
 و همکاران احمد کریمی
 

249 

 
 هاي حفاظت آب و خاك نشریه پژوهش

 1397م، جلد بیست و پنجم، شماره پنج
http://jwsc.gau.ac.ir 

DOI: 10.22069/jwsc.2018.12334.2691 
  

  هاي مختلف اراضی هاي کیفیت فیزیکی خاك در کاربري بررسی برخی ویژگی
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  1چکیده

هاي  ویژگیمطالعه تأثیر کاربري زمین بر . هاي خاك داردگیري بر ویژگینوع کاربري زمین تأثیر چشم :سابقه و هدف
. کند یري از تخریب فزاینده خاك را فراهم میتبع آن پیشگهاي مدیریتی پایدار و بهکیفیت خاك، امکان شناسایی روش

ها و تبدیل مراتع به اراضی کشاورزي باعث تخریب یا اخالل در  یکسره درختان، جنگلتغییر کاربري اراضی، قطع
باري بر خصوصیات فیزیکی خاك هاي طبیعی، کاهش ظرفیت تولید فعلی یا آینده خاك شده و اثرات زیان اکوسیستم

ها کیفیت خاك و مقادیر آن هاي ویژگیجایی که با توجه به گستردگی تغییرات کاربري اراضی در ایران و از آن.دارد
کیفیت خاك هاي ویژگی حاضر جهت بررسی پژوهشباشند، اي متفاوت می و شرایط منطقهپژوهشبا توجه به اهداف 

  .هاي مختلف در بخشی از شهرستان شهرکرد انجام شد فیزیکی در کاربريهايویژگی ویژه به
  

 کیلومتري 40 کیلومترمربع واقع در 80ده با مساحت آبخیز باراین پژوهش در بخشی از حوزه  :ها مواد و روش
 نمونه 85تعداد . کاربري عمده اراضی منطقه، مراتع طبیعی و کشت دیم است. غربی شهرستان شهرکرد انجام شد شمال

عالوه  االضالع به وس مثلث متساويحاصل از سه نمونه واقع در رئ( تصادفی و نمونه مرکب صورت از خاك سطحی به
که با توجه به  نحوي  بهبرداشته شدمتري  سانتی)20- 0( کیلومتر و از عمق 1 با فواصل )ه واقع در مرکز مثلثیک نمون

 نمونه 10ت آبی  نمونه و از کاربري کش17 نمونه، کاربري کشت دیم 58از کاربري مرتع نقشه کاربري اراضی منطقه 
گیري جرم مخصوص  نخورده جهت اندازه ونه دستبرداري نم همچنین از نقاط نمونه. تهیه گردیداز خاك سطحی 

 جرم مخصوص اي ذرات، توزیع اندازهاز جمله فیزیکی هاي ویژگیو  ظاهري و هدایت هیدرولیکی خاك تهیه شد
 تجزیه و .گیري شدها اندازهدر آنهدایت هیدرولیکی اشباع هاي پایداري خاکدانه و ظاهري، تخلخل کل، شاخص

براي  . انجام شد Statistica Ver.8افزار آماريهاي آمار کالسیک و با استفاده از نرمشتحلیل آماري براساس رو
و مقایسه میانگین ) ANOVA(هاي مختلف از تجزیه واریانس در کاربريخاك هاي کیفیت فیزیکی بررسی ویژگی

 .استفاده شد)  درصد5روش دانکن در سطح (

                                                
 karimiahmad1342@yahoo.com:  مسئول مکاتبه*
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ري، درصد سیلت، پایداري ساختمان خاك به روش الک تر و خشک داد که جرم مخصوص ظاه نشان نتایج :ها یافته
. نبودداري تفاوت معنیکه از لحاظ آماري  بودتر از اراضی مرتعی  بیش) کشت دیم و آبی(در اراضی کشاورزي 

. بودکاربري کشت دیم و آبی نسبت به  يتر بیشداراي مقدار تخلخل کل خاك و درصد شن در کاربري مرتع 
تر، ولی هدایت  خصوص کشت دیم در مقایسه با کاربري مرتع درصد رس بیشکاربري کشاورزي بهچنین در  هم

تجزیه واریانس و مقایسه میانگین خصوصیات مورد نتایج . دار نبود این تفاوت معنیکه تر است هیدرولیکی اشباع کم
  . کشت دیم نشان ندادداري را بین سه کاربري مرتع، کشت آبی و  از لحاظ آماري تفاوت معنی،بررسی

  

مدت در اراضی ها، راهکار طوالنیبراي جلوگیري از تخریب اراضی و کاهش کیفیت خاك در کاربري :گیري نتیجه
هاي  در اراضی مرتعی نیز باید از ورود دام. باشدآلی به خاك می ورزي و افزودن ماده زراعی، کاهش عملیات خاك

 . رتع قبل از آمادگی مرتع جهت چرا ممانعت کردمازاد بر ظرفیت مرتع و ورود دام به م

  
   کاربري اراضی، کیفیت خاك، نمونه مرکب، دهحوزه آبخیز بار :هاي کلیدي واژه

  
  مقدمه

نوع کاربري زمین، نقش مهمی در تغییرات مکانی 
در چهار ). 35(ها و کیفیت خاك دارد  و زمانی ویژگی

نگلی و ج درصد از اراضی 30قرن گذشته حدود 
هاي دام و اراضی رتع طبیعی جهان به چراگاهم

هایی باعث چنین فعالیت. کشاورزي تبدیل شده است
کاهش ورود بقایاي گیاهی تازه به خاك شده و منجر 

هاي فیزیکی و توجه در ویژگی به بروز تغییراتی قابل
 در ایران نیز سالیانه ).18(شیمیایی خاك شده است 

الگوي . یابندکاربري میهزاران هکتار از اراضی تغییر 
تواند در دو گروه اصلی طور وسیع می تغییر کاربري به

گروه اول شامل افزایش اراضی کشاورزي : جاي گیرد
ویژه جنگل هاي طبیعی و بهدر پی تخریب اکوسیستم

دلیل رشد جمعیت و افزایش نیاز جهانی به غذا و  به
أثیر ت هایی که تحتگروه دوم بهبود و احیاء اکوسیستم

  ).20(وکار مستمر در معرض خطر قرار دارند  کشت
در بررسی ) 2011(و مارامایی قرماخر نهاد  نیک

اثر تغییر کاربري اراضی بر خصوصیات خاك در 
استان گلستان نشان دادند که در اثر تغییر کاربري 

و به شنی لومی شنی  لوم رسیاراضی، بافت خاك از 

میري باال به طبقه خاك از گروه رسی با خاصیت خ
گروه رسی با خاصیت خمیري پایین تبدیل شد و 

و در نتیجه یافت  ها نیز کاهشمتوسط قطر خاکدانه
هاي جنگلی و مرتعی خاك زراعی در مقایسه با خاك

تري  تر و جرم مخصوص بیش داراي تخلخل کم
آلی، ظرفیت  آلی، ازت همچنین میزان ماده. یددگر

زراعی در قیاس با تبادل کاتیونی خاك در کاربري 
داشت داري هاي جنگل و مرتع کاهش معنی کاربري

)28.(  
در بررسی اثر ) 2013(محمدي و همکاران  قیومی

  رهاسازي اراضی زراعی و مرتعی بر تغییرات نفوذ 
کلی میزان هدایت طور آب به خاك دریافتند که به

تر از اراضی هیدرولیکی اشباع در اراضی مرتعی بیش
در ) 2010 (زکایا و دنگی کیزیل. )15(بود  زراعی

اثر کاربري اراضی و پوشش زمین بر روي مطالعه 
شیمیایی و فعالیت  وی هاي فیزیکبرخی ویژگی
مختلف که در خاکرخ هاي چهار گیژ وی،آنزیمی خاك

سه نوع کاربري جنگل طبیعی، مرتع و مزارع کشت 
. بررسی قرار دادندمورد را شده قرار داشتند 

هاي   مورد بررسی شامل برخی آنزیمهاي گیژوی
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کربنات،  ، کلسیمpH ،ECآلی،  اکستراسلوالر، مواد
جرم مخصوص ظاهري، تخلخل کل، هدایت 

ایشان .  و پایداري خاکدانه بودند اشباعهیدرولیکی
ورزي  تغییر کاربري و عملیات خاكدریافتند که در اثر 

آلی، تخلخل کل، ازت کل و پایداري   ماده،متوالی
 و جرم دار کاهشصورت معنی بههاي خاك دانهخاک

 .یافت  افزایشمخصوص ظاهري و گسیختگی منافذ
هاي  آلی، تغییر در فعالیت چنین تغییر مقدار ماده هم

 دیتا .)23 (آنزیمی در داخل پروفیل را به دنبال داشت
هاي سدیمی و هاي خاكویژگی) 2015(و همکاران 
غربی  تلف شمالهاي مخآلی در کاربري اجزاي کربن

به این نتیجه رسیدند را مورد بررسی قرار دادند و هند 
جرم مخصوص ظاهري خاك، که با افزایش عمق، 
در همه  خاك EC و pHمقدار مقدار سیلت، رس و 

  .)10(یافت افزایش ها  کاربري
 اثربه بررسی ) 2016(زاده کبریا و همکاران  وهاب

یایی شیم وی کاربري اراضی بر خصوصیات فیزیک
خاك و فرسایش در حوزه آبخیز کفترگار شهرستان 

جرم مخصوص نتایج نشان داد که . بهشهر پرداختند
 در خاك و میزان درصد شن خاك pH، ظاهري

 کاربري جنگلکاربري مرتعی و زراعی نسبت به 
تخلخل خاك، ظرفیت تبادل کاتیونی، و بود تر  بیش

در کاربري جنگل نسبت میزان درصد سیلت و رس 
در این پژوهش،  .باشدتر می به دو کاربري دیگر بیش

دلیل کاهش پوشش گیاهی  پذیري خاك به فرسایش
آلی خاك، تخریب ساختمان آن و پایداري  پویا، ماده

ها طی تغییر کاربري جنگل، افزایشی حدود  خاکدانه
  .)33(  برابر داشت5/1

در شرق  ايمطالعه در )2015( اصغري و همکاران
 هاي شاخص اثرات کاربري اراضی بریل استان اردب

نتایج نشان . قرار دادندپژوهش کیفیت خاك را مورد 
هدایت  ها،میانگین وزنی قطر خاکدانه که داد

هیدرولیکی اشباع و تخلخل کل در کاربري اراضی 

در . بودتر از کاربري مرتعی و زراعی  جنگلی بیش
ی کاربري اراضی جنگلی، مرتعی و زراعی میانگین وزن

متر،   میلی35/0 و 97/0 ،28/1ترتیب بهها  قطر خاکدانه
و  35/0، 49/0ب ترتی بههدایت هیدرولیکی اشباع

 67/46 ،11/54متر بر دقیقه و تخلخل کل  سانتی20/0
   .)2(بود  درصد 3/37و 

 در مطالعه نقش اثر )2016( ریاحی و همکاران
کاربري اراضی بر برخی از خصوصیات فیزیکی و 

ی خاك در حوضه آبخیز کیاسر گلوگاه نشان شیمیای
 و میزان درصد شن جرم مخصوص ظاهريدادند که 

 و تر ، کم به مرتع نسبتبري جنگل کاردرخاك 
بود تر  بیشمیزان درصد سیلت و رس خاك   وتخلخل

در منطقه مطالعاتی ) 2016( غالمی و همکاران ).30(
 و بانه استان کردستان تأثیر سه کاربري مرتع، جنگل

 فیزیکی و  کیفیتهايویژگیاراضی زراعی بر برخی 
نتایج نشان . را مورد ارزیابی قرار دادند شیمیایی خاك

داد که تأثیر کاربري اراضی بر درصد شن، سیلت و 
که تغییر کاربري اراضی   در حالی.نبوددار رس معنی

سبب افزایش جرم مخصوص ظاهري، کاهش تخلخل، 
 و کاهش پایداري کاهش هدایت هیدرولیکی خاك

   .)16 (ها شد خاکدانه
کاربري  به بررسی اثر )2016(باقري و همکاران 

اراضی بر برخی از خصوصیات فیریکی خاك در 
طبق نتایج . شهرستان بافت استان کرمان پرداختند

 گرم بر 35/0میزان  داري بهروند افزایشی معنی، ها آن
مکعب در جرم مخصوص ظاهري خاك در  متر سانتی

مقایسه با سایت چراي در سایت تحت چراي شدید 
داري  متوسط و بدون چرا، دیده شد و تفاوت معنی

بین این ویژگی در سایت تحت چراي متوسط و بدون 
در ) 2011(متقیان و محمدي  .)3 (چرا مشاهده نشد

میانگین حوزه مرغملک استان چهارمحال و بختیاري، 
ري کشت اك براي کاربخهدایت هیدرولیکی اشباع 

متر بر ساعت گزارش کردند که در   سانتی9/0را آبی 
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هاي مراتع طبیعی و کشت دیم  مقایسه با کاربري
  .)26 (تر بود داري بیش طور معنی به

 اثر کاربري اراضی بر )2010( گل و همکاران
 کیفیت خصوصیاتفرآیندهاي هیدرولوژیکی و 

 در 2008 تا 1955 هايطی سالرا  فیزیکی خاك
  واقع در آذربایجانبریز رودخانه گوکچايحوضه آ

در این پژوهش پنج سایت .  قرار دادندپژوهشمورد 
طی که کشاورزي، مرتع، جنگل و دو کاربري دیگر 

 سال 50 و 10تغییر از کاربري کشاورزي به مرتع طی 
. عنوان نمونه انتخاب شدند وجود آمده بودند بهپیش به
جرم شان داد که  نپژوهشدست آمده از این نتایج به

 ، هدایت هیدرولیکی اشباع، مادهمخصوص ظاهري
آلی و نیتروژن کل در خاك جنگل نسبت به خاك 

خاك در هاي ویژگیاز طرفی . تر بود زراعی بیش
 و 10هایی که هاي مرتع و کشاورزي با کاربري کاربري

 سال پیش به مرتع تبدیل شده بودند مشابه هم 50
با بررسی اثر ) 2013(ان لیو و همکار .)17 (بودند

بندي خاك در  هاي مختلف اراضی بر دانه کاربري
در اراضی هاي لسی چین گزارش کردند که  فالت

آلی خاك، نسبت  میزان کربنجنگلی و مراتع، 
هاي پایدار در آب و میانگین وزنی قطر  خاکدانه
بود تر  ها نسبت به اراضی کشاورزي بیش خاکدانه

)25( .  
 کیفیت هايویژگیاربري اراضی بر کمطالعه تأثیر 

هاي پایدار و به دنبال خاك، امکان شناسایی مدیریت
. کند آن پیشگیري از تخریب فزاینده خاك را فراهم می
دلیل  کیفیت خاك در نواحی مختلف جغرافیایی به

تفاوت در اقلیم، توپوگرافی، مواد مادري، پوشش 
ري نوع کارب. گیاهی و کاربري اراضی متفاوت است

هاي تأثیرگذار بر کیفیت خاك زمین از جمله عامل
جهت حفظ حاصلخیزي و افزایش . )11(است 

وري خاك در کشاورزي پایدار، آگاهی از تأثیر  بهره

کاربري اراضی بر خصوصیات مختلف خاك ضروري 
 کیفیت خاك و هايویژگیکه  جایی از آن. باشد می

ایط  و شرپژوهشها با توجه به اهداف مقادیر آن
 حاضر جهت پژوهشباشند، اي متفاوت می منطقه

هاي  ویژگیویژه  کیفیت خاك بههاي ویژگیبررسی
از جمله بافت خاك، جرم مخصوص ظاهري، فیزیکی 

 هدایت  وهاي پایداري خاکدانهتخلخل کل، شاخص
هاي مختلف در بخشی از در کاربريهیدرولیکی اشباع 

 .شهرستان شهرکرد انجام شد

  
 ها شمواد و رو

حوزه این پژوهش در بخشی از : منطقه مطالعاتی
   کیلومترمربع واقع در 80آبخیز بارده با مساحت 

مرکز (غربی شهرستان شهرکرد   کیلومتري شمال40
 انجام 1395در سال ) استان چهارمحال و بختیاري

کاربري عمده اراضی در این منطقه، مراتع طبیعی . شد
هاي  ی در بخشچنین کشت آب هم. و کشت دیم است

 که مساحت وجود داردمورد مطالعه  مرکزي منطقه
 کدام کشت دیم و مرتع هر کشت آبی،تقریبی 

رژیم . باشدمربع میکیلومتر 49 و 12، 10ترتیب  به
ترتیب، مزیک و حرارتی و رطوبتی خاك منطقه به

باشد و ارتفاع متوسط منطقه از سطح دریا زریک می
 مربوط به ایستگاه براساس آمار.  متر است2370

سینوپتیک شهرکرد، میانگین بارندگی سالیانه منطقه 
 8/11گین دماي سالیانه هوا متر و میان  میلی5/321

حوزه بارده در محدوده . باشدمی  سلسیوسدرجه
   32 ˚08′ 32″ تا 32˚ 07′ 33″ جغرافیایی، عرض

  و بر روي نقشه  50˚ 34´ تا 50˚ 30´و طول 
SW )III 6155 (شهرکرد از نقشه با 20وك در بل 

برداري کشور قرار دارد   سازمان نقشه1:50000مقیاس 
   ).1 شکل(
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  . در استان چهارمحال و بختیاري و کشور ایران) بارده( موقعیت جغرافیایی منطقه مطالعاتی -1شکل 

Figure 1. Geographical location of the study area in Bardeh, Chaharmahal and Bakhtiari province, Iran.  

 
نمونه از خاك سطحی  85تعداد  :برداري روش نمونه

حاصل از سه (صورت تصادفی و نمونه مرکب  به
عالوه  االضالع به نمونه واقع در رئوس مثلث متساوي

 کیلومتر و 1 با فواصل )یک نمونه واقع در مرکز مثلث
که  نحوي شد بهبرداشته متري سانتی) 20-0(از عمق 

از کاربري مرتع ا توجه به نقشه کاربري اراضی منطقه ب
 نمونه و از کاربري 17 نمونه، کاربري کشت دیم 58

.  نمونه از خاك سطحی تهیه گردید10کشت آبی 
گیري هدایت هیدرولیکی اشباع و چنین براي اندازه هم

نخورده خاك  جرم مخصوص ظاهري، نمونه دست
 هدایت هیدرولیکیگیري  که سیلندرهاي اندازهتهیه شد

. متر بودند  سانتی70/7 و قطر 86/6اشباع داراي ارتفاع 
  ها در  برداري و کاربري نقشه موقعیت نقاط نمونه

  . آورده شده است2شکل 
  

  
  . ها برداري و کاربري نقشه موقعیت نقاط نمونه -2شکل 

Figure 2. Location map of sampling points and landuses.  
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 20-0(از الیه سطحی خاك  :اي آزمایشگاهیه تجزیه
 کیلوگرم خاك برداشته و 4 تا 3 حدود )متري سانتی

ها پس از هوا خشک نمونه. به آزمایشگاه منتقل شدند
یک بخش پس از : کردن به دو قسمت تقسیم شدند

گیري  متري براي اندازه میلی4عبور دادن از الک 
کوبیدن پایداري ساختمان خاك و بخش دیگر پس از 

 مورد ها متري براي سایر آزمایش میلی2ک از ال
هدایت هیدرولیکی اشباع به  .استفاده قرار گرفتند

 مخصوص ظاهري به جرم، )24(روش بار ثابت 
جرم مخصوص حقیقی به روش ، )5(روش سیلندر 

، )14(بافت خاك به روش هیدرومتر ، )6(پیکنومتر 
 گیري هانداز پایداري خاك به روش الک تر و خشک

    .شد
ساختمان خاك به  گیري  اندازهانجام آزمایش براي

اده شده از  گرم از خاك عبور د50 روش الک خشک،
ترتیب از باال به  به(سري الک متري روي  میلی4الک 

ریخته شده و ) متر  میلی05/0 و 25/0، 5/0، 1، 2پایین 
 و در  دقیقه در شرایط خشک غربال گردید10مدت  به

مانده روي هر الک  مقدار خاك باقی مدت پایان این
ها   میانگین وزنی قطر خاکدانه شاخص.توزین شد

)MWD (محاسبه گردیداز رابطه زیر :   
  

)1                           (       



n

i
ii XWMWD

1
 

  

مانده بر  هاي باقیمیانگین قطر خاکدانه iX ،که در آن
میانگین قطر منافذ الک باالیی و  (iالک، روي هر 

نسبت وزن  iWها و تعداد الک n ،)پایینی
برده  کار هاي روي هر الک به وزن کل خاك به خاکدانه

  .شده در ابتداي آزمایش است
ها  براي محاسبه میانگین هندسی قطر خاکدانه

)GMD (از رابطه زیر استفاده گردید:  
  

)2(                 















 

i

n
i ii

w
XW

GMD 1 log
exp  

 همان تعریف ذکرشده در رابطه iW و iX ،که در آن
  . را دارند1

ها به روش  گیري پایداري خاکدانه براي اندازه
هاي  هایی با اندازه الک تر، از الکمرطوب با استفاده از 

 گرم از 50منظور  بدین. ه شد استفاد25/0 و 5/0، 1، 2
متر را روي سري   میلی4خاك عبور داده شده از الک 

 دقیقه داخل آب حرکت 10مدت  ها ریخته و به الک
ها را  پس از پایان زمان حرکت دادن، الک. داده شد

مانده  هاي باقیآرامی از آب خارج کرده و خاکدانه به
 آوري و براي بر روي هر الک را با شستشو جمع

 درجه 105گیري وزن خشک در دماي  اندازه
 ساعت داخل آون قرار داده 24مدت  گراد و به سانتی
 3 با استفاده از رابطه تخلخل کل خاك ).22 (شدند

  ): 9(محاسبه گردید 
  

)3      (                           )1(100%
s

bf



 

  
 جرم مخصوص b  تخلخل خاك،f ،که در آن
 .باشد جرم مخصوص حقیقی خاك می sظاهري و 

 و ها پس از انجام آزمایش :ها تجزیه و تحلیل داده
محاسبه مقادیر هر ویژگی، توصیف آمار کالسیک و 

تجزیه . ها مورد بررسی قرار گرفتهمبستگی بین داده
هاي آمار کالسیک و و تحلیل آماري براساس روش

 انجام  Statistica Ver.8افزار آماريبا استفاده از نرم
 توزیع فراوانی با کمک پارامترهاي آن که شامل .شد

میانگین، میانه، حداقل، حداکثر، انحراف استاندارد، 
ضریب تغییرات، چولگی و کشیدگی براي همه 

هاي کیفیت براي بررسی ویژگی. متغیرها تعیین گردید
مختلف از تجزیه واریانس هاي فیزیکی در کاربري

)ANOVA ( و مقایسه میانگین) روش دانکن در
  .استفاده شد)  درصد5سطح 
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  نتایج و بحث
ها،  هاي توصیفی شامل حداقل و حداکثر دادهآماره

میانگین، میانه، چولگی، کشیدگی، انحراف معیار و 
هاي کیفیت ضریب تغییرات براي هر کدام از ویژگی

طور جداگانه ها بهاز کاربريیک  فیزیکی خاك در هر
در بین توزیع  . آمده است1محاسبه شد که در جدول 

اندازه ذرات، مقدار میانگین و حداقل درصد شن در 
تر از کاربري کشت دیم و کشت  کاربري مرتع بیش

آبی است که مقدار میانگین و حداقل درصد شن در 
مقدار .  است20/18 و 27/32ترتیب  کاربري مرتع به

 27/26نگین درصد رس در کاربري دیم با مقدار میا
 و کاربري 65/25نسبت به کاربري مرتع با مقدار 

  . تر است  بیش84/24کشت آبی با مقدار 
میانگین و حداقل درصد سیلت و جرم مخصوص 
ظاهري در کاربري کشت آبی نسبت به دو کاربري 

در کاربري کشت آبی، مقدار . تر بود دیگر بیش
.  است36 و 80/45ترتیب  اقل سیلت بهمیانگین و حد

که مقدار میانگین و حداقل جرم مخصوص  در حالی
 گرم بر 16/1 و 33/1ترتیب ظاهري در این کاربري به

  .باشدمکعب می متر سانتی
تخلخل کل در کاربري مرتع داراي مقدار میانگین، 

تري نسبت به کاربري کشت  حداقل و حداکثر بیش
صوصیت در کاربري مرتع این خ. آبی و دیم است

، 87/46ترتیب  داراي میانگین، حداقل و حداکثر به
  .باشد درصد می52/57 و 34/37

مقدار میانگین و حداکثر هدایت هیدرولیکی اشباع 
تر بود  در کاربري کشت آبی از دو کاربري دیگر بیش

که در کاربري کشت آبی این ویژگی داراي میانگین 
  .متر بر ساعت است یت سان47/0 و حداکثر 20/0

الک (MWD مقدار حداقل، حداکثر و میانگین 
  درکاربري کشت دیم نسبت به دو کاربري ) تر

در کاربري کشت دیم حداقل، . تر است دیگر بیش
  ترتیب  به) الک تر( MWDحداکثر و میانگین 

مقدار حداقل و میانگین .  استmm 3/0  و9/0، 09/0
GMD) الک خشک ( وGMD )کاربري در) الک تر 

که  طوريتر است به مرتع نسبت به دو کاربري دیگر کم
در کاربري ) الک خشک (GMDحداقل و میانگین 

همچنین .  استmm  80/0 و67/0ترتیب  مرتع به
در کاربري ) الک تر( GMD میزان حداقل و میانگین

طور که  همان.  استmm  97/0و 90/0ترتیب  مرتع به
) الک خشک( MWDدهد میانگین  نشان می1جدول 

 در مقایسه با کاربري 92/0در کاربري دیم با مقدار 
  و کاربري کشت آبی با مقدار82/0مرتع با مقدار 

mm 85/0در بین خصوصیات بیان شده .تر است  بیش 
  MWD هدایت هیدرولیکی اشباع و1در جدول 

  . ترین ضریب تغییرات هستند داراي بیش) الک تر(
هاي  دي از سطوح کانیخش زیادر کاربري مرتع ب

دلیل بقایاي گیاهی طبیعی توسط  دهنده خاك به تشکیل
هاي کربنی پوشش داده شده و همین امر سبب  زنجیره

جلوگیري از تماس سطوح کانی با یکدیگر شده و در 
نهایت سبب کاهش چسبندگی و از این طریق باعث 
کاهش مقاومت برشی خاك، جرم مخصوص ظاهري 

مراتب  که طبعاً این امر به.  شدو حقیقی خاك خواهد
سبب افزایش تخلخل کل خاك در مقایسه با دیگر 

هاي حاصل از پژوهش حاضر  یافته. شود ها می کاربري
سو بوده   هم)2016(اصغري و همکاران هاي  با یافته

د  به همین ترتیب سبب شستشوي موابنابراین. است
تیب هاي کاربري مرتع و به همین تر دانه از دامنهریز

شود  موجب کاهش مواد ریز دانه در کاربري مرتع می
)1.(  

دلیل  از طرفی در کاربري کشاورزي احتماالً به
سازي باعث افزایش میزان فضاهاي  دانه فرآیند خاك

و همین امر موجب ) 12(شود متخلل در خاك می
کاهش جرم مخصوص ظاهري و حقیقی خاك و از 

در .  استطرفی باعث افزایش تخلخل کل خاك شده
دلیل سطح  همین راستا کربن آلی موجود در خاك، به



 1397) 5(، شماره )25(هاي حفاظت آب و خاك جلد  نشریه پژوهش
 

256 

ویژه باال باعث اتصال ذرات خاك به یکدیگر شده و 
هاي جدید سبب افزایش تخلخل  دانه با تشکیل خاك

که با نتایج این ) 27(خاك در این کاربري شده است 
هر چند در این راستا سیلوا . پژوهش همخوانی ندارد

اتصال ذرات ریز خاك از طریق ) 2011(و همکاران 
هاي فعال و افزایش فضاي متخلل توسط کربن  کربن

  ). 31(اند  را تأیید کرده

  
  . هاي مختلف در کاربري توصیف آماري خصوصیات مورد مطالعه -1جدول 

Table 1. Descriptive statistics of the studied properties in different Land uses.   
 Dryland farmingکشت دیم 

  متغیر
Variable  

  واحد
Unit میانگین  

Average  
  میانه

Middle  
  حداقل

Minimum  
  حداکثر

Maximum  
  چولگی

Skewness  
  افراشتگی
Kurtosis 

انحراف 
  داستاندار
SD 

ضریب 
  تغییرات

CV 

  Sand %  30.43  28.72 17.40  53.12  1.05  0.47  9.97  32.77 شن
  Clay  %  26.27  27.96  16.88  32.60  -0.62 -1.11  5.09  19.37 رس

  Silt  %  43.29  44.00  28.00  56.00  -0.58  0.79  7.07  16.33 سیلت
MWD dry  mm 0.92  0.86  0.64  1.47  1.48  2.15  0.21  22.87  
GMD dry  mm  0.84  0.81  0.73  1.08  1.65  2.89  0.08  10.48  
MWD wet  mm  0.30  0.24  0.09  0.90  2.16  5.24  0.20  65.35  
GMD wet mm  0.98  0.97  0.94  1.02  0.33  -0.60  0.02  2.36  

جرم مخصوص ظاهري 
bρ 

g cm-3  1.26  1.25  1.00  1.53  -0.10  -0.71  0.15  11.89  

  f %  46.01  47.43  35.65  52.68  -0.55  -0.62  4.81  10.45 تخلخل کل
هدایت هیدرولیکی اشباع 

Ks  
cm h-1  0.18  0.17  0.07  0.38  0.98  0.46  0.09  53.70  

  
   - 1ادامه جدول 

Continue Table 1.  
 Irrigated farming کشت آبی

  متغیر
Variable  

  واحد
Unit میانگین  

Average  
  میانه

Middle  
  حداقل

Minimum  
  حداکثر

Maximum  
  چولگی

Skewness  
  افراشتگی
Kurtosis 

انحراف 
  داستاندار
SD 

ضریب 
  تغییرات

CV 
  Sand %  29.36  28.58  17.84  46.20  0.53  -0.17  8.82  30.06 شن
  Clay  %  24.84  22.96  17.80  34.16  0.62  -1.20  6.07  24.43 رس

  Silt  %  45.80  47.00  36.00  52.00  -1.03  0.87  4.76  10.38 سیلت
MWD dry  mm 0.85  0.78  0.67  1.26  1.40  0.81  0.20  24.10  
GMD dry  mm  0.82  0.81  0.73  0.95  0.94  0.11  0.07  9.04  
MWD wet  mm  0.25  0.21  0.03  0.83  2.46  7.05  0.22  87.91  
GMD wet mm  0.98  0.99  0.95  1.00  -0.23  -1.63  0.01  1.72  

جرم مخصوص ظاهري 
bρ 

g cm-3  1.33  1.33  1.16  1.51  0.08  -0.82  0.11  8.58  

  f %  44.11  43.86  36.50  51.22  -0.08  -0.82  4.80  10.87 تخلخل کل

اع هدایت هیدرولیکی اشب
Ks  cm h-1  0.20  0.19  0.04  0.47  0.78  0.28  0.13  65.15  
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   - 1ادامه جدول 
Continue Table 1.  

 Pasture useکاربري مرتع 
  متغیر

Variable  
  واحد
Unit میانگین  

Average  
  میانه

Middle  
  حداقل

Minimum  
  حداکثر

Maximum  
  چولگی

Skewness  
  گیافراشت

Kurtosis 

انحراف 
  داستاندار
SD 

ضریب 
  تغییرات

CV 

  Sand %  32.27  30.28  18.20  53.12  0.54  -0.66  9.57  29.67 شن
  Clay  %  25.65  26.06  12.88  39.80  -0.09  -0.42  6.28  24.50 رس

  Silt  %  42.09  42.00  28.00  56.00  -0.12  -0.36  6.28  14.92 سیلت
MWD dry  mm  0.82  0.78  0.54  1.63  1.65  5.31  0.81  22.45  
GMD dry  mm  0.80 0.79  0.67  1.09  1.21  3.40  0.07  9.09  
MWD wet  mm  0.24  0.19  0.06  0.87  1.76  4.50  0.15  63.46  
GMD wet mm  0.97  0.97  0.90  1.02  -0.70  1.31  0.02  2.14  

جرم مخصوص ظاهري 
bρ 

g cm-3  1.26  1.26  1.01  1.50  0.03  -1.16  0.14  10.87  

  f %  46.87  46.80  37.34  57.52  -0.03 -1.16  5.77  12.32 تخلخل کل

هدایت هیدرولیکی اشباع 
Ks  

%  0.19  0.18 0.04 0.40 0.20 -0.86 0.09 47.34 

MWD dry ،GMD dry ،MWD wet و GMD wet ترتیب میانگین وزنی قطر خاکدانه به روش الک خشک، میانگین هندسی قطر خاکدانه به به
   .باشند روش الک خشک، میانگین وزنی قطر خاکدانه به روش الک تر و میانگین هندسی قطر خاکدانه به روش الک تر می

  
هاي خصوصیات مورد بررسی در مقایسه میانگین

بري مرتع در سه کاربري کشت دیم، کشت آبی و کار
نتایج جدول نشان .  گردیده است ارائه2جدول 

 درصد تفاوت 5دهد که از لحاظ آماري در سطح  می
داري بین میانگین درصد شن، سیلت و آماري معنی

نتایج این پژوهش با . رس در سه کاربري وجود ندارد
و بهرامی و همکاران ) 2016(نتایج ریاحی و همکاران 

داري را در که تغییر معنیهمخوانی دارد ) 2010(
هاي مختلف مقادیر شن، سیلت و رس در کاربري

   MWDبین ). 30و  4(اراضی مشاهده نکردند 
الک ( MWD، )الک خشک (GMD، )الک خشک(

، مقادیر جرم مخصوص ظاهري )ترالک  (GMD، )تر
 درصد از لحاظ آماري 5و تخلخل کل نیز در سطح 

ختلف مشاهده هاي مداري در کاربريتفاوت معنی
 5هدایت هیدرولیکی اشباع در سطح احتمال . نشد

داري در سه کاربري مورد مطالعه درصد تفاوت معنی
مکانی  هاي حاتمی گل ندارد که با یافتهپژوهشدر این 

  ).19(مطابقت دارد ) 2016(و همکاران 
هاي فیزیکی نتایج تجزیه واریانس برخی ویژگی

 نتایج نشان داد که . ارائه شده است3خاك در جدول 
هاي مختلف از نظر درصد شن، سیلت و رس،  کاربري
MWD) الک خشک( ،GMD) الک خشک( ،
MWD )الک تر( ،GMD) جرم مخصوص )الک تر ،

ظاهري، تخلخل کل و هدایت هیدرولیکی اشباع 
  .داري با هم ندارنداختالف معنی
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  . ه کاربري مقایسه میانگین برخی خصوصیات فیزیکی خاك در س-2 جدول
Table 2. Comparison of some physical properties of soil in three Land Uses.  

  مرتعکاربري 
Pasture use 

  کشت آبی
Irrigated farming 

  کشت دیم
Dryland farming 

  واحد
Unit 

  متغیر
Variable  

32.27a 29.36a 30.43a % شن Sand 

25.65a 24.84a 26.27a % رس Clay  
42.09a 45.80a 43.29a % سیلت Silt  
0.82a 0.85a 0.92a mm MWD dry 

0.80a 0.82a 0.84a mm GMD dry 

0.24a 0.25a 0.30a mm MWD wet 

0.97a 0.98a 0.98a mm GMD wet 

1.26a 1.32a 1.26a g cm-3  جرم مخصوص ظاهريbρ 

46.87a 44.11a 46.42a % تخلخل کل f 

0.19a 0.20a 0.18a cm h-1  هدایت هیدرولیکی اشباعKs  

  
  .  نتایج تجزیه واریانس اثر کاربري اراضی بر برخی خصوصیات فیزیکی خاك-3جدول 

Table 3. Variation analysis of the effect of land use on some physical properties of soil.  
  Mean Squareمیانگین مربعات 

منبع 
  تغییرات
Source 

variation 

درجه 
  آزادي

Degree of 
freedom 

 شن
Sand  

 رس
Clay  

  سیلت
Silt 

MWD 
dry  

GMD 

dry  
MWD 

wet  
GMD 
wet  

جرم 
مخصوص 

  ظاهري
bρ 

  تخلخل
 کل
f 

هدایت 
  هیدرولیکی

  اشباع
Ks  

  کاربري
Land use 

2  49.44ns 6.52ns 61.80ns  0.07ns 0.01ns  0.02ns  0/00ns  0.02ns  32.6ns 0.00ns  

  خطا
Error 

82  91.68  36.54  39.65  0.04  0.01  0.03  0/00  0.02  31.5  0.01  

  
بافت خاك بر روي ظرفیت : توزیع اندازه ذرات

نگهداري آب خاك، تهویه، قدرت تأمین مواد غذایی 
با توجه . گذاردو در نتیجه رشد و نمو گیاهان تأثیر می

، درصد رس در 3دست آمده از جدول  به نتایج به
 از کاربري مرتع است که تر کاربري کشت دیم بیش

دانه از اراضی  تواند شستشوي مواد ریزدلیل آن می
تري در منطقه مورد مطالعه  مرتعی که داراي شیب بیش

اي به این  طی مطالعه) 1981(تورودو . است باشد
اعی نتیجه رسید که جزء رس خاك در اراضی زر

  ). 32(تر از اراضی مرتعی است  بیش

با کاربري مقایسه ع در درصد شن در کاربري مرت
تر  تر ولی درصد سیلت کم کشت دیم و آبی بیش

که ذرات سیلت در مقایسه با  با توجه به این. است
تري هستند و در مقایسه با  ذرات شن داراي جرم کم

تري دارند در اثر  ذرات رس خاصیت چسبندگی کم
دلیل شیب باالي مراتع در  چنین بهچراي دام و هم

العه دچار فرسایش آبی شده و مقدار منطقه مورد مط
آن در کاربري مرتعی نسبت به اراضی زراعی کاهش و 
در عوض باعث افزایش درصد شن در کاربري مرتع 

تأثیر عملیات  هاي زراعی تحت خاك. شده است
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توجهی از سال داراي  هاي قابلآبیاري براي دوره
 مرطوب و خشک شدن هستند که این فرایند چرخه

ید کند که هاي اولیه را تشدهوادیدگی کانیتواند  می
 ذرات یعنی افزایش درصد رس نتیجه آن کاهش اندازه

و سیلت و کاهش شن است که این نتایج با نتایج 
  ).29(مطابقت دارد ) 2004(و همکاران پریسلی 

عنوان  از پایداري خاکدانه به: پایداري ساختمان خاك
بر  بنا. دشو شاخص ارزیابی کیفیت خاك استفاده می

، میانگین میانگین وزنی قطر 3نتایج حاصله از جدول 
و میانگین هندسی قطر ) MWD(ها  خاکدانه
به روش الک تر و خشک در  )GMD (ها خاکدانه

طور  به. تر از اراضی مرتعی است اراضی زراعی بیش
کلی شن یکی از عواملی است که باعث کاهش 

ه در خاك ک جایی شود و از آنپایداري خاکدانه می
منطقه مورد مطالعه، درصد شن در کاربري مرتع 

تر از کاربري کشاورزي است در نتیجه پایداري  بیش
از سوي . خاکدانه در کاربري مرتع کاهش یافته است

دیگر در اثر چراي دام در مراتع مورد مطالعه، پوشش 
هاي قوي گیاهان مرتعی که در  گیاهی کم شده و ریشه

تر  هاي بزرگ  و تشکیل خاکدانههاي تجمع واقع مکان
 میانگین بنابراین. روندشوند از بین میحسوب میم

ها در مراتع ها و میانگین هندسی آنوزنی قطر خاکدانه
) 2014(هاي برومند و همکاران بررسی. یابدکاهش می

  ).7(با این نتایج مطابقت دارد 
هاي خاك بررسی ویژگی :جرم مخصوص ظاهري

دهد، میانگین  ه در این پژوهش نشان میشد گیري اندازه
 در کاربري مرتع با مقدار جرم مخصوص ظاهري

کاربري کشت نسبت به  مکعبمتر  گرم بر سانتی26/1
تر است  مکعب کممتر گرم بر سانتی33/1  با مقدارآبی

 در اثر عملیات جرم مخصوص ظاهري). 3 جدول(
آلی،  مدیریت زراعی که بر نوع پوشش گیاهی، ماده

. کند گذارد تغییر می اختمان و تخلخل خاك اثر میس
 آن بودند که بیانگردست آمده   نتایج بهپژوهشدر این 

ورزي در کاربري کشت عملیات کشت و کار و خاك
آبی سبب افزایش جرم مخصوص ظاهري شده است 

  مطابقت دارد)2010( بهرامی و همکاران که با نتایج
خصوص ظاهري در از دالیل دیگر افزایش جرم م. )4(

آلی  توان به کاهش ماده کاربري کشت آبی می
آلی با افزایش سهم منافذ خاك باعث   مواد.پرداخت

) 2005(سلیک . گردد کاهش جرم مخصوص خاك می
آلی باعث شکستن  معتقد است که کاهش ماده

ها شده و ذرات ریز طی فرسایش آبی حمل  خاکدانه
در نتیجه . دگیرنشده و در خلل و فرج خاك جاي می

تخریب ساختمان خاك، خلل و فرج خاك کاهش 
 یابد  خاك افزایش میجرم مخصوص ظاهريیافته و 

سو با نتایج یائو و همکاران  ها هم این یافته. )8(
افزایش جرم مخصوص ظاهري . )34 (است) 2010(

تواند باعث ایجاد در اثر تغییر کاربري اراضی می
 و حرکت ضعیف هایی در رشد ریشه گیاه محدودیت

هوا و آب در خاك شود و بر راندمان محصوالت تأثیر 
بگذارد و باعث کاهش پوشش گیاهی موجود براي 

  .محافظت خاك از فرسایش شود
هاي انبساطی و  ساختمان خاك و ویژگی :تخلخل کل

. گردد خاك میها، باعث تغییر تخلخل انقباضی رس
، درصد تخلخل کل در 3اساس نتایج جدول  بر
 کاربري کشت آبی و دیم تر از یشاربري مرتع بک

جرم مخصوص در اراضی زراعی با افزایش . باشد می
یابد که عملیات ، تخلخل خاك کاهش میظاهري

این . تواند یکی از دالیل آن باشدورزي میممتد خاك
 که )2014(برومند و همکاران هاي یافتهنتایج با 

اراضی کاهش تخلخل خاك را ضمن تغییر کاربري 
تخلخل از طرفی . )7( طابقت دارداند مگزارش کرده

چه  نفوذ رابطه مستقیم دارد یعنی هرخاك با میزان
 .تر خواهد بود تر باشد، تخلخل خاك بیش منافذ بیش

هاي زیاد و متوالی در شخمبا اراضی زراعی، در 
تر  کمحجم کل منافذ خاك درصد  روزهاي بارانی
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یابد که این ك کاهش میشود، در نتیجه تخلخل خا می
عواملی . گرددامر باعث تخریب ساختمان خاك می

مانند افزایش موادآلی، احیاي مراتع و پوشش گیاهی 
باعث افزایش منافذ درشت خاك شده و تخلخل خاك 

  .یابد نیز افزایش می

 3نتایج حاصل از جدول  :هدایت هیدرولیکی اشباع
 نسبت به کاربري کشت آبیدر دهد  همچنین نشان می

مقدار هدایت هیدرولیکی کاربري اراضی مرتعی، 
و   که همسو با نتایج فکوريیابدافزایش میاشباع 

 است )2011( و متقیان و محمدي )2011(همکاران 
عواملی مانند بافت خاك، کلی  طور به). 26و  13(

ساختمان خاك، موادآلی خاك و خصوصیات شیمیایی 
ثر ؤاشباع خاك مآب و خاك در هدایت هیدرولیکی 

که درصد شن در کاربري مرتع  جایی از آن. هستند
توان نتیجه تر است، می نسبت به اراضی زراعی بیش

گرفت که هدایت هیدرولیکی اشباع در اراضی زراعی 
 افزایش .تري است در مقایسه با مرتع داراي مقدار بیش

 کشت میانگین هدایت هیدرولیکی اشباع در کاربري
دلیل افزایش  تواند بهمی مرتعکاربري نسبت به  آبی

واسطه عملیات شخم، حرکت موجودات منافذ به
 در شده کشتاي گیاهان خاکی، توزیع سیستم ریشه

این منطقه باشد که سبب شده هدایت هیدرولیکی 
 از طرفی .تر شود اشباع در کاربري کشت آبی بیش

تواند باعث فشردگی و تخریب ورود دام به مراتع می

دنبال آن هدایت هیدرولیکی تمان خاك شود و بهساخ
ها با کلیشادي و خاك کاهش یابد که این یافته

  ).21 (همخوانی دارد) 2013(همکاران 
  

  گیري کلی نتیجه
توان  با توجه به نتایج این پژوهش میکلی  طور به

، درصد سیلت، جرم مخصوص ظاهريگفت که 
در  پایداري ساختمان خاك به روش الک تر و خشک

تر از اراضی  بیش) کشت دیم و آبی(اراضی کشاورزي 
که   در حالی.دار نبود ولی این تفاوت معنیمرتعی است

در کاربري مرتع تخلخل کل خاك و درصد شن 
چنین  هم. باشد تر از کاربري کشت دیم و آبی می بیش
 در خصوص کشت دیمکاربري کشاورزي بهدر 

ولی تر،   بیش درصد رسمقایسه با کاربري مرتع
این تغییرات . تر است کمهدایت هیدرولیکی اشباع 

منجر به تخریب خاك شده و آن را مستعد فرسایش 
 و کاهش جرم مخصوص ظاهريافزایش . کند می

تخلخل خاك بیانگر آن است که تبدیل اراضی باعث 
جهت بهبود این مشکالت، . فشردگی خاك شده است

اهش عملیات زراعی، کمدت در اراضی راهکار طوالنی
در . باشدآلی به خاك می ورزي و افزودن ماده خاك

هاي مازاد بر اراضی مرتعی نیز باید از ورود دام
ظرفیت مرتع و ورود دام به مرتع قبل از آمادگی مرتع 
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Abstract1 
Background and Objectives: The type of landuse greatly affects soil properties. Assessing the 
effects of landuse on soil quality properties, helps to identify sustainable management practices and 
to prevent soil degradation. The landuse 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 will have harmful effects on the soil physics characteristics. 
Considering the wide variation of land use in Iran and the fact that the values of soil quality 
properties are not the same in different regional conditions, this study was conducted to study the 
soil quality properties, especially physical soil properties, in different landuses in a part of 
Shahrekord.  
 
Materials and Methods: This research is located in a part of the Bardeh catchment area with an 
area of 80 km2 in 40 km northwest of Shahrekord (the center of Chaharmahal and Bakhtiari 
province). The main landuse in this area is natural pasture and dryland farming. 85 soil samples were 
randomly obtained (0-20 cm) and compound sample were taken at intervals of 1 km and from depth 
(0-20) cm, so according to the land use map of the area, 58, 17 and 10 top soil samples were 
collected respectively from pasture, dryland and irrigated farming. In addition, at each sampling site, 
undisturbed soil samples were obtained to determine soil bulk density and saturated hydraulic 
conductivity and some physical characteristics such as soil particle size, bulk density, total porosity, 
stability of soil structure indicators and saturated hydraulic conductivity were measured in samples. 
Statistical analysis was performed on the basis of statistical methods and using statistical software 
Statistica Ver.8. Analysis of variance (ANOVA) and mean comparison (Duncan method at 5% level) 
were used to study the soil quality characteristics in different landuses. 
 
Results: The results showed that bulk density, Silt percentage, stability of soil structure by dry and 
wet method in agricultural lands (dryland and irrigated farming) was more than pasture land that did 
not show a significant difference. While the total soil porosity and percentage of sand in the pasture 
landuse was higher than those of dryland and irrigated farming. Also, in agriculture, especially 
dryland farming, the percentage of clay was more than the pasture landuse, but the saturated 
hydraulic conductivity was less which was not statistically significant. The results of analysis of 
variance and the mean comparison of studied characteristics did not show a significant difference 
between pasture, dryland and irrigated farming.  
 
Conclusion: To prevent land degradation and soil quality reduction, a long-term solution is 
reduction the tillage operations and the addition of organic matter. In pasture lands, the grazing must 
be prevented prior to pasture preparation. 
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