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  چکیده

 استانان (منطقه تفت در خاك خصوصیات بر یمرتعاراضی کاربري  تغییر اثرات یبررس هدف با پژوهش نیا
 انتخاب مرتع و )رهاشده(دیم  )، زراعتیونجه(آبی  ، زراعتباغ شامل کاربري چهار. شد انجام )سیستان و بلوچستان

 یتصادف کامالً طرح قالب درمتري یسانت 0-30عمق  از خاك نمونه 6 تا 4 نیب يکاربر هر وسعت به توجه با. دیگرد
 فسفر کل، تروژنین ،یآل ماده ،یکیالکتر تیهدا تیقابل ته،یدیاس بافت، شامل خاك اتیخصوص یبرخ. شد برداشت

در  در کاربري باغ نتایج نشان داد که. شد يرگیاندازه میکلس کربنات و ناپایدار، کربن دسترسقابل میپتاس ،دسترسقابل
 ناپایدارکربن و  بین سایر خصوصیات خاك وجود نداشتداري تفاوت معنی ناپایدارجز فسفر و کربن مقایسه با مرتع به

که مقدار نیتروژن در طوري، بهداشتبا مرتع دار آبی نیتروژن تفاوت معنی زراعت در . بیشتر بود و فسفر کاربري باغ
 کهطوريداشت بهدار هدایت الکتریکی تفاوت معنیتنها با مرتع نشان داد که دیم زراعت بیشتر بود. مقایسه زراعت آبی 

 و کربنات، پتاسیم جز فسفرکه بهنشان داد صیات خاك تجزیه واریانس خصوبیشتر بود. دیم  زراعتشوري خاك در 
ن، فسفر و ماده . بیشترین میزان نیتروژنددار داشتتفاوت معنیباهم  ي مختلفهاکاربريخاك  کلسیم، کلیه خصوصیات

ترتیب مربوط به مرتع و زراعت بهناپایدار گیري شد. بیشترین میزان پتاسیم و کربن زراعت آبی اندازهکاربري آلی در 
داري بر خصوصیات خاك دارد. ثیر معنیتأ اراضیتغییر کاربري  که داد نشان تحقیق این نتایجورکلی طبه. دیم بود

تغییر کاربري بود ولی  بیشتر مرتعکاربري  در مقایسه با هاي زراعیآلی خاك در کاربري کربنهرچند نیتروژن، فسفر و 
  .گردیدکربنات کلسیم و شوري و کاهش  افزایش به منجرترتیب به
  

  مراتع تفتانزراعت دیم،  شیمیایی خاك، یتخریب خاك، تغییر کاربري اراضی، خصوصیات فیزیک: کلیدي ايهواژه
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Abstract  

This study was conducted to investigate the effects of rangeland conversion into agricultural 
land use on soil properties in Taftan region (Sistan and Baluchestan province). Four land use types 
were selected including horticultural, irrigated alfalfa farm, abandoned rainfed agriculture and 
rangeland. Considering each land use area, soil samples (4-6) were taken from 0-30 cm depth in a 
completely randomized design. Some soil properties such texture, pH, electrical conductivity, 
organic matter, total nitrogen, available phosphorus, available potassium, labile carbon and CaCO3 
were measured. Results revealed that in the horticultural land use compared to the rangeland one, 
there was no significant difference among soil characteristics except for the phosphorus and labile 
carbon factors, while labile carbon and phosphorus had higher amounts in the horticultural land use. 
The results revealed that just the nitrogen amount had a significant difference between the irrigated 
farm and rangeland and the level of nitrogen in irrigated farm was higher. The electrical 
conductivity amount had a significant difference in abandoned agriculture and the rangeland, as 
salinity in the abandoned agriculture was more. Analysis of variance showed that there were 
significant differences among the all properties of the soil in different land uses except phosphorus, 
potassium and CaCO3. The highest amounts of nitrogen, phosphorous and organic carbon were 
measured in the irrigated farm. The highest amount of potassium and labile carbon were related to 
the rangeland and the abandoned agriculture respectively. Generally, results of this study showed 
that the land use change had significant effect on the soil properties. However, nitrogen, phosphorus 
and organic carbon were less in the rangeland than the agricultural land uses, land use change led to 
decrease and increase in salinity and CaCO3 respectively.  
 

Keywords: Dry farming, Lands conversion, Physico-chemical soil properties, Soil degradation, 

Taftan rangeland 

 

  مقدمه
هاي توسعه پایدار در هر نظام نیازمند قوام مؤلفه

هاي علمی و بهینه دهنده آن مانند مدیریتتشکیل
 ).1379(عبادپور  هستکشاورزي و منابع طبیعی 

 بهینه استفاده که شده سبب وخاكآب منابع محدودیت
 که گیرد قرار موردتوجه شیازپشیب اراضی از

 یزيربرنامه اعمال با هاتن سازي،بهینه این به دسترسی
 از. است پذیرامکان اراضی صحیح مدیریت و اصولی
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 نیاز آن دنبالبه و جمعیت رویهبی رشد سویی
 مختلف کشورهاي کشاورزان غذا، به انسان روزافزون

 و نامرغوب هايزمین از برداريبهره سويبه را جهان
 در واقع هايجنگل و مراتع همچون ايحاشیه اراضی

 که است یحال در این. است داده سوق دارشیب ضیارا
 و باال فرسایشی استعداد داراي عمدتاً اراضی این

(حاج عباسی و همکاران  هستند پایینی تولید پتانسیل
  ).1995، انگمن و لروپی 1381

فیزیکی  يهایژگیوتغییر کاربري اراضی، عموماً 
و شیمیایی خاك و لذا کیفیت آن را تحت تأثیر قرار 

 که توانایی1کیفیت ذاتی )1جنبه دارد:  ودهد. کیفیت دمی
طبیعی خاك در انجام وظایف خود (تولید بیولوژیک، 

و تأمین سالمت گیاه، انسان و  وهواآببهبود کیفیت 
سازي و عوامل مؤثر بر آن و به خاك هست حیوان)

 ردیگینم قراربستگی داشته و تحت تأثیر مدیریت خاك 
که بسته به نوع مدیریت خاك  2خاك ) کیفیت پویاي2و 

  ).1381(حاج عباسی و همکاران  متغیر است
هایی واقع هستند که از در ایران مراتع در مکان

باشند. خاك توان و استعداد تخریب باالیی برخوردار می
هاي این مناطق در طی سالیان متمادي همراه با گونه

باشند. میبومی استقراریافته و داراي بازده طبیعی خود 
تر است، الملل پاییناگرچه این بازده از حدود معمول بین

ورزي از حالت طبیعی ولی با اعمال عملیات خاك
کمترین بازده  گشته و ریپذ بیتخر شدتبهو  شدهخارج

 ).1381را نیز خواهد داشت (احمدي ایلخچی و همکاران 
 تحت تأثیرخشک جهان خشک و نیمه اراضی بسیاري از

زي هاي کشاورتخریب اراضی ناشی از فعالیت یدهاز پد
حاصل و بیابانی هاي بیقرار گرفته و به سرزمین

دلیل و نیز به )2011پوپلو و همکاران ( اندشدهلیتبد
 اي از آن در منطقه خشک وقرارگیري بخش گسترده

هاي هاي کشاورزي از جمله روشخشک، فعالیتنیمه
ور طتواند بهمی نادرست آبیاري و مدیریت اراضی

                                                           
1 -Inherent  soil quality 
2- Dynamic soil quality  

 زایی را باعث شوداي تخریب خاك و بیابانگسترده
  ).1381(احمدي ایلخچی و همکاران 

هاي وسیعی از منابع طبیعی عرصه ایراندر 
غذا و سایر  نیتأمبدون رعایت اصول اکولوژیکی جهت 

که اند، درحالیها شدهمقاصد تبدیل به سایر کاربري
صورت کاربري به بسیاري از این اراضی استعداد

 زراعت را دارا نبوده و استعداد فرسایشی باالیی دارند
استان  نیبنیدرا ).1381(احمدي ایلخچی و همکاران 

نبوده  مستثناسیستان و بلوچستان هم از این موضوع 
هاي مرتعی و طبیعی وسیعی در این استان و عرصه

بدون رعایت اصول علمی به زیر کشت محصوالت 
 يبرداربهرهیا در جهت مقاصد خاص مورد زراعی رفته 

که تغییر کاربري اراضی بدون ، درحالیاندقرارگرفته
شک خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك و کیفیت 

و توانایی  دهدذاتی و پویایی آن را تحت تأثیر قرار می
 طبیعی خاك در انجام وظایف خود را کاهش خواهد داد

دهد تحقیقات نشان میطورکلی نتایج به .)1393(کاشانی 
در مناطق خشک و  مخصوصاًکه در اغلب نقاط ایران 

 نظر درخشک، اراضی زیادي وجود دارند که بدون نیمه
ها تغییر بري آنراستعدادهایشان، کا وگرفتن پتانسیل 

باعث از بین  مدتیطوالناست. این تغییرات در  شدهداده
-کاربري بهشود. این تغییر رفتن منابع طبیعی کشور می

علمی ارزیابی نشده و همه جوانب آن در  کامالًصورت 
ها در توان و شود و چون این تبدیلنظر گرفته نمی

استعداد این اراضی نیست و با یک سیاست غلط 
مراتع، این گنجینه ارزشمند  سال چند عرض درمدیریتی 

ساز تواند زمینهشود که خود میطبیعت نابود می
در این ، طبیعت و کشور باشد. لذا مشکالت بعدي براي

تحقیق سعی شده تا اثر تبدیل کاربري از مرتع به 
در مراتع تفتان واقع کشاورزي بر تخریب خاك کاربري 

مشخص شود، تا  ستاندر استان سیستان و بلوچ
ها تا از این تخریب مدیریتی جهت جلوگیري هايراهکار

 حد ممکن ارائه گردد.
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  هامواد و روش
  موردمطالعهمنطقه 

در جنوب شرق ایران در  موردمطالعهمنطقه 
است. این  شدهواقعاستان سیستان و بلوچستان 

کیلومتري  45محدوده بخشی از مراتع تفتان واقع در 
 یمساحت با محدوده این .هستشمال شهرستان خاش 

 45 در واقع تفتان مراتع از بخشی هکتار 2500 حدود
مراتع تفتان در  .تهس خاش شهرستان شمال کیلومتري

ي گسترهمجاورت مناطق بیابانی کمربند خشک، با 
دقیقه  01درجه و  61دقیقه تا  47درجه و  60جغرافیایی 

 39درجه و  28دقیقه تا  23درجه و  28طول شرقی و 
است. دامنه ارتفاعی  قرارگرفتهدقیقه عرض شمالی 

متر گسترده شده است و ارتفاع  2940تا  1805منطقه از 
بارندگی  .هست متر 7/2217وسط آن برابر با مت

درجه  7/19و متوسط دما  مترمیلی 160متوسط منطقه 
 7/8سردترین ماه سال، دي با میانگین . هست سلسیوس

ماه سال، تیرماه است که  نیترگرمو  سلسیوسدرجه 
از نظر است. سلسیوس درجه  30میانگین درجه حرارت 

توران بوده و منطقه  - آب و هوایی جزء ناحیه ایران
  .)1(شکل  هستاقلیم خشک سرد  با استپی معتدل

    
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 

  .موردمطالعهنقشه موقعیت منطقه  -1شکل 
  

به مراتع و توسعه جمعیت، زراعت و  ياتکابا 
باغداري در منطقه رونق گرفته است. در حقیقت مراتع 

برداري هاي مختلف مورد بهرهاین منطقه در سیستم
پس با توجه به شرایط خاص منطقه،  اند.قرار گرفته

هاي رویشی منطقه عمده تیپ .هستداراي تنوع کاربري 
که در  زارها استها، درمنه زارها و بادامشامل قیچ زار

قرار این مطالعه تحت عنوان کاربري مراتع مدنظر 
طبیعی هاي غیرها، کاربريدر کنار این کاربري .گرفتند

 ، باغ و اراضی کشاورزي آبیی یونجهبآ شامل زراعت
، بخش اندکه سابقه کشت در گذشته را داشته شدهرها

با توجه  دهد.را تشکیل می موردمطالعهدیگري از جامعه 
هاي  موجود در منطقه، چهار بريرکا به پیشینه تبدیل

-نزدیک به یکدیگر انتخاب گردیدند. به کامالًکاربري 
 دام حضور مانند کتورهافا از بعضی در جزبه کهطوري

هاي (در کاربري کار و(در کاربري مرتع) و کشت 
 خصوصیات و محیطی شرایط سایر درزراعی و باغی) 

 غالب مرتعی پوشش گیاهیبودند.  مشابه توپوگرافیک
 Artemisiaشامل طور عمده به موردمطالعه منطقه

sieberi ،Ar. lehmaniana ،Amygdalus lycioides  و
Zygophylum eurypterum ،همراه بهCousinia stocksil ،
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Hamada salicornica وAlhaji camelorum در این  .هست
 10در کمترین حالتهایی انتخاب شد که تحقیق کاربري

در اراضی زراعی  .ندسابقه تغییر کاربري داشت سال
 يکاربر و Medicago sativaتحت کشت طور عمده به

  .ودبباغی، شامل درختان زردآلو 
 

  بردارينمونه
مطالعات با بل از انجام مطالعات صحرایی، ق
ه دمحدوهاي توپوگرافی با استفاده از نقشه و مقدماتی

الیه سطحی خاك  ازآنجاکه. تعیین شد موردمطالعه
، هستمستعدترین بخش خاك جهت تغییر خصوصیات 

جهت بررسی اثرات تغییر کاربري اراضی بر 
در مجموع ، شدهنییتعهاي ، از مکانخصوصیات خاك

 تا 4در متر سانتی 30تا  0خاك از عمق  نمونه 24تعداد 
 .شدبرداشت بسته به وسعت هر کاربري تکرار  6

هاي خاك ابتدا در هواي آزاد خشک و بعد از نمونه
فاکتورهاي متري رد شدند. میلی 2کوبیده شدن، از الک 

 مدل(  pH،)1982(دي  خاك بافت گیري شده شاملاندازه
، قابلیت هدایت )1996ماس (تو) Hanna-HI8314 دستگاه

 آلی ماده ،)1993(روول  )Hanna-HI8633( الکتریکی
 ،)1934(والکی و بالك  )Unico215(مدل دستگاه  خاك

 قابل دسترس فسفر ،)1965(بلک  کل نیتروژن درصد
(مدل  دسترسقابل پتاسیم ،)1982(اولسن و سامر 

 3ناپایدارکربن  ،)1993(روول  ) Felem Gen wayدستگاه 
 و) 2009(سو و همکاران ) UV/Vis 2100(مدل دستگاه 

  بود. )1996(لئوپرت و سوئرز  کلسیم کربنات درصد
 

  هاداده لیوتحلهیتجز
ها پس از حصول داده لیوتحلهیتجزجهت 

ها و اطمینان از وجود مقادیر پرت، همگنی واریانس
ه هر کاربري با شاهد ها، مقایسنرمال بودن توزیع داده
 %5جفت نشده در سطح  تی آن با استفاده از روش

                                                           
١- Labile Carbon 

همچنین جهت تعیین تفاوت بین فاکتورهاي  انجام شد.
 هیها مورد تجزدادهها، بريربین کلیه کا موردمطالعه

با  یتصادف کامالًطرفه در قالب طرح یک انسیوار
 قرار گرفتند. 16SPSSر آماري افزااز نرماستفاده 

در سطح  از آزمون دانکن هانیانگیم سهینظور مقامبه
  گردید.استفاده  5%

  
  نتایج

هاي متفاوت اراضی بر کاربري ریتأثمقایسه 
  خصوصیات خاك با مرتع (شاهد) 

نتایج حاصل از مقایسه دو به دوي کاربري باغی 
شده است. مقایسه  آورده 1و مرتع (شاهد) در جدول 

اغی در مقایسه با مرتع نتایج نشان داد که در کاربري ب
و کربن  دسترسقابلجز فاکتورهاي فسفر (شاهد) به

داري بین سایر خصوصیات مطالعه تفاوت معنی داریناپا
  ). با وجود عدم تفاوت ›p%5شده خاك وجود نداشت (

گیري شده، این سایر فاکتورهاي خاك اندازهدار معنی
طبق  .ي داشتبیشترمقادیر مرتع کاربري فاکتورها در 

، 2نتایج کاربري زراعت آبی با مرتع (شاهد) در جدول 
داراي تفاوت  %5در سطح و آهک کل نیتروژن  فاکتور

کل که مقدار نیتروژن طوري)، به›p%5( بوددار معنی
کل روژن زراعت آبی در مقایسه با نیت درصد) در 08/0(
درصد آهک  کهدرحالیدرصد) مرتع بیشتر بود،  02/0(

بیشتر از زراعت آبی  درصد)04/21رتع (در کاربري م
 مؤثرمورد سایر خصوصیات  دردرصد) بود.  00/15(

 خاك مانند کربن آلی، فسفر حاصلخیزي بر
کربن و  دسترسقابل، پتاسیم کل ، نیتروژندسترسقابل
مقادیر این  ،داربا وجود عدم تفاوت معنی داریناپا

ا میزان رتع بود، امفاکتورها در زراعت آبی بیشتر از م
در کاربري مرتع بیشتر از زراعت آبی محاسبه  اسیدیته

صیات خاك در همچنین مقایسه نتایج خصو شد.
 جزبهشده با مرتع، نشان داد که رهادیم  زراعت کاربري
دار در سایر هدایت الکتریکی تفاوت معنیقابلیت 



  1395/ سال  2/1شماره  26نشریه دانش آب و خاك / جلد                                                   ابراهیمی ، کاشانی و ....                            36
 

که شوري طوري). به‹p%5خصوصیات خاك دیده نشد (
، pHشده بیشتر بود، اما میزان هاردیم  زراعتخاك در 

در  دسترسقابلو پتاسیم  دسترسقابلفسفر آهک، 

بن شده بود و کررهادیم  زراعتزمین مرتعی بیشتر از 
شده مقادیر رهادیم  زراعتدر کل آلی و نیتروژن 

  .)3(جدول  بیشتري در مقایسه با زمین مرتعی داشتند
  

  .باغی بر برخی خصوصیات خاكه مقایسه اثر تغییر کاربري مرتع ب -1جدول 
  T Sig  مرتع (شاهد)  باغ  خصوصیات

  a19/0±77/7  a90/0±10/8  48/2-  ns16/0  اسیدیته
  m dS(  a01/0±45/0  a05/0±99/0  50/3  1/0-1(هدایت الکتریکی 

  a13/0±83/0  a16/0±30/0  48/5  ns52/0  )%(کربن آلی 
  a01/0±078/0  a05/0±02/0  29/1  ns11/0  )%(کل نیتروژن 

  kg mg(  b79/1±90/5  a09/1±90/7  87/0  *02/0-1( دسترسقابل فسفر
  kg mg(  a89/14±415  a8/30±420  23/1-  ns11/0-1( دسترسقابلپتاسیم 

  a13/5±00/12  a86/5±00/20  01/2-  ns81/0  )%(آهک 
  kg mg(  a08/10±5/905  b14/10±00/109  83/14  *023/0-1( ناپایدارکربن 

  a71/8±71  a48/5±66  25/2-  ns053/0  )%( شن
  a29/5±8  a21/1±11  73/0  ns49/0  )%( رس

  a46/3±21  a15/1±23  75/2-  ns56/0  )%(سیلت 
 -  - شنی لوم شنی لوم  بافت خاك

در هر ردیف تفاوت دو میانگین که داراي حروف مشترك  انحراف از معیار).±ها(داده دارمعنی غیر n.sدرصد و  5دار در سطح احتمال معنی* 
  .هستدر آزمون تی استیودنت  آمدهدستبهمقدار عدد  T و يدارمعنی سطح : sig دار نیست.تند از لحاظ آماري معنیهس

 
  .آبی بر برخی خصوصیات خاك مقایسه اثر تغییر کاربري مرتع به زراعت -2جدول 

  

  

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

انحراف از معیار). در هر ردیف تفاوت دو میانگین که داراي حروف مشترك ±ها(داده دارمعنی غیر n.sدرصد و  5دار در سطح احتمال * معنی
  .هستدر آزمون تی استیودنت  آمدهدستبهمقدار عدد  T و ياردنیمعسطح : sig دار نیست.هستند از لحاظ آماري معنی

  
    

  T Sig  مرتع (شاهد)  زراعت آبی  خصوصیات
  a04/0±85/7    a05/5±18/8  35/8-  ns91/0    اسیدیته
  m dS(    a10/0±3/1    a00/0±20/0  05/19  ns11/0-1(هدایت الکتریکی 
  a01/1±84/0    a1/0±27/0  79/9  ns056/0    )%(کربن آلی 

  a00/0±08/0    b01/0±04/0  5/8  *01/0    )%(کل نیتروژن 
  kg mg(     a20/0±00/10     a2/1±60/7  47/3  ns13/0-1( دسترسقابلفسفر 

  kg mg(   a29/5±410    a32±429  08/6  ns18/0-1( سدسترقابلپتاسیم 
  a08/5± 00/15    a1/6±04/21  990/0-  *05/0    )%(آهک 

  kg mg(  a60/3± 5/104  a11/6±100  11/238  ns38/0-1(ناپایدار  کربن
  a01/1±59    a21/2±66  39/4-  ns054/0    )%( شن
  a00/1±9    a21/1±11  73/1-  ns11/0    )%( رس

  a35/1±32    a15/1±23  27/1  ns39/0       )%(سیلت 
  -  -  لوم شنی  شنی لوم  بافت خاك
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  مقایسه اثر تغییر کاربري مرتع به زراعت رهاشده بر برخی خصوصیات خاك. -3جدول   
 

 

 

 

 

  

  T Sig  مرتع (شاهد)  شدهزراعت رها  خصوصیات
  a09/0±8     a02/0±3/8  61/3  ns08/0    اسیدیته
  dS m(    a49/0±65/0    b00/0±2/0  17/1  *019/0-1(هدایت الکتریکی 
  a17/0±75/0    a01/0±33/0  22/3  ns12/0    )%(کربن آلی 

  a02/0±06/0    a00/0±03/0  73/1  ns11/0    )%کل (نیتروژن 
  mg kg(    a77/1±5/4    a51/0±8/7  46/4-  ns08/0-1( دسترسقابلفسفر 

  mg kg(    a07/45±425    a66/44±434  68/3-  sn22/0-1( دسترسقابلپتاسیم 
  a96/6±9/16    a70/0±06/23  80/1-  ns11/0    )%(آهک 

  mg kg(    a97/13±00/705    a59/10±00/98  23/4  ns07/0-1(کربن ناپایدار 
  a02/3±80/57    a12/4±00/66  58/1  ns185/0    )%( شن
  a00/1±30/7    a41/1±00/11  25/1-  ns561/0   )%( رس

  a03/2±90/34    a07/1±00/32  57/1-  ns12/0    )%(سیلت 
  - -  شنی لوم  شنی لوم  بافت خاك

انحراف از معیار). در هر ردیف تفاوت دو میانگین که داراي حروف مشترك ±ها(داده دارمعنی غیر n.sدرصد و  5دار در سطح احتمال * معنی
  .هستدر آزمون تی استیودنت  دهآمدستبهمقدار عدد  T داري ومعنی سطح: sig. نیست دارهستند از لحاظ آماري معنی

  
هاي کاربري تأثیرواریانس و مقایسه تجزیه 

  متفاوت اراضی بر خصوصیات خاك
هاي مقایسه خصوصیات خاك کاربري

، )›p%1( اسیدیتهنشان داد که  4در جدول  موردمطالعه
، )›p%5( ، کربن آلی)›p%1( هدایت الکتریکی قابلیت 

)، درصد رس ›p%1( اردیناپا)، کربن ›p%1نیتروژن کل (
)5%p‹)5)، سیلت%p‹ 1( شن) و%p‹ ( موردمطالعهکلیه 

نتایج حاصل از بررسی  ).›p%5( دار داشتتفاوت معنی
نشان داد که کاربري مرتع  موردمطالعههاي در کاربري

یب داراي بیشترین و کمترین ترتو کاربري باغی به
عت باشند. هدایت الکتریکی در کاربري زرامی pH میزان

که این میزان در حالیبی داراي بیشترین مقدار بود، درآ
کل ها بود. درصد نیتروژن مرتع کمتر از سایر کاربري

در کاربري زراعت آبی بیشترین و در مرتع کمترین 

کاربري زراعت آبی داراي میزان را دارا بود. خاك 
ده کمترین میزان فسفر شرهادیم  زراعتو بیشترین 

در مرتع بیشترین مقدار و در  آهک .بود دسترسقابل
کاربري باغی داراي کمترین مقدار بود. کاربري زراعت 

ترتیب داراي بیشترین و کمترین درصد آبی و مرتع به
ها بودند. همچنین آلی نسبت به سایر کاربري کربن

نیز در زراعت آبی بیشتر از سایر  داریناپامیزان کربن 
مرتع در مقایسه با ري کارب کهدرحالیها بود، کاربري

 .بود داریناپاها داراي کمترین میزان کربن سایر کاربري
ها میانگین درصد رس در مرتع بیشتر از سایر کاربري

بود. در  و در کاربري باغی کمترین مقدار را دارا
دیم  زراعتدر و  شنبیشترین مقدار  باغیکاربري 

  . گیري شدسیلت اندازهمقدار شده بیشترین رها
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   بحث
و کربنات  بر میزان اسیدیته اثر تغییر کاربري

  کلسیم خاك
 و اراضی پایدار مدیریت به دستیابی منظوربه

 هايشاخص و عوامل کمی ارزیابی ها،آن کیفیت بهبود
است (محمدي و  ضروري اراضی پایداري در ثرمؤ

 ترینمهم جمله از خاك . خصوصیات)1389همکاران 
 و جنگلی هاياکوسیستم پایداري کنندهتعیین عوامل
از جمله این  .)2011(وانگ و همکاران  هستند مرتعی

اسیدیته خاك بر است. خصوصیات اسیدیته خاك 
 موردنیازعواملی مانند قابلیت استفاده عناصر غذایی 

گیاهان، تحریک عناصر سنگین و فعالیت 
. اسیدیته خاك در هست مؤثرهاي خاك میکروارگانیسم

اراضی ممکن است تغییر نماید  تلفهاي مخاثر مدیریت
 با). 2012، ژانگ و همکاران 1389(محمدي و همکاران 

ها، تایج تجزیه واریانس خصوصیات کاربريبه ن توجه
ترتیب داراي بیشترین و کمترین باغی بهکاربري مرتع و 

توان می طورکلیبه. بودندو کربنات کلسیم  pHمیزان 
ها بیان کرد که تغییر کاربري مرتع به سایر کاربري

متري سانتی 0- 30اسیدیته خاك در عمق  افزایشموجب 
هاي کاربري تهاسیدیشده است. در بررسی 

تواند ، موضوع درصد کربنات کلسیم میموردمطالعه

- باشد. به 3/8اسیدیته خاك تا مرز معیاري براي توجیه 

مرتعی حاصل از  در کاربري pH افزایشکه نحوي
افزایش میزان کربنات کلسیم است، که این خصوصیت 

 چنانچه. هستهاي مناطق خشک جزء ویژگی خاك
بگذرد، میزان قلیائیت از  3/8 میزان اسیدیته از مرز

-ه متوسط خواهد رسید که غالباً بهمحدوده ضعیف ب

دلیل کشت و زرع به. هستکربنات سدیم دلیل وجود 
و کربن آلی خاك  هاتأثیر بر فعالیت میکروارگانیسم

(بلسدنت و وجب افزایش اسیدیته خاك خواهد شد م
در حقیقت، مقایسه کربنات کلسیم  .)2000همکاران 

، حاکی از افزایش میزان آهک در موردمطالعههاي اكخ
 شده است. pH افزایشخاك مرتعی بوده که سبب 

 خاك pH شیافزا باعث خاك، در میکلس کربنات شیافزا
در  pH، از جمله دالیل افزایش )1998 دورمار( شودیم

 ها چراي دامکاربري مرتع در مقایسه با سایر کاربري
. طی چراي شدید دام، ) 1384(جوادي و همکاران  هست

 که شودیم این به منجر و افتهیکاهش خاك پروفیل عمق

دورمار ( تر شودخاك نزدیک سطح کلسیم به کربنات
هاي از دالیل پایین بودن کربنات کلسیم کاربري). 1998

عدم تواند میزراعت آبی، باغی و زراعت رهاشده 
برگشت کلسیم به خاك در نتیجه برداشت محصول 

شیرانپور و همکاران  ،2005تمپلر و همکاران ( اشدب

  هاي متفاوت اراضی بر خصوصیات خاك.نتایج مقایسه تأثیر کاربري -4جدول 
  باغی  زراعت آبی  شدهکشاورزي رها  مرتع (شاهد) Sig F  خصوصیات 

  ab08/0±20/8  c12/0±00/8  a19/0±85/7  a21/0±77/7  52/9  001/0**  اسیدیته
  dS m(  **00/0  63/12  b03/0±20/0  b36/0±65/0  a60/0±3/1  b14/0±45/0-1(هدایت الکتریکی 

  c10/0±33/0  b21/0±75/0  a32/0±84/0  a39/0±83/0  93/18  00/0**  )%کربن آلی (
  b02/0±03/0  ab01/0±06/0  a03/0±08/0  a04/0±078/0  98/2  05/0*  نیتروژن کل (%)

  mg kg(  ns33/0  28/1  a29/1±7/7  a85/2±5/4  a54/1±10  a04/1±9/5-1( دسترسقابلفسفر 
   mg kg(  n.s14/0  28/3  a39/9±433  b14/9±425  b72/6±410  b05/6±415-1( دسترسقابلپتاسیم 

   ns19/0  75/1  a45/4±06/22  b96/5±9/16  b6/5±00/15  b99/6±00/12  آهک (%)
  mg kg(  **00/0  90/115  b40/13±13/450  a66/20±5/705  c23/5±5/104  d41/5±5/90-1کربن ناپایدار (

  a30/1±00/11  b72/1±30/7  ab67/1±00/9  ab50/4±00/8  95/2 05/0*  رس (%)
  a62/5±66  b14/5±8/57  b57/5±59  a33/6±71  26/17  00/0**  شن (%)

  1±23  a13/2±9/34  a44/2±32  b44/2±21/b9٠    84/3  02/0*  سیلت (%)
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اغلب کودهاي نیتروژنی و  کهنیابا توجه به ). 1391

هاي دار که در کاربريبسیاري از کودهاي آلی نیتروژن
شود، خاصیت اسیدي دارند زراعی و باغی استفاده می

و با اکسیداسیون هر کاتیون آمونیوم به آنیون نیترات، 
درنتیجه اسیدیته افزایش شود ولید میدو یون پرتون ت

، یمرتع ریغهاي یابد، لذا افزایش اسیدیته کاربريمی
گردد سبب افزایش آبشویی و کاهش میزان کلسیم می

 براي نیز دیگري دالیل ).1391(شیرانپور و همکاران 

 آن از د،دار ها وجوداین کاربري خاك در  pHکاهش 

 ها کهاین کاربري اكخ در آلی ماده وقتی ،کهنیا جمله

 آلی اسید هم شودیم تجزیه است، زیادتر همآن میزان

 که شودمی تولید معدنی اسید هم و

. است کیدکربنیاساسیدها  این ترینفراوان و ترینساده
 دائم تولید ولی است، ضعیفی اسید اسیدکربنیک، اگرچه

حل  باعث است زیاد ریشه تراکم آن در که خاکی در آن
 خارج .گرددمی خاك از آن شستشوي و آهک شدن

 کالريگردد (می  pH کاهش موجب خاك، از آهک شدن
و رو کردن خاك و آبیاري  شخم زیاد، زیر ).1995

-ه موجبات شستشوي خاك را فراهم میمداوم هموار

هاي سطحی خاك امالح از الیهنتیجه مهاجرت کند، در
 اعماق در شرایط زهکشی مناسب در تغییرات طرفبه

pH  و همین امر سبب اختالف خاك تأثیر داردpH   خاك
بین قطعات تحت کشت و آبیاري و قطعات بکر و بایر 

  ).2008اسپوسیتو ( شودمی
هدایت قابلیت اثر تغییر کاربري بر میزان 

  خاك الکتریکی
دار اختالف معنی حاصل از مطالعه حاضر نتایج

 سایر با را آبی زراعت کاربريهدایت الکتریکی ت قابلی
 الکتریکی هدایتقابلیت  حقیقت، در. داد نشان هاکاربري

 مرتع در و مقدار بیشترین داراي آبی زراعت کاربري در
 یاهدایت الکتریکی  مقایسه. بود هاکاربري سایر از کمتر

 از ناشی غالباً که خاك امالح تجمع به خاك، شوري
 افتد،می اتفاق است خاك دهندهتشکیل هايکانی تخریب

 خاك، به امالح افزایش با کم، بارندگی با مناطقی در که

. )1382(جعفري و سرمدیان  گیردنمی انجام شستشو
 استان کل شرایط با موردمطالعه منطقه شرایط ،اما

 این کهينحوبه بوده، متفاوتسیستان و بلوچستان 
 مناطق سایر به نسبت را بارندگی میزان بیشترین منطقه
 منطقه هايخاك دهندهتشکیل هايکانی و داشته استان

 نتایج دلیلهمینبه. ستین مضر و زیاد امالح داراي نیز
) شیرین( شور ریغ از حاکی ،هدایت الکتریکیقابلیت 

 انجام اما. است موردمطالعه هايکاربري خاك بودن
 و اشدهرهدیم  زراعی اراضی در متوالی کار و کشت
 بههدایت الکتریکی قابلیت  میزان در جزئی تغییر باغی

   .)1393 (کاشانی است آورده وجود
تبدیل  ریتأثدر زمینه  شدهانجامدر مطالعات 
هدایت قابلیت  به افزایش زراعیاراضی طبیعی به 

 و مرتعی اراضی تخریب و تراشیجنگل اثر درالکتریکی 
است  شدهاشاره اراضی این روي کار و کشت سپس

نهاد قرماخر و مارامایی نیک .)1991(بولن و همکاران 
 بر یاراض کاربري رییتغ اثرات) در مطالعه 1390(

گزارش کردند  کیکچ زیآبخ حوضه خاك اتیخصوص
هدایت الکتریکی خاك زراعی در مقایسه با قابلیت که 

داري نداشت، کاربري مرتع و جنگل هرچند تفاوت معنی
عی بیشتر بود که دلیل این امر را اما شوري خاك زرا

بنابراین یکی از افزایش کود به زمین زراعی بیان کردند. 
هدایت الکتریکی خاك زراعت قابلیت دالیل بیشتر بودن 

-آبی در مطالعه حاضر در مقایسه با کاربري مرتع می

تواند به استفاده کودهاي شیمیایی در این کاربري باشد. 
در  ماندهیباقاهی و محلول هرچند باید میزان جذب گی
ات کلسیم این کربن بر عالوهخاك نیز مدنظر قرار گیرد. 

کاربري دیگر  خاك کاربري مرتعی در مقایسه سه
تر پایین هدایت الکتریکیقابلیت  دردر واقع بیشتر بود. 

نقش  Naclتر باالهدایت الکتریکی قابلیت آهک و در 
لیت هدایت که تغییرات قابد ندار عهده براصلی را 

 نقش دیمؤنیز  موردمطالعههاي الکتریکی خاك کاربري
زهتابیان و  ).1379(عبادپور  هست هاآنآهک در 
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) افزایش شوري خاك را در تبدیل مرتع 1389خسروي (
  گزارش کردند.در منطقه طالقان به زراعت باغی 

و  فسفرتغییر کاربري بر میزان نیتروژن،  اثر
  خاك پتاسیم

از عناصر پرمصرف جهت رشد نیتروژن یکی 
عنوان گلوگاه رشد گیاه است و در واقع این عنصر را به

 در مؤثرهاي کنند. فسفر نیز از فاکتورگیاه معرفی می
و جزء عناصر ضروري در  هستها حاصلخیزي خاك

، 1384(ساالردینی تولید محصوالت کشاورزي است 
  ).2011وانگ و همکاران 

 موردمطالعههاي رينتایج حاصل از بررسی کارب
نشان داد که خاك کاربري زراعت آبی بیشترین و 

همچنین شده کمترین میزان فسفر را داشت. رها زراعت
ترتیب در زراعت بیشترین و کمترین مقدار نیتروژن به

در اراضی زراعت گیري شد. آبی و کاربري مرتع اندازه
دلیل وابستگی شدید گیاهان مثمر و آبی و باغی به

و فسفر و همچنین استفاده متناوب  نیتروژنمثمر به غیر
و فسفري خاك، لذا با انجام نیتروژن گیاهان از ذخایر 

و فسفر موجود در خاك نیتروژن کشت و کار، میزان 
این . بنابر)1391(مجددي و همکاران  یابدکاهش می

زراعی و باغی  محصوالتجهت بهبود شرایط تولید 
اك افزوده شوند، که دائم خبایست این عناصر به می
هاي آلی و شیمیایی به خاك اضافه صورت کودبه

گردند. در اراضی مرتعی که دخل و تصرف انسان می
دهی (آلی و واسطه کشت و زرع وجود ندارد و کودبه

گیرد، میزان نیتروژن و فسفر شیمیایی) نیز صورت نمی
-(هاشمی هستها کمتر آن در مقایسه با سایر کاربري

 مقدار کاهش). 2007، وانگ و همکاران 1393اد ر
در کاربري مرتع در مقایسه با سایر  خاكنیتروژن 

 جهتی اهیگ ايیبقا کاهش لیدلبهتواند ها میکاربري
 هم به ودر اثر چراي شدید دام  هوموس به لیتبد

نهاد قرماخر و (نیک باشد خاك نیتروژن تعادل خوردن
د بتوان گفت کاربري ). بنابراین شای1390مارامایی 

زراعت آبی نقش بیشتري در جلوگیري از تخریب خاك 
  و گسترش توسعه پایدار دارد.

پس از نیتروژن و فسفر یکی از عناصر غذایی 
دلیل نقش ماکرو به لحاظ اهمیت، پتاسیم است که به

ها، مهمی که در تنظیم فتوسنتز، انتقال کربوهیدرات
ن مصرف آن در ساخت پروتئین و غیره دارد، میزا

گیاهان بعد از نیتروژن بیش از سایر عناصر است ولی 
ها غالباً داراي مقادیر فراوانی از پتاسیم چون خاك

تر به کمبود این هستند، گیاهان معموالً کم استفادهقابل
). 1382(جعفري و سرمدیان  شوندمیعنصر دچار 

 موردمطالعههاي نتایج حاصل از بررسی کاربري
دار پتاسیم در مرتع با دیگر عدم اختالف معنیگر نشان

ها بود. هرچند میزان پتاسم در مرتع بیشتر از کاربري
 باها و در زراعت آبی کمتر از بقیه بود. دیگر کاربري

در کشور پهناور ایران میزان پتاسیم در  کهاینبه  توجه
 موردمطالعه، لذا میزان پتاسیم در منطقه هستحد کافی 

-نیز می محسوس غیرهاي ل بوده و تفاوتدر حد نرما

هاي مدیریتی و نوع کشت و تواند بسته به فعالیت
  ).1393 راد هاشمیبرداشت دارد (

 داریناپااثر تغییر کاربري بر کربن آلی و کربن 
 خاك

نتایج حاصل از مطالعه حاضر، نشان داد که 
خاك  )›p%1( داریناپاو کربن  )›p%5(میزان کربن آلی 

دار نسبت به راعت آبی داراي افزایش معنیکاربري ز
هاي ها بود. در حقیقت خاك کاربريسایر کاربري

ترتیب داراي بیشترین و کمترین زراعت آبی و مرتع به
بودند. با مراجعه به  داریناپامیزان کربن آلی و کربن 

هاي نتایج آزمایشگاهی، فقر ماده آلی در کاربري
اما در زراعت آي  .هستکامالً مشهود  موردمطالعه

هاي دلیل کشت و کار و افزودن مواد آلی (کودیونجه، به
علت کشت متراکم آلی و شیمیایی) و همچنین به

هاي زراعی (یونجه) و تثبیت نیتروژن توسط گونه
هاي ریزوبیوم در ریشه، میزان نیتروژن، کربن باکتري

  خاك افزایش محسوسی نشان داد. داریناپاآلی و کربن 
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 سهم که است خاك از مهمی بخش خاك آلی ماده
دارد  خاك وريبهره و حاصلخیزي در ییبسزا

 مواد. )2007و همکاران  اسدایپوراکا، 1994(استونسون 
 اتصال ضمن خاك کلوئیدي ساختمان در شرکت با آلی

 توسط نگهداري قابل آب میزان یکدیگر، با خاك ذرات

 یطورکلهب .)1371(زرین کفش  دهدمی افزایش را خاك
 مواد پایدار، آلی مواد منبع، سه شامل خاك آلی ماده
. )1994(استونسون است  اثربی آلی مواد و ناپایدار آلی
 ناپایدار آلی مواد به بیشتري توجه اخیر دهه چند در که

 براي مناسبی شاخص عنوانبه چراکه است، شده خاك
 که است شدهشناخته ستیزطیمح سالمت و خاك کیفیت

 ورزي،خاك عملیات به نسبت زیادي حساسیت ايدار
 اثرگذار عوامل سایر و دهیکود عملیات زراعی، تناسب

، لی و 2009(لیک و همکاران  هست خاك کل آلی مواد بر
 این، بر عالوه). 2011، پوپلو و همکاران 2010همکاران 

 خاك ناپایدار آلی ماده بر خاك، مدیریت در تغییر اثرات
 مشاهدهقابل ترسریع خاك پایدار لیآ ماده به نسبت
 و هاجنگل خاك نیبنیدرا ).2009(لی و همکاران  است

 و باال نسبتاً یآلاده م بودن دارا خاطر به مراتع
 در رییتغ اما بوده موردتوجه همواره مناسب ساختمان

 اديیز ریتأث ورزيخاك اعمال و هاآن کاربري تیریمد
برومند و (ارد د ییایمیش و یکیزیف اتیخصوص بر

  ).1393همکاران 
 يکه توان بارور یاهانینمودن گ وارد، طورکلیبه

 ریدر نظام تناوب و کشت (نظ دهند،یخاك را ارتقاء م
به  تواندی)، منوزیلگوم رهیو چندساله از ت کي یهاگونه

 کند. مؤثريخاك کمک  یکربن آل تیبهبود وضع
لگوم  هايگونه کشتاثر  در زمینه شدهانجامتحقیقات 
 9 نیب تواندیم یتیریمد اتیعمل نیکه ا ه استنشان داد

را افزایش دهد خاك  یکربن آل رهیذخ درصد 19تا 
این کاربري زراعت آبی بنابر .)2005(کوتیکا و همکاران 

(یونجه) و همچنین  شدهکشتدلیل نوع محصول نیز به
دهی نسبتاً مناسب داراي افزایش ماده آلی خاك کود

تواند اهش مقدار کربن آلی در خاك مرتعی می. کهست

ها و در نتیجه ناشی از برداشت گیاهان توسط دام
کاهش میزان الشبرگ اضافه شونده به خاك باشد 

). همچنین کاهش میزان ماده آلی، نشانگر 1393(کاشانی 
چرخش ماده آلی کاهش بیوماس میکروبی و لذا باز

تواند می شدههگفت). مطالب 1971(جونز  هستخاك نیز 
 موردمطالعهري مرتع کاهش ماده آلی در کاربدلیلی بر 

تبدیل کاربري  تأثیر) در مطالعه 1393راد (باشد. هاشمی
از مرتع به زراعت آبی و دیم در کهکیلویه و بویراحمد 
نشان داد که مقدار کربن آلی خاك در اراضی مرتعی 

اشت داري در مقایسه با دو کاربري دیگر دکاهش معنی
رویه مرتع، عدم برگشت بقایاي که دلیل آن را چراي بی

گیاهی به خاك و استفاده کشاورزان از کود در اراضی 
) گزارش 1990زراعی گزارش کرد. بومن و ریدر (

کردند که تبدیل مراتع به اراضی زراعی سبب کاهش 
شود. تایسن و استورات چشمگیر ماده آلی خاك می

که تغییر کاربري اراضی مرتعی بیان داشتند  ) نیز1983(
سبب کاهش ماده آلی خاك از طریق تسریع  عموماً

شود. ژانگ و فت خاك میرتجزیه زیستی و هدر
از مرتع به  ) در مقایسه تغییر کاربري2012همکاران (

کاشت، چمنزار مصنوعی و زراعت رهاشده جنگل دست
ه خاك بیان داشتند ک داریناپابر میزان ماده آلی و کربن 

دار میزان ماده تغییر کاربري مرتع باعث افزایش معنی
ها در مقایسه در خاك این کاربري داریناپاآلی و کربن 

  با مرتع گردید.
  بافت خاك ياجزا براثر تغییر کاربري 

بافت خاك یکی از خصوصیات فیزیکی پایدار 
خاك است و بر روي سایر خواص خاك مانند وزن 

طوبتی خاك، مخصوص ظاهري خاك، ذخیره ر
پذیري خاك، ظرفیت تبادل کاتیونی، ساختمان خاك، نفوذ

 گذارددرصد رطوبت اشباع و مقدار ماده آلی تأثیر می
 کاربري تغییر نتیجه در ).1382(جعفري و سرمدیان 

 اراضی و باغی آبی، زراعت کاربري به مرتعی
 میانگین در داريمعنی تغییرات دیم رهاشده کشاورزي

تحقیقات است.  داده روي خاك بافت دهندهتشکیل اجزاي
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نشان داده است که بافت خاك حساسیت کمی به 
). مفیدي و همکاران 1990(کی تغییرات مدیریت دارد 

 زمین به مرتع يکاربر رییتغ که نمودند انیب) 2012(
 ؛شودنمی خاك بافت کالس رییتغسبب  مید يکشاورز

-به مرتع به نسبت مید يکاربر در خاك رس زانیم یول

نتایج تحقیق حاضر نشان  .بیشتر است داري¬یمعن طور
 دهندهتشکیل اجزايدار در باوجود تفاوت معنیداد که 

 در يکشاورز زمین به مرتع يکاربر رییتغ خاك، بافت
 نظربههرچند  ؛شتندا يریتأث خاك بافت کالس رییتغ
 رییتغ باعث درازمدت در شاید دهیپد نیا که رسدیم

  .شود هاخاك نیا یبافت کالس
  

  کلی گیرينتیجه
، هاي حاصل از این تحقیقیافته به توجه با
هاي در خصوصیات خاك کاربري جادشدهیاتغییرات 

نتایج حاکی از این  طورکلیبهمتفاوت بود.  موردمطالعه

تغییر کاربري اراضی باعث افزایش فاکتورهاي  کهبود 
ده آلی ، فسفر و مابر حاصلخیزي مانند نیتروژن مؤثر

، ههاي زراعی در مقایسه با مرتع گردیدخاك در کاربري
دیم  زراعی اراضی در متوالی کار و کشت انجاماما 

هدایت قابلیت میزان  افزایش باغی سبب و رهاشده
. شده استو شوري خاك ها الکتریکی خاك این کاربري

 منجر زراعی هايفعالیت گسترشداشت که  نظر درباید 
 در رییتغ سببو  یعیطب ادلتع زدن برهم به

 و بیتخر میزان چه هر و شده خاك اتیخصوص
 زین آن یمنف امدهايیپ باشد شتریب شدهاعمال راتییتغ

در منطقه  کهنیابا توجه به  .بود خواهد شتریب
طور کامل میسر ، احیا کاربري مرتع بهموردمطالعه

براي بهبود مشکالت  مدتیطوالن حلراهاین ، بنابرستین
در خصوصیات خاك، در اراضی زراعی،  آمدهشیپ

 ورزي و افزودن ماده آلی به خاكکاهش عملیات خاك
 . است

  
  مورداستفادهمنابع 

رفت و کیفیت خاك کاري بر تولید رواناب، هدر. اثر تغییر کاربري مرتعی به دیم1381ع و جاللیان ا، خچی ع، حاج عباسی ماحمدي ایل
  .24تا13هاي ، صفحه3 ، شماره3ال و بختیاري. علوم و فنون کشاورزي و منابع طبیعی، جلد در منطقه دوراهان چهارمح

 مطالعه( خاك ییایمیش و یکیزیف اتیخصوص یبرخ بر یاراض کاربري رییتغ اثر. 1393ع، م اریبهمن وم  سپانلو قاجار ،م برومند
  .94تا  78هاي ، صفحه9ماره ، ش5نامه مدیریت حوزه آبخیز، جلد . پژوهش)ساري سمسکنده: موردي

  بندي خاك. انتشارات دانشگاه تهران.شناسی و رده. مبانی خاك1382و سرمدیان ف،  جعفري م
. بررسی اثر چراي دام بر روي پارامترهاي خاك در مرتع ییالقی الر. نشریه 1384ي س ا، جعفري م، آذرنیوند ح و زاهدي ق، دجوا

  . 78تا  71هاي ، صفحه4، شماره 11 علمی و پژوهشی علوم کشاورزي، جلد
. مطالعۀ موردي تأثیر تبدیل مراتع به اراضی کشاورزي بر برخی 1381، ح زادهکریم و ج الدین، خواجها ع، جاللیانحاج عباسی م

، 1جلد  علوم و فنون کشاورزي و منابع طبیعی، .پذیري خاك در بروجنخیزي و شاخص کشتهاي فیزیکی، حاصلویژگی
  .160تا  149هاي ، صفحه6ه شمار

  .خیزي خاك و تولید. انتشارات دانشگاه تهران. حاصل1371 ،زرین کفش م
هاي کشاورزي بر تخریب اراضی در منطقه طالقان. نشریه مرتع و . ارزیابی تاثیر فعالیت1389خسروي ح، زهتابیان غ، و 

  .281تا  207هاي ، صفحه2، شماره 63آبخیزداري، جلد 
  خیزي خاك. انتشارات دانشگاه تهران. . حاصل1384 ،اع ساالردینی

 هینشر. النیگ استان در خاك يزیخحاصل بر يچا باغ به جنگل يکاربر رییتغ ریتاث .1391. م پورشعبان و ا یبهرام ب، پوررانیش
  .831تا  826 هايصفحه ،4 شماره ،)يکشاورز عیصنا و علوم( خاك و آب
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