پالذیری، بالا میالزان فرسالایشو در مقابل درصد سیلت و شن ریالز است

Parysow et al, 2003کند و به دلیل داشتن ها عمل میتوان اظهار کرد که ذرا  رس همانند سیمان در خاکدانه(. می

 Korkanc etد )شوپذیری خاک میها و در نتیجه کاهش فرسایشخاصیت چسبندگی، موجب افزایش ثبا  خاکدانه

al, 2008دهد های مختلف نشان میسیرد. برپذیری داربا فرسایش یهمبستگی مثبت ،(. نتایج نشان داد که درصد سیلت

ها به سهولت شکسالته و بر اثر مرطوب شدن خاکدانه هستند که ذرا  سیلت به این دلیل که فاقد خاصیت چسبندگی

پذیری دارند. به علوه، ماده آلالی و نیتالروژن کالل در ای بر فرسایشگردند، تأثیر افزایشی عمدهشوند و منتقل میمی

ها، افزایش موجب بهبود ساختمان خاک، پایداری خاکدانه ،ثرند. ماده آلی موجود در خاکپذیری مؤشکاهش فرسای

پالذیری، بالا نتالایج بسالیاری از شود. ارتباط من ی ماده آلی با فرسالایشپذیری میتخلخل و در نتیجه کاهش فرسایش

مطابقالت  (2005)و همکالاران  Feizniaو  (2005)و همکاران  Feiznia ، (2001)و همکاران  Duikerمحققان از جمله 

 دارد. 

 مترسانتی 0-20 یپذیری و متغیرهای کمی مورد نظر خاک در الیه: ضریب همبستگی بین فرسایش4جدول 

  جنگل مرتع زراعت

Sig همبستگی Sig همبستگی Sig متغیر همبستگی 
146/0  610/0-  531/0  288/0-  594/0  247/0-  رس 

418/0  367/0  089/0  568/0  094/0  678/0  سیلت 

905/0  056/0  564/0  266/0-  665/0  201/0-  شن 

339/0  427/0  065/0  728/0-  711/0  173/0-  نیتروژن 
156/0  599/0-  613/0  234/0-  551/0  275/0-  ماده آلی 
650/0  211/0-  246/0  507/0  551/0  275/0  وزن مخصوص 

237/0  515/0  641/0  216/0  865/0  080/0  اسیدیته 
272/0  166/0-  188/0  563/0  231/0  521/0-  هدایت الکتریکی 

667/0  200/0-  541/0  281/0  372/0  401/0  شن ریز 

 

 

 

 گیریبح  و نتیجه -4

 هایپوشش و های ناپایدارکاربری به آنها تبدیل و جنگلی هایسطح عرصه کاهش طبیعی، ذخایر تخریب اثر در

 گویالای پژوهش این گیرد. نتایجمی قرار تأثیرتحت خاک زیستی و شیمیایی فیزیکی، خصوصیا  از بسیاری دیگر،

 و اسالیدیته ظاهری مخصوص وزن کل، نیتروژن آلی، شن، سیلت، رس، ماده مقادیر در دار آماریت او  معنی وجود
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 اساس نتالایج ایالناست. برمورد مطالعه  یبه دلیل عدم وجود مشکل شوری در منطقه دارمعنی اختلف فقدان و خاک

 درصد و کاهش ،سیلت رس و کل، نیتروژن آلی، ماده درصد شدهسبب  جنگل کاربری تیییر که شد مشخص تحقیق

و  Biroکاله بالا نتالایج  افالزایش یابالد خالاک ظاهری مخصوص وزن خاک، هدایت الکتریکی و اسیدیته شن، ذرا 

 هالایکاربری توانایی دهد کهمی مطابقت دارد. نتایج نشان (2015)و همکاران  Muñoz - Rojas ، (2013)همکاران 

 تیییالر بالا کاله طوری بهاست؛ بوده مت او  کاملً آماری نظر از ،خاک پذیریپتانسیل فرسایش لحاظ از مطالعه مورد

 هالا،خاکدانه پایداری کاهش و خاک ساختمان تخریب آلی، ماده پایا، گیاهی کاهش پوشش دلیل به جنگل کاربری

و این بدین معناست که تیییالر  داشته برابر 5/1 حدود افزایشی مرتعی زراعی راضیدر ا خاک پذیریفرسایش شاخص

پالذیری موجب تیییر در ساختمان خاک و کاهش شاخص فرسالایش ،کاربری از پوشش جنگلی به اراضی کشاورزی

 هکال ایالن مطابقالت دارد. نتیجاله Adugna and Abegaz (2016)و  Barua and Haque (2013) شود که با نتایجمی

 اسالت، جامعه هر پایدار یتوسعه اصلی ارکان از که آنها از پایدار است اده و شونده دیر تجدید طبیعی منابع با برخورد

 ایالن از اسالت اده معنالی کاله بدین باشد؛ منطقه منطبق هر برای مد  دراز در کاری واستعداد فیزیکی موقعیت با باید

 باشالد. در داشالته همخالوانی ،آنهاسالت بقای و ح ظ برای که انین طبیعتقو و هاپدیده یکلیه با باید منابع، و اراضی

منالابع  بالر چندانی نامطلوب اثرا مد  کوتاه در است چه ممکن اگر هاییپدیده و قوانین چنین به توجهیبی صور 

 دهیبهره خاک جمله از طبیعی منابع تولید، هایافزایش هزینه ضمن مد  طوالنی در نهایت نشود، در مشاهده طبیعی

 ایالن کشور، نتالایج شما  هایجنگل اکولوژیکی اهمیت به توجه با داد. بنابراین دخواه دست از شد  به نیز را خود

 مناطق این در اراضی کاربری تیییر و اصلح قابلیت، یدر زمینه مطالعه به بیشتر توجه ضرور  تحقیق بیش از پیش

 دهد.می نشانرا 
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The land-use change, such as cutting forest trees and the grasslands 

conversion to agricultural lands destroys natural ecosystems, also causes 

current or future production capacity reduction and these are harmful 

effects on the soil physicochemical characteristics. The aim of This study 

was to checking the role of forest land use change on some soil physical-

chemical characteristics and then identifying some effectiveness variables 

on the soil erodibility index in the part of Nekarood watershed. 7 soil 

samples are survived from three land uses; forest, pasture and agriculture. 

Samples are collected in completely randomized block design and 

compared in two soil surface layers of 0-10 cm and 10-20cm.The proved 

that the amount of organic matter for agriculture and grassland land use 

toward forest shows a 35.70 and 21.85% respectively reduction in the 

layer of 0-10 cm, and 36.22 and 22.64% in the layer of 10-20 cm. The 

maximum total nitrogen in forest land use observed with amount of 0.37 

in the 0-10 cm layer and the minimum total nitrogen in agriculture land 

use obtained with amount of 0.16 in the layer of 10-20 cm, that it had 

reduced equal 56.75 percent. The results also showed that the bulk 

density, PH and sand percent increase in forest land use whereas, the soil 

porosity, caution exchange capacity, silt and clay decreases. The results 

presented that the soil erodibility after changing forest land use is 

multiplied about 1.5, because of declining perennial vegetation, soil 

organic matter, aggregating the soil structure and aggregate stability. 
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