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  چکیده               
کیفیت خاك ممکن  هاياثر نوع کاربري اراضی بر نحوه عملکرد خاك در اکوسیستم، توسط ارزیابی شاخص 
گیرد، تخریب اراضی را کنترل کرده و به ما منابع اراضی انجام می گردد. چنین مطالعاتی که جهت بهبود کیفیتمی

منظور مطالعه اثر تغییر کاربري از مرتع به زراعی بر کیفیت خاك و کند. بهدر شناسایی مدیریت پایدار کمک می
  و 0-30از عمق  هاي مرکب خاكاستان زنجان انتخاب گردید. نمونه شناسی رس خاك، منطقه واالرود درکانی

   نمونه خاك تهیه گردید. 60و در مجموع  شدآوري جمع در سه تکرار متر از هر دو کاربريسانتی 60-30 
، کربن آلی، نیتروژن هاجرم مخصوص ظاهري خاك، میانگین وزنی قطر خاکدانه شاملهاي مهم کیفی خاك شاخص
نتایج  .گیري گردیدآز و فسفاتاز قلیایی اندازههاي اورهفس میکروبی خاك، کربن توده میکروبی و فعالیت آنزیمکل، تن

، میانگین )%70( ، نیتروژن کل)%62( دار کربن آلینشان داد که تغییر کاربري از مرتع به زراعی باعث کاهش معنی
ها گردید. بررسی فعالیت آنزیم )%47( بن توده میکروبیو کر )%75( ، تنفس میکروبی)%32( هاوزنی قطر خاکدانه

آز در زمین زراعی داري نیافت، اما فعالیت آنزیم اورهنشان داد که فعالیت فسفاتاز قلیایی با تغییر کاربري تغییر معنی
نیت، هاي ایلیت، کائولیشناسی رس نشان داد که در هر دو کاربري کانی. مطالعات کانی)%87( کاهش نشان داد

هاي رسی نداشته کانی و میزان نوع در ثیريأتهاي مختلط موجود است و تغییر کاربري کلریت، اسمکتیت و کانی
، توان نتیجه گرفت که تغییر کاربري از مرتع به زمین زراعی با عملیات کشاورزي گستردهمی یطورکلبهاست. 

 کیفیت خاك گردد.ممکن است باعث کاهش  ورزي فشردهكهاي خامخصوصاً فعالیت

  
  کیفیت خاك شناسی رس،کانی ، کاربري زراعی، کاربري مرتع تغییر کاربري اراضی، هاي کلیدي:واژه
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 Abstract 
 Effect of land use type on soil functioning within an ecosystem can be assessed by soil quality indices. Such studies that are 
carried out to improve land resources quality, lead to control the land degradation and help us to identify the sustainable 
management. In order to study the effect of land use change from pasture to agriculture on soil quality and clay mineralogy, 
Valarude region of Zanjan province was selected. Composite soil samples were taken from 0 – 30 and 30 – 60 cm depths of 
both land uses with three replicates and totally 60 soil samples were prepared. Important soil quality indicators such as bulk 
density, weighted mean diameter of aggregates, quantities of organic carbon, and total nitrogen, soil microbial respiration 
rate, amount of microbial biomass C and urease and alkaline phosphatase activities were measured. Results revealed that the 
land use change from pasture to agriculture, led to a significant reduction in the amounts of organic carbon (62%), total 
nitrogen (70%), mean weight diameter of aggregates (32%), microbial respiration rate (75%) and microbial biomass C 
quantity (47%). The assay of enzyme activities showed that alkaline phosphatase activity did not change significantly but 
urease activity decreased in agriculture land (87%). Mineralogical studies showed that the both land uses had illite, 
kaolinite; chlorite, smectite and mixed layer minerals and change of land use did not have a significant effect on soil clay 
minerals. Overall, it can be concluded that a change in land use from pasture to agriculture with widespread agricultural 
practices, especially intensive tillage activities, may lead to decrease soil quality. 
 
Keywords: Agriculture land use, Clay mineralogy, Land use changes, Pasture land use, Soil quality 

  
  مقدمه
 فیوظا انجام در خاك دائم ییتوانا خاك، تیفیک
 ستمیاکوس داخل در زنده یاتیح ستمیس کی عنوانبه خود
 بر عالوه کهيطوربه است، متفاوت هاييکاربر تحت و
 بهبود را وهواآب تیفیک بتواند کیلوژویب دیتول حفظ
 وانیح و اهیگ انسان، سالمت کنندهنیتأم زین و بخشد
 از یکاف شناخت بنابراین. )1994(دران و پارکین باشد
 ردگییم انجام داریپا ستمیاکوس کی در که ییندهایآفر
 خاك عملکرد نوع زیهر چ از قبل دیبا و است مهم اریبس
 یاتیخصوص سپس و شود مشخص ستمیاکوس داخل در
 هستند مناسب عملکرد نیا یابیارز يبرا که خاك از

 اهداف لهیوسهب عملکردها نیا. گردند یمعرف و ییشناسا
هاي تنوع پوشش زمین و شیوه. دشونیم نییتع یتیریمد

-مدت، جنگلصورت محلی مانند کشت بلندمدیریت، به
ود که شرویه و کوددهی معدنی انجام میزدایی، چراي بی

در خصوصیات خاك  یتوجهقابلتواند باعث تغییرات می
 توانینم را خاك تیفیک ).2006 و همکاران یانگج( شود
 نیچند يریگاندازه با بلکه کرد، يرگیاندازه میمستق طوربه

 بتواند که یاتیخصوص انتخاب. شودیم برآورد شاخص
. ستا برخوردار ییباال تیاهم از باشد خاك تیفیک گرانیب
 یمناسب شاخص هاخاکدانه يداریپا) 1990( يکا دهیعق به
. است خاك بر مختلف يهايکاربر نقش دادن نشان يبرا
 بر را خاك سالمت زانیم) 1996( همکاران و گیروم
 همکاران و انگی. کردند فیتعر یآل ماده مقدار اساس

 در یآل مواد صورتبه کربن که کنندیم انیب) 2005(
 يکاربر توسط ریذخا نیا اما شودیم رهیذخ هاخاك
-کشت و یزراع اتیعمل .ردیگیم قرار ریثأت تحت یاراض
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 از باعث که دهدیم شیافزا را یآل مواد شدن یمعدن وکار
 محققان از ياریبس. شودیم خاك کربن رفتن دست
 زنده موجودات عیسر العملعکس به خاطر که معتقدند
 یستیز تیوضع یسبرر ،یطیمح راتییتغ برابر در خاك
 یکیزیف اتیخصوص به نسبت خاك تیفیک نیتخم در خاك
 اراضی کاربري تغییر. دارد يشتریب تیاهم ییایمیش و
 روي که اکوسیستم است در بشر مهم هايدخالت از یکی

 شدن معدنی میزان ویژهبه تمیساکوس فرآیندهاي
 بیشتر قادیر. ماست گذاراثر نیتروژن و کربن میکروبی

 دهندهنشان تنفس، فرآیند طی آزادشده کربن دیاکسيد
 هاهتروتروف فعالیت ویژهبه هابمیکرو عمومی فعالیت
 شدن معدنی قابل بخش تعیین براي شاخصی و بوده
 رضاپور). 2007(رئیسی شودیم محسوب خاك آلی کربن

) در مطالعه اثر سه کاربري زراعی، مرتعی و جنگل 2014(
-بر نوع کانی یتوجهقابلثیر أتنشان داد که نوع کاربري 

هاي رسی داشته و کاربري زراعی باعث کاهش کیفیت 
 گزارش  )2006( همکاران و واگنخاك گردیده است. 

 هاينزمی به ي مرتعیهانزمی کاربري تغییر که نداکرده
 تخریب نتیجه در و خاك آلی مواد کاهش باعث کشاورزي
 اراضی هب مراتع و هاتغییر جنگل .گرددمی خاك

 در توجهقابل هاينگرانی از یکی به امروزه کشاورزي
 اقلیم تغییر و ستیزطیمح زمینه تخریب در دنیا سطح
تغییر ). 1999همکاران  و یلوا( است شدهلیتبد جهانی

کاربري اراضی و عملیات کشاورزي در اراضی بکر، 
 ،شودباعث کاهش ورود بقایاي گیاهی تازه به خاك می

از ترکیباتی هستند که  یتوجهقابلشامل مقادیر این بقایا 
-تجزیهکربن آلی  ریذخاشوند. کاهش راحتی تجزیه میبه
در خاك سبب کاهش توده زنده میکروبی و فعالیت  پذیر
شود. توده زنده میکروبی یکی در خاك می جانداران زیر

این بخش مهم  .هستاز مخازن عناصر غذایی در خاك 
چرخ عناصر غذایی لی و بازخاك در تجزیه مواد آ
کند و در تجزیه ضایعات و ضروري نقش مهمی ایفا می

مدیریت  ).2003 آندرسون( هاي آلی نیز نقش داردآالینده

 ثیر زیادي بر توده میکروبی خاك داردأخاك ت
-اهمیت کانیامروزه همه افراد از طرفی،  .)2007(رئیسی

-می تیبه رسمشناسی را در علوم خاك و مهندسی 
-شناسی خاك میاز کانی آمدهدستبهشناسند. اطالعات 

خوبی ارتباط آن را با خصوصیات مختلف تواند به
مشخص کند. خصوصیات فیزیکی خاك مانند توزیع اندازه 
ذرات، نیروهاي داخل ذرات، ساختار، مقاومت در برابر 
تورم، قدرت برشی خاك، حفظ رطوبت، هدایت آب در 

ذکر کرد که  یبه صورتتوان می خاك و ظرفیت حرارتی را
و  صالحیها در خاك هستند (تحت تأثیر نوع و مقدار رس

) معتقدند که 1991و همکاران ( چارچمن). 2003همکاران 
شناسی رسی در درك بهتر پیدایش خاك، علم کانی

ها، فرآیندهاي هوادیدگی و خصوصیات ساختمانی خاك
حیدي و و. هستبندي خاك نیز بسیار کاربردي طبقه

هاي شهرستان اي که بر خاكدر مطالعه )1391( همکاران
 شاملهاي رسی اهر انجام دادند نشان دادند که کانی

-کاربري و باشدمی کائولینیت و ایلیت اسمکتیت، کلریت،
 تأثیري شدهییشناسارس  هايکانی نوع بر متفاوت هاي
 اًمخصوص رانیا نقاط اغلب در طورکلیبه .است نداشته
 دارند وجود يادیز یاراض خشک،مهین و خشک مناطق در
و استعدادشان تحت  لیپتانس گرفتن در نظر بدون که

 متناسبهاي ناکاربري .اندقرارگرفتههاي مختلفی کاربري
-یم کشور یعیطب منابع رفتن نیب از باعث مدتیطوالن در
 يبرا يبعد مشکالت سازنهیزم تواندیم خود که ودش
با توجه به مطالب فوق، هدف از  .باشد کشور و عتیطب

خصوصیات  برخی مطالعه حاضر بررسی تغییرات
ها شناسی رسی خاكو کانی ، بیولوژیکیفیزیکی، شیمیایی

رود واال در منطقه ) و زراعی مرتعکاربري اراضی ( دودر 
 .هست واقع در استان زنجان

 
  هامواد و روش
روستاي  :موردمطالعهمنطقه  مشخصات الف)

  تا  36˚ 42' 8/28"واالرود در موقعیت جغرافیایی
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  تا  48 ˚ 21 ́  6/57"عرض شمالی و  36˚   42́    36"
است. این منطقه  قرارگرفتهطول شرقی  48˚ 22 ́  4/8"

 آماري دوره اساس بر .هستداراي اقلیم سرد و خشک 
 ایستگاه هواشناسی اطالعات 2005 تا 1956 هايسال
 مترمیلی 1/313 ساالنه ارندگیب میزان متوسط زنجان،
 سردترین لسیوسس درجه -5/2 میانگین با ماهدي. هست
 ماه ترینگرم وسیسلس درجه 3/23 میانگین با ماهتیر و
 درجه 7/11 ساالنه حرارت درجه متوسط است و سال
 اساس بر حرارتی و رطوبتی رژیم. هست وسیسلس
 و زریک ترتیببه حرارتی و رطوبتی رژیم نقشه اطالعات
   .است مزیک

 دو: با توجه به هدف تحقیق، مطالعات صحراییب) 
 هر از و شد انتخاب مرتعی و زراعی هايکاربري با منطقه
ي مترسانتی 30-60 و 0- 30 از دو عمق هاکاربري از کدام

(هر نمونه مرکب  كهاي مرکب خاو در سه تکرار نمونه
ر کاربري از ه .گردید تهیه) هستنمونه فرعی  5شامل 
 سپس نمونه خاك تهیه شد، 60نمونه و در کل  30تعداد 
 آزمایشگاه به مربوطه هاشیآزما انجام جهت هانمونه
 دنیکوب از پس و دهیگرد خشک هوا هانمونه. گردید منتقل
   .شد داده عبور متریلیم 2 الک از

 سازيآماده از پس ج) مطالعات آزمایشگاهی:
 متريوروش هیدرخاك به بافت نتعیی هاشیآزما ها،نمونه

روش والکلی و آلی به کربن درصد ،)1986 بادر و یگ(
 جرم و )1982 سامرز و نلسون( شدهاصالح بلک

 و بلیک( شد تعیین کلوخه روشبه خاك ظاهري مخصوص
 مرطوب الک روشبه هاخاکدانه پایداري). 1986هارتج
 طرق وزنی میانگین عنوانبه آن کمیت و گیرياندازه
 pH). 1986 روسنا و کمپر( گردید محاسبه هاانهدخاک
 متر pH دستگاه از استفاده با و اشباع گل حالت در خاك
 ).1982 لین مک( شد گیرياندازه ايشیشه الکترود داراي

-هدایت دستگاه از استفاده با نمونه الکتریکی هدایتقابلیت 
 ).1987 همکاران و پیچ( گردید تعیین الکتریکی سنج

مولوانی  و برمنرروش کجلدال (کل خاك به نیتروژن

 ظروف از استفاده با میکروبی تنفسشدت  )،1982
 اسید با ماندهباقی سود تیتراسیون روشبه و سربسته

روش ضدعفونی ، کربن توده زنده میکروبی به)1992پیچ(
)، تنفس برانگیخته 1995پیري نانیو  آلفگیري (عصاره –

روش آز بهفعالیت آنزیم اوره )،1952با روش ایزرمایر (
-و فعالیت فسفاتاز قلیایی به )1972طباطبایی و برمنر (
جهت  گیري شد.اندازه )1995پیري (روش آلف و نانی
و  محلول هاينمکف ذهاي رسی بعد از حشناسایی کانی

رس ، آهک، ماده آلی و اکسیدهاي آهن آزاد، بخش گچ
شباع با منیزیم، اشباع با جداسازي گردید و چهار اسالید ا

گلیسرول، اشباع با پتاسیم و اشباع با پتاسیم با  منیزیم و
تهیه گردید (کونز و دیکسون  وسیسلسدرجه  550حرارت
-نگارهاي نمونه). پراش1986، ویتینگ و آالردیس 1986

با تیوپ مسی  BRUKER هاي رسی با استفاده از دستگاه 
 آمپر با زاویهمیلی 30ن وات و شدت جریاکیلو 40با ولتاژ 

 کمینیمه میزان تعیین برايدست آمد. بهدرجه  30تا  3
 نیا در گردید، استفاده توزین روش از رسی هايکانی
 از هایکان به مربوط هايکیپ وزن از استفاده با روش
(بیسکایا  دگردیم نییتع هایکان نسبت سرول،یگل ماریت

1965.(  
-به آمدهدستبه تایجها: نآماري دادهتحلیل ) ج
با دو  تصادفی کامالً طرح قالب در فاکتوریل طرح صورت

فاکتور کاربري اراضی (داراي دو سطح) و عمق (داراي 
 و SASفزاراتوسط نرم دو سطح) و در سه تکرار،

MSTATC و مقایسه  گرفت قرار لیوتحلهیتجز مورد
ن انجام دانک ياچند دامنهها با استفاده از آزمون میانگین

  شد.
 

  نتایج و بحث
  هاي فیزیکی کیفیت خاكشاخص

ثر بر ؤهاي مبافت خاك: بافت خاك یکی از ویژگی
هاي شدید در این تفاوت رونیازا. هستخاك  تکیفی

نادرست شود،  سیرهايویژگی ممکن است باعث ارائه تف
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تعیین بافت شدند  قبالً شدهانتخابهاي همین دلیل خاكبه
ها مشخص شد و مناطقی انتخاب گردید نو کالس بافتی آ

تغییر کاربري باعث  یکدیگر اختالف بافتی نداشتند. اکه ب
 درصد شن، سیلت و رسداري در مقادیر تفاوت معنی

در  درصد 3تا  2اختالف حدود  ) و1نگردیده است (جدول 
و بافت ها نشده باعث تفاوت بافت در کاربري دو کاربري

. این موضوع با م شنی استخاك در هر دو کاربري لو
با  براي این تحقیق که قطعات شدهفیتعرفرضیه 

این  مطابقت دارد. اندشدهانتخابخصوصیات ذاتی یکسان 
عنوان یک نقطه قوت به این معنی است که وجود یافته به

گیري شده ناشی از نوع کاربري تفاوت در صفات اندازه
 1جدول  طور کههمان .ستین و از تفاوت بافت هست

ثیري بر بافت خاك أکاربري اراضی تدهد نشان می
 که نمودند انیب) 2012مفیدي و همکاران ( نداشته است.

 رییتغ در مید يکشاورز یاراض به مرتع يکاربر رییتغ
 در خاك رس زانیم یول ندارد؛ يریتأث خاك بافت کالس
 شیافزا داريیمعن طوربه مرتع به نسبت مید يکاربر
  .افتی

ساختمان خاك و : خاك خصوص ظاهريم جرم
مخصوص  جرمها، رس یانقباضخواص انبساطی و 
ورزي موجب کاهش دهد. عملیات خاكمی ظاهري را تغییر

مخصوص ظاهري  جرمآن  به دنبالمواد آلی شده و 
اراضی در  مکعب متریسانت بر گرم 54/1خاك را از 
متر مکعب در اراضی سانتی بر گرم 65/1مرتعی به 

تجزیه ماده آلی خاك  ).2(جدول  کشاورزي رسانده است
ها در اثر عملیات زراعی و متراکم و گسیخته شدن خاکدانه

مخصوص  جرم داري باعث شدهطور معنیشدن خاك به
ظاهري در اراضی زراعی نسبت به مرتعی افزایش یابد. 

 جنگل، کاربري نوع سه اثر )2008( همکاران عمادي و
 شیمیایی و فیزیکی هايبر ویژگی را یزراع نیزم و مرتع
 نشان و کردند بررسی ایران ارتفاعات شمالی در هاخاك
 جرم اراضی زراعی، به جنگل و مرتع تبدیل که دادند

خرمالی و داد.  افزایش درصد 16 تا را ظاهري مخصوص
-) نیز در پژوهش خود دریافتند که کشت2009همکاران (

 ظاهري مخصوص جرموکار در مجموع باعث افزایش 
  شود. خاك می

 
  .ها بر مشخصات فیزیکیثیر نوع کاربري، عمق و اثر متقابل آنأنتایج تجزیه واریانس ت -1جدول 

درجه   
  آزادي

  میانگین مربعات
مخصوص  جرم  منابع تغییرات

 cm (gr-3(ظاهري

میانگین وزنی قطر 
   (mm) هاخاکدانه

درصد 
  شن

درصد 
  رس

درصد 
  سیلت

  ns75/0  ns08/14  ns33/21  41/5**  029/0**  1  یکاربري اراض
  ns75/18  ns30  ns33/1  187/0**  005/0**  1  عمق

  ns00007/0  ns053/0  ns75/0  ns083/0  ns33/1 1  عمق ×کاربري 
 917/3 917/2 583/0 003/0 75/3  8  خطا

  19/1 22/4 29/1 3/10 97/7   (CV)ضریب تغییرات درصد 
** p≤0.01 و ns هست داریمعن ریغ. 

  
 خاکدانه يداریپا: هاخاکدانه قطر یوزن نیانگیم
 آهن، يدهایاکس رس، زانیم مانند هایییژگیو از متأثر
مهم از یکی نیبنیدرا. هست یآل مواد و میکلس کربنات
 یآل ماده خاکدانه يداریپا و سازيخاکدانه عوامل نتری

 جینتا به توجه با). 2008 همکاران و بارتز( است
 در یآل کربن کاهش لدلیبه قیتحق نیا در مدهآدستبه

 نیانگیم عمق، در آن کاهش نیهمچن و یزراع يکاربر
 با و بوده کمتر یزراع يکاربر در هاخاکدانه قطر یوزن
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. است افتهیکاهش آن ریمقاد يکاربر هر در عمق شیافزا
 همکاران و نیگر مطالعات جینتا با آمدهدستبه جینتا

 در) 1999( همکاران و نوفلدوت .ددار مطابقت) 2008(

 هايخاك ساختمان يداریپا که افتندیدر خود مطالعه
یپل دیتول و یمرتع اهانیگ ايشهیر ستمیس با یمرتع
   .هست ارتباط در هاآن شهیر ازتر شیب دهاساکاری

 
  .هاي حاصل از تغییر کاربري اراضی بر مشخصات فیزیکیمقایسه میانگین - 2جدول

مخصوص  جرم (cm)    عمق   نوع کاربري
 cm (gr-3(ظاهري

میانگین وزنی قطر 
 (mm) هاخاکدانه

درصد 
  شن

درصد 
  رس

درصد 
  سیلت

  d54/1  a16/2  a60  bc16  ba24  0-30  مرتع
  c59/1  b77/1  b58  a19  b23  30-60  مرتع
  b65/1  c69/0  a60  c14  a26  0-30  یزراع
  a68/1  d57/0  b57  ba17  ba26  30-60  یزراع

 . است )p≥0.05( داریمعن اختالف فاقد دانکن آزمون اساس بر ستون هر در مشترك حروف با اهنیانگیم
 

  خاكهاي شیمیایی کیفیت شاخص
 یاثراتدلیل کربن آلی بهکربن آلی و نیتروژن کل: 

که بر خصوصیات خاك از جمله رشد ریشه گیاه، قدرت 
نگهداري آب در خاك و در دسترس قرار دادن آن دارد، 

نوع کاربري  مهمی در پایداري کیفیت خاك دارد. شنق
داري بر درصد کربن آلی و درصد نیتروژن تأثیر معنی

هاي مرتعی نسبت به خاكخاك. )3جدول ( کل داشته است
ن آلی و نیتروژن کل را بهاي زراعی مقادیر بیشتري از کر

دار ). عملیات زراعی باعث کاهش معنی4نشان داد (جدول 
 در کاربري زراعی گردیده است. کاهشاین دو شاخص 

دلیل کاهش وکار احتماالً بهو نیتروژن در اثر کشت کربن
چون در  هستهاي زراعی مقدار کربن ورودي به خاك

صورت ها قسمت عمده ماده خشک تولیدي بهاین خاك
عالوه شود. بهو از زمین خارج می شدهبرداشتمحصول 

شود و م زیرورو میبا شخ در اراضی زراعی خاك مکرراً
-این امر مواد آلی را در معرض حمله میکروبی قرار می

یند آهاي زراعی در اثر شخم نیز فرخاك دهد. تهویه بهتر
 اکسیداسیون کربن آلی را تسریع نموده و میزان کربن

-می کربن را افزایشاکسیدصورت ديخروجی از خاك به
  دهد.

  .شیمیایی مشخصات بر هاآن متقابل اثر و عمق ،يکاربر نوع ریثأت انسیوار هیتجز جینتا -3 جدول
  میانگین مربعات  درجه آزادي  

 ms (d-1(قابلیت هدایت الکتریکی  (گل اشباع) C/N pH  درصد نیتروژن کل  کربن آلی درصد    منابع تغییرات

  ns003/0  **172/3  93/0**  036/0**  24/4**  1  کاربري اراضی
  ns21/0  **903/0  529/0*  05/0**  36/4**  1  عمق

  ns026/0  ns0003/0  **14/0  001/0**  045/0* 1  عمق ×کاربري 
  009/0 001/0 083/0  57/3  006/0  8  خطا

  53/4  46/1  89/2 36/0 69/4   (CV) ضریب تغییرات درصد 
*p≤0.05، ** p≤0.01و ns هست داریمعن ریغ. 
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  .ی بر مشخصات شیمیاییهاي حاصل از تغییر کاربري اراضمقایسه میانگین - 4جدول
 )ds m-1(قابلیت هدایت الکتریکی  (گل اشباع) C/N pH  درصد نیتروژن کل  کربن آلی درصد (cm)عمق  نوع کاربري

  a58/2  a27/0  a06/10  b48/8  b38/2  0-30  مرتع
  b77/1  c16/0  a37/10  a75/8  a7/2  30-60  مرتع
  b78/1  b19/0  b41/9  b45/8  d13/1  0-30  یزراع
  c54/0  d05/0  ba93/9  a71/8  c89/1  30-60  یزراع

  .است (p≥0.05)دار ها با حروف مشترك در هر ستون بر اساس آزمون دانکن فاقد اختالف معنیمیانگین
 

 مدتدراز) در مطالعه اثر کشت 2012رضاپور و صمدي (
سول آهکی نشان دادند هاي اینسپتیبر خصوصیات خاك

میزان کربن آلی دار که کشت درازمدت باعث کاهش معنی
تایسن و ) گردیده است. %23) و نیتروژن خاك (24%(

هاي اند که تغییر کاربري زمین) بیان کرده1983استوارت (
مرتعی اغلب سبب کاهش مقدار مواد آلی خاك از طریق 

رفت مواد آلی هاي تسریع تجزیه بیولوژیک و هدرمکانیسم
دند که ) مشاهده کر2006شود. زاچ و همکاران (خاك می
سال، از  5تا  3مدت دلیل کشاورزي بهکربن به نهدر رفت

 C/Nدرصد بوده است. اراضی زراعی داراي  56تا  35
تواند کمتري نسبت به اراضی مرتعی بودند. این امر می
ها و یا ناشی از کیفیت متفاوت پوشش گیاهی در این خاك
هاي زراعی افزودن کودهاي شیمیایی نیتروژنه به خاك

که ) نیز مشاهده کردند 2002شد. کاراواکا و همکاران (با
هاي خاكخیلی کمتر از  شدهکشتهاي این نسبت در خاك

  مرتعی بود.
pH خاك یکیالکتر تیهدا تیقابل و :pH هايخاك 
 نداد نشان يکاربر دو در داريیمعن تفاوت یموردبررس

 شیافزا خاك واکنش مقدار عمق، شیافزا با یول )3(جدول 
 کربن کاهش و آهک مقدار شیافزا لدلیبه احتماالً که تافی
 جینتا با آمدهدستبه جینتا. هست عمق شیافزا با یآل
 یزراع یاراض. دارد یهمخوان) 1391( همکاران و يدیوح
 یاراض به نسبت يکمتر یکیالکتر تیهدا تیقابل يدارا
 امالح که دهدیم نشان امر نیا ،)4(جدول  بودند یمرتع

 نیا مکرر ياریآب اثر در جتدریبه یزراع یراضا محلول
  .اندشدهخارج خاك از و شسته ،یاراض

  هاي بیوشیمیایی کیفیت خاكشاخص
 يکاربر رییتغ: خاك یکروبیم زنده توده کربن

 زنده توده کربن در داريیمعن تفاوت جادیا باعث
 در آن زانیم و )5(جدول  است شده هايکاربر یکروبیم
 یزراع خاك در 357 به 751 از یمرتع خاك یسطح هیال

 یکروبیم توده کربن زانیم). 6 جدول( است افتهیکاهش
 شتریب یآل کربن. است خاك یآل کربن زانیم از یتابع
 يشتریب یکروبیم تیجمع از تواندیم یمرتع هايخاك
 توسعه و ریتکث يبرا يکمتر تیمحدود و نموده تیحما
 نیا به )2013( همکاران و اورال ولکان. کند جادیا هاآن
 یکروبیم تنفس یزراع هايخاك در که دندیرس جهینت

 همکاران و يسکارد. است کمتر یجنگل هايخاك به نسبت
 مرتع لیتبد اثر در که دادند نشان خود مطالعه در) 2004(
 کربن درصد ریمقاد سال 10 از پس پتوس،یاکال کشت به
 از شتریب مرتع در یآل کربن به یکروبیم زنده توده
  .بود پتوسیاکال کشت یاراض

نتایج نشان داد : و تنفس برانگیخته تنفس میکروبی
(جدول  ردداري دانوع کاربري بر تنفس خاك اثر معنیکه 

در کاربري  میکروبی و تنفس برانگیخته میزان تنفس .)5
بیشتر از کاربري در خاك سطحی  داريطور معنیمرتع به
-الیه عمقی نیز دیده می که این وضعیت در هستزراعی 

ضی مرتعی ا). مقدار باالي تنفس در ار6(جدول  شود
 ،مربوط به مقدار باالي مواد آلی و اضافه شدن مواد تازه
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و  هاآن تنفس و زيخاك جانوران بیشتر حضور چنینهم
در این اراضی است. کاهش مواد  مدیریت نامناسب خاك

رزي باعث ودلیل عملیات خاكآلی در اراضی زراعی به
) 2002کاهش تنفس میکروبی شده است. کیس و همکاران (

کنند که فعالیت میکروبی خاك پس از عملیات نیز بیان می
دلیل کاهش ماده آلی یابد و این کاهش بهزراعی کاهش می

صورت بقایاي گیاهی به خاك به شدهاضافه. کربن هست
شود و کشت و کار نیز عمدتاً به سطح خاك اضافه می
دهد تا خاك ثیر قرار میأبیشتر خاك سطحی را تحت ت

همین دلیل تغییرات خاك سطحی بیشتر از خاك عمقی، به
) نیز نشان دادند 2009( همکاران. خرمالی و هستعمقی 

داري کمتر طور معنیکه تنفس خاك در اراضی زراعی به
  هاي بکر بود.از جنگل

درولیز آز آنزیمی است که هیآز:  اورهفعالیت اوره
دهد. نتایج کربن و آمونیاك را انجام می دیاکسيداوره به 

هاي کشاورزي کمتر آز در خاكنشان داد که فعالیت اوره
. احتماالً مصرف )6(جدول  هستهاي مرتعی از خاك

کودهاي آمونیومی از جمله فسفات آمونیوم و همچنین 
کاهش جمعیت و فعالیت میکروبی در اثر کشت و کار علت 

 هش فعالیت این آنزیم در تغییر کاربري بوده است.کا

) گزارش کردند که فعالیت آنزیم 2010کیزیلکایا و دنگیز (
آز در مرتع باالترین و در کشاورزي کمترین مقدار اوره

) نیز نشان دادند که فعالیت 1996دارد. دیک و همکاران (
ها این آنزیم با کاربرد کودهاي آمونیومی کاهش یافت. آن

عتقاد دارند که اضافه کردن فرآورده نهایی واکنش ا
+آنزیمی یعنی 

4NH  کند.از سنتز آنزیم جلوگیري می  
فعالیت فسفاتاز قلیایی: این آنزیم هیدرولیز کننده  

ها است، بنابراین بخش استرهاي فسفر آلی به ارتوفسفات
مهمی از زنجیره بین فسفر معدنی و بخش آلی را در خاك 

هاي ها و ریشهها توسط میکروارگانیسماتازسازد. فسفمی
شوند بنابراین در همه جاي گیاه و کرم خاکی تولید می

). نتایج نشان 1997خاك وجود دارند (آمادور و همکاران 
تحت تأثیر کاربري قرار نگرفت و  داد که فعالیت این آنزیم

. احتماالً )5جدول ( دار نبودتغییرات فعالیت این آنزیم معنی
ییر کاربري بر میزان فسفر خاك و فعالیت این آنزیم تغ

) 2002تأثیر چندانی نداشته است. کاراواکا و همکاران (
فعالیت آنزیم فسفاتاز قلیایی پس از که  گزارش کردند

انجام عملیات کشاورزي کاهش یافت و مقدار این آنزیم 
 هاي کشت نشده بود.کمتر از خاك شدهکشتهاي در خاك

  
  .شیمیاییبیو مشخصات بر هاآن متقابل اثر و عمق ،يکاربر نوع ریثأت انسیوار هیتجز جینتا -5 جدول

  میانگین مربعات  درجه آزادي  
کربن توده زنده     منابع تغییرات

  mg kg)-1(میکروبی
  تنفس میکروبی

)1-soil day 1-kg 2(mgCO 
  تنفس برانگیخته

)1-soil day 1-kg 2(mgCO  
  آزاوره

)1-2h 1-g +
4(μg NH 

  فسفاتاز قلیایی
)1-h 1-(μg PNP g 

  ns3201  1680**  52/25**  86/4**  352947**  1  کاربري اراضی
  183521**  2241**  5/258**  59/50**  56856**  1  عمق

  ns16  **11163  36/0**  82/9**  7701** 1  عمق ×کاربري 
  9/101 3/12  712/0  383/0  75/400  8  خطا

ضریب درصد 
 (CV)تغییرات 

  12/4  95/6  48/3  98/1 32/1  

** p≤0.01  وns هستدار غیر معنی. 
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-نتایج کانی  7و جدول  1شکل  :شناسی رسنتایج کانی

با د. ندهشناسی بخش رس در دو کاربري را نشان می
-هاي ایلیت، کلریت، کائولینیت، کانیکانیتوجه به نتایج، 

هاي مختلط و مقدار کمی از کانی اسمکتیت در هر دو 
هر دو کاربري در  نگارهايپراشي وجود دارد. در کاربر

آنگستروم  14حدود  پیکی در ناحیهتیمار منیزیم و پتاسیم 
 شود کهدر اثر حرارت همچنان مشاهده می وجود دارد و

 7پیکی در ناحیه حدود  .هستگر وجود کانی کلریت بیان
پتاسیم وجود دارد که  آنگستروم در تیمارهاي منیزیم و

 درجه سلسیوس  با تخریب 550پتاسیم و حرارتدر تیمار 
 زین تیلیا یکان. است رفته نیب از کیپ نیا تینیکائول یکان
 مشاهده مارهایت تمام در آنگستروم 10 هیناح در کیپ با
آنگستروم در تیمار  10دار شدن پیک شانه .شودمی

هاي مختلط دارد. پتاسیم نشان از وجود مقادیري از کانی
آنگستروم  18سرول پیک ضعیفی در ناحیه در تیمار گلی
از  کمی دارمق و حضور شود که حاکی از وجوددیده می

 ینبا توجه به ا .هستدر هر دو کاربري کانی اسمکتیت 
ثیري در نوع أتوان بیان کرد که تغییر کاربري تنتایج می
) 1391رسی نداشته است. وحیدي و همکاران ( يهاکانی

ثیري أدادند که تغییر کاربري ت نیز در مطالعه خود نشان
هاي رسی نداشته است. رضایی و همکاران بر کانی

تغییر کاربري از سال)  50( مدتاثرات طوالنی نیز )2012(
را  خاك شناسیهاي کانیویژگی بر جنگل به کشاورزي

ها نشان داد که نوع قرار دادند، نتایج آن یموردبررس
 ابه بوده است.هاي رسی در هر دو کاربري مشکانی

 
  .شیمیاییبیو هاي حاصل از تغییر کاربري اراضی بر مشخصاتمقایسه میانگین - 6جدول

نوع 
  کاربري

 عمق
(cm)  

کربن توده زنده 
  mg kg)-1(میکروبی

  تنفس میکروبی
)1-soil day 1-kg 2(mgCO 

  تنفس برانگیخته
)1-soil day 1-kg 2(mgCO  

  آزاوره
)1-2h 1-g +

4(μg NH 
  یاییفسفاتاز قل

)1-h 1-(μg PNP g 

  a751  a5/12  a5/30  a204  a902  0-30  مرتع
  b562  c58/6  c9/20  b174  b7/617  30-60  مرتع
  c357  b42/9  b2/27  b178  a890  0-30  یزراع
  d270  c12/7  d3/18  c153  b594  30-60  یزراع

 است. (p≥0.05)ر داها با حروف مشترك در هر ستون بر اساس آزمون دانکن فاقد اختالف معنیمیانگین

  
  .هاي مختلف و اعماق مطالعه شدههاي رسی در کاربريفراوانی نسبی کانی -7جدول 
  هاي مختلطکانی  اسمکتیت  کلریت  کائولینیت  ایلیت  عمق  کاربري
  +  +  +++  ++++  +++++  0-30  زراعی
  +  +  +++  ++++  +++++  30-60  زراعی
  +  +  +++  ++++  +++++  0-30  مرتع
  +  +  +++  ++++  +++++  30-60  مرتع

  درصد 20-30+++  درصد 30-40++++     درصد 40- 50+++++ 
  درصد 10+ کمتر از     درصد  20-10++ 
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: اشباع Mg+EG: تیمار اشباع با منیزیم، Mg( هاي  زراعی و مرتعی در اعماق مطالعه شدهکاربري ياهرنگاپراش -1 شکل
  ).لسیوسدرجه س 550: اشباع با پتاسیم و حرارت K550 : اشباع با پتاسیم،Kبا منیزیم و اتیلن گلیکول، 
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 کلی گیرينتیجه

نتایج این پژوهش در راستاي اثرات کاربري اراضی بر 
هاي کیفی خاك نشان داد که تغییر کاربري از شاخص

ورزي باعث مرتع به زراعی و در نتیجه انجام عملیات خاك
-هاي کیفیت خاك شده است. مهمکاهش بعضی شاخص

ثیر در کاهش ذخیره کربن آلی بوده است که این أترین ت
هاي فیزیکی و شیمیایی خاك را کاهش بسیاري از شاخص

هاي طبیعی ثیر قرار داده است. اگرچه تبدیل عرصهأتحت ت

ها و مراتع به اراضی زراعی با کاهش شدید مثل جنگل
هاي کیفی بیولوژیکی خاك همراه است ولی شاخص

ورزي خاكورزي یا کمخاكاي نوین بیهاستفاده از روش
و برگرداندن بقایاي گیاهی به خاك؛ مصرف متعادل 

جاي آن استفاده از کودهایی مثل کودهاي شیمیایی و به
شود که روند تخریبی کود سبز و کود دامی باعث می

کیفیت خاك تعدیل گشته و در رسیدن به کشاورزي پایدار 
  .موفق باشیم
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