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  چکیده

منظور، پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر تبدیل اراضی طبیعی به انواع اراضی زراعی در روستای واوسر از توابع شهرستان کیاسر انجام شد. برای این 
برداری عنوان محدوده مورد مطالعه انتخاب شدند. نمونهزمینی بههای کشت عدس، گندم و سیبکاربری شامل کاربرییک کاربری مرتع به همراه سه 
آوری گردید. سپس فاکتورهای فیزیکی و نمونه خاک جمع 40متری از سطح خاک صورت گرفت. در مجموع سانتی 0-30از خاک هر کاربری از عمق 

ها، وزن مخصوص ظاهری، ماده آلی کل، نیتروژن کل، پتاسیم، فسفر قابل جذب، کربنات کلسیم، داری خاکدانهشیمیایی خاک شامل بافت خاک، پای
نشان داد که تبدیل مرتع به سه کاربری مذکور، روی بافت کلی  گیری شدند. نتایج حاصل از تجزیه واریانساسیدیته خاک و هدایت الکتریکی اندازه
هر چهار کاربری از نوع لومی بود. اما در بررسی مقایسه میانگین سه فاکتور تشکیل دهنده بافت خاک )سیلت، رس  خاک اثری نداشت و بافت خاک در

وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد، سایر فاکتورها مانند پایداری  05/0داری در سطح و شن( مشخص شد که بین درصد شن و سیلت اختالف معنی
زمینی و گندم داری کاهش یافتند بطوریکه در کاربری عدس، سیبطور معنیژن کل، کلسیم کربنات در اثر این تبدیل بهخاکدانه، ماده آلی کل، نیترو

و  43/21، 86/42ترتیب درصد، نیتروژن کل به 04/22و  73/24، 94/41ترتیب آلی کل بهدرصد، ماده 76/8و  44/20، 95/50ترتیب پایداری خاکدانه به
و پتاسیم  39/24و  39/86، 91/55ترتیب درصد کاهش یافتند. درصورتی که فسفر به 88و  62، 72ن میزان کربنات کلسیم به ترتیب درصد و میزا 14/7
داری بر اسیدیته، هدایت الکتریکی و وزن مخصوص ظاهری، نداشت. درصد افزایش یافتند. اما این تبدیل اثر معنی 45/8و  88/71، 05/44ترتیب به

ارزیابی  و گردد نظارتهای کیفی خاک داشته باشد بنابراین پیشنهاد میتواند اثرات متفاوتی بر مشخصهژوهش نشان داد که تغییر کاربری مینتایج این پ
 شده صورت گیرد. کشت اراضی هایخاک کیفیت و وضعیت حاصلخیزی مداوم از

 

 یکلیدکلمات 
  ."مرتع"، "کلماده آلی  "، "تغییرکاربری اراضی"، "پایداری خاکدانه"
 

 مقدمه -1
ها، پوشش های طبیعی هستند که مشخصه اصلی آنمراتع اکوسیستم 

هاست که متأثر از گیاهی بومی، ثبات، تعادل و پایداری این اکوسیستم
کنش متقابل عوامل اقلیمی، خاک و موجودات زنده است 

(Middletin, 2011خاک مراتع به .)  دلیل دارا بودن مواد آلی نسبتا 
(. 1395، )زندیزیاد و ساختمان مناسب همواره مورد توجه بوده است 

در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، جمعیت انسانی برای امرار 
اند، درنتیجه اثرات زیادی از طریق تبدیل اراضی معاش به مراتع وابسته
گذارند. هر گونه ها میهای دیگر، بر این اکوسیستممرتعی به کاربری

-ل در خاک مراتع به احتمال زیاد باع  کاهش حاصلخیزی و بهاختال

نوبه شود که این شرایط بهطور چشمگیری کاهش کربن آلی خاک می
وری مراتع از جمله از دست دادن تنوع زیستی و خود باع  کاهش بهره

(. تغییر کاربری اراضی یکی از Dong, 2012شود )تولید علوفه می
های طبیعی است که حفاظت از این ستمترین تهدیدات اکوسیمهم

(. Zhao, 2012هایی مواجه کرده است )ها را با چالشاکوسیستم
-طور گسترده به دو دسته اصلی تقسیمالگوی تغییر کاربری اراضی به

( گسترش مرز کشاورزی که عامل اصلی از بین رفتن 1شود؛ بندی می

( بهبود 2 های طبیعی است.ها، مراتع و تخریب زیستگاهجنگل
های طبیعی که تحت تأثیر کشت و کار مستمر، در معرض اکوسیستم

(. مطالعات زیادی حاکی از Izquierdo, 2009گیرد )خطر قرار می
آن است که تغییر کاربری اراضی از طریق تغییر در ساختار و کارکرد 
اکوسیستم، همچنین تأثیر در چرخه بیوشیمیایی، تغییر در خواص خاک 

انداز را تواند تغییر بیشتر در کیفیت خاک و چشمری از زمین میوو بهره
 ,Wu, 2007, Dong, 2012در طول زمان و مکان ایجاد کند )

Chuai, 2013   (. تغییر کاربری اراضی و شیوه مدیریت آن )مانند
طور مستقیم خواص فیزیکی، شیمیایی، شخم و کوددهی( به

تاثیر ی خاک و کربن آلی را تحتهامیکروبیولوژیکی و توانایی خاکدانه
(. بنابراین تغییر کاربری اراضی، Helfrich, 2006دهد )قرار می

ساختار خاک و ثبات کربن آلی را با تغییر در عملکرد کشت و در نهایت 
(. یکی از Wang, 2014دهد )ظرفیت ترسیب کربن خاک تغییر می

ی، ماده آلی اجزای مهم چرخه بیوژئوشیمیایی عناصر عمده مواد مغذ
 هایترین مشخصهمهم از یکی ( وDenef, 2007خاک است )

 و تنظیم آب داشتنگه سبب که رودمی شمار به خاک ارزیابی کیفیت

 از پیشگیری حاصلخیزی خاک، تداوم برای عاملی نیز و آن حرکات
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فعالیت  برای بهینه محیط یک فراهم کننده زایی وبیابان فرسایش،
 ,Beniston, 2014, Zandi, 2017) خاک است بیولوژیکی

Kucerik, 2018, Yao, 2020 رابطه بین مقدار مواد آلی و .)
ساختمان خاک دو طرفه است، از یک سو کاهش کربن و نیتروژن 

شود و خاک باع  از بین رفتن ساختمان خاک و در نتیجه فرسایش می
اک از سوی دیگر تخریب ساختمان خاک باع  از بین رفتن مواد آلی خ

عنوان شاخصی (. پایداری خاکدانه بهRolando, 2017شود )می
های بیولوژیکی، چرخه مفید برای پی بردن به وضعیت ماده آلی، فعالیت

عناصر غذایی، کیفیت و عملکرد خاک، تثبیت کربن، تهویه، نفوذ آب در 
خاک، تراکم، نگهداشت آب، هدایت هیدرولیکی، مقاومت در برابر 

وری خاک، به حداقل گردد و باع  حفظ بهرهفرسایش تلقی می
گردد رساندن فرسایش و کاهش آلودگی محیط زیست می

(Wagner, 2007بنابراین دینامیک پیچیده خاکدانه .) سازی، نتیجه
برهم کنش چندین عامل فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی از جمله 

چون های خاک همعوامل محیطی، مدیریت خاک، تاثیر گیاه و ویژگی
سازی، ها، بافت، غلظت کربن آلی، فرآیندهای خاکترکیب و نوع کانی

های قابل تبادل، های قارچی، یونهای میکروبی و هیففعالیت
(. Bronic, 2005کوددهی، رطوبت و فعالیت جانوران خاک است )

های فیزیکی، تعیین کننده حساسیت خاک به این پایداری در برابر تنش
زایی گیاهان کشت زنی و ریشهو فرسایش، جوانهپوسته پوسته شدن 

سازی کربن از طریق حفاظت فیزیکی شده و توانایی خاک برای ذخیره
 که آنجایی (. ازLe Bissonnais, 2007های آلی است )مولکول

 بسته که بوده مشخصی شرایط در خاک وضعیت بیانگر خاک کیفیت

 را خاک از هاییخصهمش باید است، بنابراین متفاوت و نیاز، هدف به
 مدیریت نوع و عملکرد گیاه وضعیت، بتوانند که داد قرار بررسی مورد

 سیستم کلی وضعیت گویای و نمایند بیان خوبیبه شرایط آن در را

باشند. با توجه به موارد فوق، پژوهش حاضر درپی آن شد که با  خاک
ی خاک، ترین فاکتورهای کیفبررسی اثر تغییر کاربری اراضی بر مهم

های مرتعی خصوصا گام موثری جهت جلوگیری از تخریب اکوسیستم
در شمال کشور از جمله منطقه مورد مطالعه که پدیده تغییر کاربری از 

شود، نوع تبدیل مراتع به اراضی کشاورزی و مسکونی زیاد دیده می
ریزی اصولی برای دستیابی به توسعه پایدار این برداشته تا به برنامه

 ها کمک نماید.یستماکوس
 

 هامواد و روش -2

 موقعیت و ویژگی منطقه مورد مطالعه -
شهرستان کیاسر واقع در استان مازندران و در قسمت جنوبی شهرستان 
ساری واقع شده است. مختصات جغرافیایی محدوده مورد بررسی 

 -09´ -56"طول جغرافیایی و  53° -24´ -18"تا  °53 -00´ -27"
عرض جغرافیایی قرار  دارد. مساحت محدوده  36° -29´ -24"تا  °36

متر در مناطق  97کیلومتر مربع، ارتفاع از سطح دریا  800مورد مطالعه 
متر میلی 1000ها، میانگین بارش متر در باالی کوه 1670پست و 

باشد. براساس توزیع ماهیانه بارندگی، بیشترین میزان بارندگی در می
مرداد ماه و طبق آمار پراکنش فصلی بارش،  ماه آذر و کمترین آن در

بیشترین میزان بارش در فصل زمستان است )غالمی و همکاران، 
 . (1( )شکل1396

 
. موقعیت کاربری های مرتع، گندم، عدس و سیب زمینی در 1شکل 

 واوسر کیاسر

 

 روش تحقیق -

در چهار کاربری شامل یک مرتع با وضعیت پوشش گیاهی متوسط تا 
نماینده مراتع منطقه و نزدیک به مناطق زراعی بود، یک فقیر که 

کاربری کشت گندم، یک کاربری کشت عدس و یک کاربری تحت 
گذرد( و دارای سال از تبدیل آنها می 10زمینی که )حداقل کشت سیب

شیب، جهت و ارتفاع تقریبا مشابهی بودند، انجام گرفت. جهت 
هایی به مطالعه، ترانسکتبرداری از خاک در هر منطقه مورد نمونه

صورت تصادفی مستقر )یک ترانسکت در جهت شیب و ترانسکت 
بعدی عمود بر جهت شیب( قرار گرفتند. سپس در طول هر ترانسکت 

متری سطح خاک با استفاده از سانتی 0-30پنج نمونه خاک از عمق 
نمونه خاک  40ها، اوگر برداشت شد. در کل از مجموع کاربری

های خاک به آزمایشگاه د. بعد از پایان برداشت، نمونهآوری شجمع
منتقل شدند، و در هوای اتاق خشک شده و به آرامی کوبیده و از الک 

(. فاکتورهای 1382حقیقی، متری عبور داده شدند )جعفریمیلی 2
فیزیکی شامل پایداری خاکدانه به روش الک تر و بافت خاک به روش 

حقیقی، ری به روش کلوخه )جعفریهیدرومتری و وزن مخصوص ظاه
گیری شدند. فاکتورهای شیمیایی خاک شامل کربن ( اندازه240: 1382

(، 148: 2006آلی کل به روش والکلی بلک )نوستو و همکاران، 
با pH (، 590: 1982نیتروژن کل به روش کجدال )برمنر و مولوان، 

متر، EC از ( با استفاده ECمتر، هدایت هیدرولیکی ) pHاستفاده از 
(، پتاسیم قابل Olsen, 1954فسفر قابل جذب با روش اولسن )

(، Chapman, 1982استخراج با استات آمونیوم موالر خنثی )
حقیقی، کلسیم قابل جذب توسط روش توصیف شده سوارز )جعفری

گیری شدند. در نهایت برای بررسی اثر تغییر کاربری ( اندازه1382
های کیفی خاک از آزمون یک طرفه صهاراضی بر هر کدام از مشخ

ANOVA افزار ها در نرمو از آزمون دانکن جهت مقایسه میانگین
SPSS   استفاده شد. 22نسخه  

 نتایج  -3

هررای ملتلررا زراعرری اثررر تبرردیل مرتررع برره کرراربری 

  برخصوصیات فیزیکی خاک
های تجزیه واریانس نشان داد کهه در اثهر تبهدیل مرتهع بهه سهه یافته
زمینی، پایهداری خاکدانهه در سهطح یهک ری گندم، عدس و سیبکارب

(. امهها بههرای وزن (p≤0/01داری بههود درصههد، دارای اخههتالف معنههی
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داری نشهد درصهد ایهن اخهتالف معنهی 5مخصوص ظاهری در سطح 
(p≥0/05 همچنین نتایج تجزیه واریانس بر روی فاکتورهای اصهلی .)

ن چهار کاربری مرتهع، تشکیل دهنده بافت خاک )شن، رس، سیلت( بی
زمینی، نشان داد که بین درصهد شهن و سهیلت در عدس، گندم و سیب

(. امها p≤0/01داری وجهود داشهت )سطح یک درصد اختالف معنهی
داری نشهان نهداد درصد رس در چهار کاربری مهذکور اخهتالف معنهی

(p≥0/05 1( )جدول  .) 

-ریکارب . تجزیه واریانس خصوصیات فیزیکی خاک در مرتع و1جدول

 های زراعی

Sig F فاکتور آزادیدرجه 

 پایداری خاکدانه )%( 3 387/12 000/0**

112/0ns 139/2 3 
وزن مخصوص ظاهری 

(3gr/cm) 

 شن )%( 3 837/14 000/0**

530/0ns 749/0 3 )%( رس 

 سیلت )%( 3 941/14 000/0**

 عدم و درصد 1 احتمال سطح در داری معنی ترتیب به ns و**

 .باشدمی داری در سطح پنج درصدمعنی
 

های ملتلا زراعی برخصوصیات اثر تبدیل مرتع به کاربری

 شیمیایی خاک 
دست آمده از جدول تجزیه واریانس نشان داد که در اثر تبهدیل نتایج به

مرتع به سه کاربری گندم، عدس و سیب زمینی، مهاده آلهی، نیتهروژن 
داری صهد اخهتالف معنهیکل، پتاسیم، فسفر و آهک، در سطح یک در

درصهد  5داشتند. ولی میهزان اسهیدیته و ههدایت الکتریکهی در سهطح 
 (.2ها نشان ندادند )جدولداری در این کاربریتفاوت معنی

-بری. تجزیه واریانس خصوصیات شیمیایی خاک در مرتع و کار2جدول

 های زراعی

Sig F فاکتور درجه آزادی 

 ماده آلی 3 61/5 003/0**

 نیتروژن کل 3 32/6 001/0**

514/0ns 78/0 3 اسیدیته 

064/0ns 64/2 3 هدایت الکتریکی 

 پتاسیم 3 03/17 000/0**

 فسفر 3 82/37 000/0**

 آهک 3 36/7 001/0**

 عدم و درصد یک احتمال سطح در داری معنی ترتیب به ns و**

 .باشدمی داری در سطح پنحمعنی

 

یزیکرری خرراک در نتررایج مقایسرره میررانویی خصوصرریات ف

  های ملتلاکاربری

های پایداری خاکدانه در چهار کاربری مورد مطالعه نشان داد آنالیز داده
که کمترین میزان پایداری خاکدانه مربوط به کاربری کشهت عهدس و 

بیشترین میزان آن مربوط به کاربری مرتع بود. همچنین نتایج به دست 
در اثر تبدیل مرتهع بهه سهه آمده از این پژوهش حاکی از آن است که 
زمینهی( روی بافهت کلهی کاربری مذکور )کشت عدس، گنهدم و سهیب

خاک اثری نداشته و بافت خاک در هر چهار کاربری از نوع لومی بهود. 
ها به روش دانکن بهرای سهه فهاکتور تشهکیل اما مقایسه میانگین داده

ن دهنده بافت خاک )سیلت، رس و شن( نشان داد کهه بیشهترین میهزا
درصد شن مربوط به کاربری مرتع )میانگین( و کمترین آن مربهوط بهه 
کاربری عدس )میانگین( بهود. در مهورد درصهد رس بیشهترین میهزان 

زمینی مربوط به کاربری گندم و کمترین آن مربوط بهه کهاربری سهیب
بود. همچنین درصد سهیلت در کهاربری عهدس بیشهترین مقهدار و در 

 (.3را داشت )جدول کاربری مرتع کمترین مقدار
 . مقایسه میانویی خصوصیات فیزیکی خاک3جدول 

 زمینیسیب گندم عدس مرتع فاکتور

پایداری 

 خاکدانه )درصد(
a 11/2 ±  

26/26 
c 11/1 ±  

88/12 
ab 19/1 
±  96/23 

b 2/1 ±  
89/20 

وزن ملصوص 

 ظاهری

(3gr/cm) 

a 07/0 ±  
73/1 

a 11/0 ±  
75/1 

a 52/0 ±  
62/1 

a 7/0 ±  
5/1 

 شی )درصد(
a 8/1 ±  

63/45 
c 69/0 ±  

56/34 
bc 41/1 
±  38/37 

b 49/0 ±  
73/38 

 رس )درصد(
a 16/1 ±  

75/23 
a 04/1 ±  

70/24 
a 5/0 ±  

03/25 
a 73/0 ±  

4/23 

 سیلت )درصد(
b 60/1 ±  

63/30 
a 87/0 ±  

73/40 
a 07/1 ±  

60/37 
a 68/0 ±  

87/37 

 آزمون براساس ها کاربری بیی آماری فاوتت عدم بیانور مشترک حروف

 .باشندمی درصد سطح پنج در دانکی
نتایج مقایسره میرانویی خصوصریات شریمیایی خراک در 

 های ملتلاکاربری
ها )آزمون دانکن( نشان داد که نتایج حاصل از مقایسه چندگانه میانگین

هر چند میزان کربن آلی کل، نیتروژن کهل و کربنهات کلسهیم در سهه 
داری کاهش یافتند، اما طور معنیزمینی و گندم بهکاربری عدس، سیب

دو عنصر پتاسیم و فسفر قابل جهذب و بیشهترین مقهدار را در کهاربری 
زمینی داشهتند. درخصهوص اسهیدیته )واکهنش خهاک( و ههدایت سیب

داری مشاهده نشد با این وجود بیشهترین میهزان الکتریکی تفاوت معنی
زمینی و کمتهرین آن مربهوط بهه به کاربری سیباسیدیته خاک مربوط 

کاربری گندم بود. درخصوص هدایت الکتریکهی نیهز بیشهترین میهزان 
مربوط به کاربری گندم و کمترین مقدار مربوط به کاربری عهدس بهود 

 (.4)جدول
 

. مقایسه میانویی خصوصیات شیمیایی خاک4جدول   

زمینیسیب گندم عدس مرتع فاکتور  

 کربن آلی کل

درصد()  

a  43/0 ± 

72/3  

b  17/0 ± 

16/2  

b  22/0 ± 

9/2  

b  18/0 ± 

8/2  

 نیتروژن کل
a  015/0 ± 

14/0  

b  003/0 

± 08/0  

a  01/0 ± 

13/0  

ab  01/0 ± 

11/0  

 اسیدیته
a  03/0 ± 

95/6  

a  02/0 ± 

93/6  

a  05/0 ± 

91/6  

a  05/0 ± 

98/6  

هدایت 

الکتریکی 

زیمنس )دسی

 بر متر(

a  03/0 ± 

43/0  

a  03/0 ± 

40/0  

a  04/0 ± 

45/0  

a  03/0 ± 

42/0  
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 پتاسیم
c  34/87 ± 

48/370  

b  04/77 

± 14/662  

c  08/48 

± 9/446  

a  35/208 ± 

85/1317  

 فسفر
d  85/0 ± 

13/3  

b  08/1 ± 

1/7  

c  35/0 ± 

16/4  

a  39/2 ± 

99/22  

اتکلسیم کربن  
a  67/4 ± 

2/14  

b  83/0 ± 

92/3  

b  45/0 ± 

65/1  

b  36/1 ± 

3/5  

 آزمون براساس ها کاربری بیی آماری تفاوت عدم ربیانو مشترک حروف

 .باشندمی درصد سطح پنج در دانکی

 
 گیریبحث و نتیجه -4

 فاکتوهای فیزیکی خاک

 پایداری خاکدانه
نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که در اثر تبهدیل مرتهع بهه سهه 

زمینی و گندم میزان پایهداری خاکدانهه بهه کاربری کشت عدس، سیب
توانهد درصد کاهش یافت. علهت آن می 76/8و  44/20، 95/50یب ترت

ناشی از کاهش چشمگیر ماده آلی خاک در اثر کشهت و کهار و انجهام 
 Celikههای تحهت کشهت باشهد. نتهایج عملیات مکهانیکی در زمین

( روی تاثیر تغییر کهاربری اراضهی بهر خصوصهیات فیزیکهی و 2005)
و اراضی کشهاورزی نشهان  شیمیای خاک در سه کاربری جنگل، مرتع

-سهانتی 0-10داد که پایداری خاکدانه در اراضی کشاورزی در عمهق 

 1/30متری خاک سانتی 10-20درصد و در عمق  4/30و  3/31متری 
درصد در مقایسه با کاربری جنگل و مرتع کهاهش پیهدا کهرده  1/30و 

 ( نیز اظهار داشتند کهاهش شهدید مهاده2009بود. خرمالی و همکاران )
آالت آلی خاک، کاهش فعالیت میکروبی و همچنین استفاده از ماشهین

کشاورزی عامل اصلی برای کاهش پایداری خاکدانه در اراضی زراعهی 
( بیان داشتند که کهاهش پایهداری خاکدانهه 1998) Carterهستند. 

Zandi (2017 )دلیل ناپایدار بودن کاربری اراضی است. همچنین به
کردند که عملیات زراعی باعه  شکسهته شهدن  در اظهارات خود بیان

شود و ماده آلی خاک را در معرض تجزیه بیشتر های درشت میخاکدانه
 دههد. نتهایج ایهن پهژوهش بها نتهایجها قرار میتوسط میکروارگانیسم

Rousta  (2009 ،)Emadi (2009 ،)Evrendilek (2004 ،)
 ( همخوانی داشت.2017) Dorji( و 2008) Abid آ

 ملصوص ظاهری وزن 
زمینی، عدس نتایج نشان داد که در اثر تبدیل مرتع به سه کاربری سیب

( و رحیمهی 1395داری مشهاهده نشهد. زنهدی )و گندم، تفهاوت معنهی
( نیز به نتایج مشابهی دست یافتند. از طرفی، در طی 1392دهچراغی )
( اظهار داشتند کهه 2010) Yao( و 2001) Canadellمطالعاتی، 
مکانیکی در اراضی کشاورزی باع  خرد و ریز شدن ذرات خاک  اعمال

شههود. در پههژوهش و درنتیجههه افههزایش وزن مخصههوص ظههاهری می
( بیان کردند کهه تغییهر کهاربری 2013) Gebrelibanosدیگری، 

طور قابل توجهی خهواص فیزیکهی و شهیمیایی خهاک از جملهه وزن به
 دهد.مخصوص ظاهری را تحت تأثیر قرار می

 خاک بافت
نتایج به دست آمده از این تحقیق نشان داد که بهر اثهر تغییهر کهاربری 

زمینی، عدس و گندم، در میزان شن و های کشت سیبمرتع به کاربری
سیلت اختالف معناداری مشاهده شد امها در میهزان درصهد رس، ایهن 

داری نشد. روند کلی تغییرات درصد رس و شهن و سهیلت تفاوت معنی
دههد کهه در کهاربری مرتهع میهزان رس و ری نشان میطی تغییر کارب

سیلت کاهش و میزان شن افزایش یافت. یکی از دالیهل بیشهتر بهودن 
توان بهه میزان شن در کاربری مرتع نسبت به سه کاربری مذکور را می

نسهبت داد. همچنهین از دالیهل  کمتر بودن میزان رس در این کاربری
تهوان ورود ع مورد مطالعه را مهیکمتر بودن میزان رس در کاربری مرت

بیش از اندازه دام به این عرصه که باع  لگد کوب شهدن و خردشهدن 
ذرات خاک و در نتیجه فرسایش خاک و آبشویی و انتقال ذرات ریز بهه 

( گزارش دادند که 2004) Presleyشود، نسبت داد. پایین دست می
بهرای دوره  های کاربری های زراعی تحت تأثیر عملیات آبیهاریخاک

های قابل مالحظه ای از سال دارای چرخه مرطهوب و خشهک شهدن 
های اولیه شهده باشند که این فرآیند باع  افزایش هوا دیدگی کانیمی

و باع  کاهش اندازه ذرات خاک یعنی افزایش میهزان رس و سهیلت و 
شود که نتیجه آن، تغییر بافت خاک در طهوالنی کاهش میزان شن می

( اظهههار داشههت کههه 2006) Lalتحقیههق دیگههری،  مههدت اسههت. در
فرسایش آبی، فرآینهدی اسهت کهه طهی آن ذرات ریهز خهاک بها وزن 

شهود، در نتیجهه آن رس و مخصوص ظاهری پایین جهدا و منتقهل می
 Martinez-Menaشههوند. همچنههین سههیلت از محههیط خههارج می

( در مطالعات خود گزارش دادند که طی تغییر کهاربری جنگهل 2008)
یابهد و بهر اراضی کشاورزی و باغی میزان رس و سیلت کهاهش میبه 

 شود.میزان شن افزوده می

 ماده آلی کل 
نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که در اثر تبهدیل مرتهع بهه سهه 

زمینی و گندم میزان ماده آلی کل به ترتیب کاربری کشت عدس، سیب
ه این نتیجه باید درصد کاهش یافت. در توجی 04/22و  73/24، 94/41

بیان کرد که خاکورزی و انجام عملیات شخم باع  تسریع تجزیه مواد 
آلی و افزایش فرسایش خاک و در نتیجه کاهش میزان ماده آلی خهاک 

ههای کشهاورزی تبهدیل شود. زمانی که کاربری مرتهع بهه کهاربریمی
شود، ماده آلی خاک بسته به عوامل اقلیمهی و شهدت کشهت و زرع می
کند. شخم هرساله اراضی، اکسیداسیون مواد آلی و به کاهش می شروع
شود. وری پایین اراضی منجر به کاهش ذخایر کربن آلی خاک میبهره

zandi (2017 در طی پژوهش خود بیان کردند که تغییر کاربری از )
ترتیب بهه مرتع به کاربری باغی و زراعی، میزان مهاده آلهی کهل را بهه

درصد کاهش داده است. در پژوهشی،  74/49و  77/50، 87/24میزان 
Liu (2014 ، )Fernández-Romero (2014 و )Nieto 
( گزارش دادند که علت باال بودن کربن آلی در کاربری مرتع و 2013)

جنگل نسبت به اراضی کشاورزی این است کهه در اراضهی کشهاورزی 
ههای مینشود و مقهدار بیومهاس در زمواد آلی به طور کامل تجزیه می

تر از اراضی دیگهر اسهت و در دراز مهدت، شهیوه کشاورزی بسیار پایین
دهد و باع  کاهش طور قابل توجهی خواص خاک را تغییر میکشت به

Chuai (2013 )شود. در مطالعه دیگری، سطح مواد مغذی خاک می
با مطالعه تغییر کاربری و اثر آن بر ذخیره کربن در چین نشان دادند که 

ی جنگل تغییر یافته نسبت به کاربری مرتع و اراضی کشت شهده کاربر
Li (2017 ،)بیشترین مقدار کربن را دارا است. نتایج این پهژوهش بها 

Dlamini (2014 و )Cardelli (2012.همخوانی داشت ) 

 اسیدیته )واکنش خاک(
دار اسیدیته خاک نتایج به دست آمده از این پژوهش عدم اختالف معنی

ربری مرتع و کاربری ههای مهذکور )سهیب زمینهی، عهدس و را بین کا
خاک با میزان بازندگی در اتباط اسهت، بهه ایهن   pHگندم( نشان داد.
مرطوب قلیایی یا خنثی بوده های مناطق خشک و نیمهترتیب که خاک
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باشند. در نتیجه از آنجهایی کهه های مناطق مرطوب اسیدی میو خاک
هش کوهستانی بهوده و در ارتفهاع بهاال منطقه مورد مطالعه در این پژو

قرار دارد و میانگین بارندگی این منطقه نیز مناسب است و جزء مناطق 
خاک اسیدی باشهد  pHآید، پس انتظار می رود مرطوب به حساب می

در این پژوهش نشان داد که خاک این منطقه به  pHکه اندازه گیری 
 Celik( و 2008) Tejadaباشههد. صههورت اسههیدی ضههعیف می

( در مطالعات خود نشان دادند که تغییر کاربری باع  افهزایش 2012)
 شود. اسدیته خاک می

 هدایت الکتریکی
دار ههدایت درخصوص هدایت الکتریکی، نتهایج، عهدم اخهتالف معنهی
ههای مهذکور الکتریکی خاک را در پی تغییر کاربری مرتهع بهه کاربری

راین در توجیهه ایهن نتیجهه )سیب زمینی، عدس و گندم( نشان داد. بناب
باید بیان کرد که تغییرپهذیری ههدایت الکتریکهی بیشهتر تحهت تهأثیر 
فاکتورهای شیمیایی خاک مانند اسیدیته خاک است. پس طبق نتایج به 
دست آمده از این پژوهش تغییر کاربری بر میزان اسیدیته خهاک تهأثیر 

 د. همچنهیننداشته، پس بر میزان هدایت الکتریکی نیهز تهأثیری نهدار

منطقه مورد مطالعه در این پژوهش در ناحیه معتدل و کوهستانی قهرار 
دارد و از میانگین بارندگی مناسبی در سال برخهوردار اسهت، در نتیجهه 

گیهرد. بهرخالف نتهایج ایهن کمتر تحت تأثیر فهاکتور شهوری قهرار می
در مطالعات خود اظهار Celik (2012 )( و 1390پژوهش، ملک پور )

د که که هدایت الکتریکی با تبدیل مرتع بهه اراضهی کشهاورزی، داشتن
 کند.کاهش پیدا می

 نیتروژن کل 
های حاصلخیزی خاک، نیتروژن کل اسهت. ترین مشخصهیکی از مهم

( میهزان نیتهروژن کهل را در چههار 2015در طی مطالعهاتی، کبیهری )
شهان سیستم با شیوه خاکورزی مختلف مورد بررسی قرار دادند. نتایج ن

تواند اثر چندانی در بهبود داد که کاهش شدت شخم در کوتاه مدت نمی
مواد آلی کل و نیتروژن کل داشته باشد و افزایش نیتروژن کل بها ورود 

های خاکورزی ارتباط مثبت دارد. در پژوهشهی بقایای گیاهی به سیستم
Abid (2008گزارش دادند توزیع نیتروژن کل در خاکدانه ) هایی بها
تأثیر خاکورزی است و ای تحتهای مختلف به طور قابل مالحظهازهاند

ها نشان داد که غلظت نیتروژن کل در سیستم بدون خاکورزی نتایج آن
( بیان 2006) Yimerنسبت به سیستم تحت خاکورزی بیشتر است. 

ای داشتند که ذخیره نیتروژن و کربن آلی خاک به طور قابهل مالحظهه
در منطقه مورد   پوگرافی و پوشش گیاهی قرار دارد.تأثیر عوامل توتحت

مطالعه در این تحقیق، در اثر تبدیل مرتع به سه کاربری کشت عدس، 
و  43/21، 86/42ترتیب زمینی و گنهدم میهزان نیتهروژن کهل بههسیب
توانهد موجهب کهاهش درصد کاهش یافت که ایهن مسهأله مهی 14/7

اراضههی بههرای حاصههلخیزی خههاک، کههاهش عملکههرد و مسههتعد شههدن 
طوریکه بخش اعظم نیتروژن خاک از طریق فرسایش فرسایش شود به

تهوان بهه کهاهش از دسترس خارج شود که دالیل ایهن کهاهش را می
بقایای گیاهی برای تبدیل شدن به هوموس و کاهش کربن آلی خهاک 

  Xiaoدر اثر کشت و کار نسبت داد. نتهایج ایهن تحقیهق بها نتهایج 

(2019) ،Liu (2019)  وZandi (2017.همخوانی داشت ) 

 کربنات کلسیم خاک
در این تحقیق، در پی تغییر کاربری مرتع به سه کاربری کشت  عدس، 

درصد  88و  62، 72ترتیب زمینی و گندم میزان کربنات کلسیم  بهسیب
کاهش یافت. یکی از دالیل باال بودن میزان آهک در کاربری مرتهع را 

تر آن نسبت داد. کربنات کلسهیم، اسهیدیته توان مربوط به سنگ بسمی
 Dormaarبهرد کند و توانایی نفوذ خاک را باال میخاک را خنثی می

کربنات در اراضی زراعی را (. همچنین علت پایین بودن کلسیم1998)
توان به عهدم بازگشهت آن پهس از برداشهت محصهول نسهبت داد می

Templer (2005مطالعات صورت گرفته بر تاثیر .)  تغییهر کهاربری
اراضی بر میزان کلسیم کربنات نشان داد که اثر این تبدیل بهر میهزان 

( در 1390پور )توانهد نتهایج متفهاوتی ارائهه کنهد. ملهکاین فاکتور می
پژوهش خود دریافتند که تغییر کاربری باع  کاهش مقدار آهک خاک 
ی در کاربری زراعی شده و علت آن را افهزایش آبشهویی در ایهن اراضه

( در طهی پهژوهش خهود در منطقهه 1381عباسی )زراعی دانستند. حاج
شان دریافتنهد کهه بها تغییهر کهاربری مرتهع بهه کهاربری مورد مطالعه

داری در میزان کربنات کلسهیم خهاک مشهاهده کشاورزی تفاوت معنی
 نشد.

                                                                                                     پتاسیم و فسفر قابل جذب خاک                                                  
دار دست آمده در این پژوهش، حاکی از وجهود اخهتالف معنهینتایج به

های مذکور بهود. فسفر قابل جذب در پی تغییر کاربری مرتع به کاربری
زمینی و سه کاربری کشت عدس، سیبطوریکه در اثر تبدیل مرتع به به

درصهد افهزایش  39/24و  39/86، 91/55گندم میزان فسفر به ترتیهب 
یافت. درخصوص پتاسیم نیز در اثر تبدیل مرتع به ایهن سهه کهاربری، 

درصهد افهزایش یافهت.  45/8و  88/71، 05/44ترتیب میزان پتاسیم به
ه، مشهخص پس از بررسی و پرسش از کشاورزان منطقه مهورد مطالعه

گردید که دلیل باال بودن میزان فسفر قابل جهذب و پتاسهیم خهاک در 
زمینی نسبت به کاربری مرتع، استفاده از کودهای فسفاته کاربری سیب

و پتاسه و همچنین کودهای حیوانی بود. استفاده از کودههای فسهفره و 
ههای سهطحی اراضهی کشهاورزی و همچنهین بازگشهت پتاسه در الیه

بقایای گیاهی به خاک، باع  تجمع و افزایش این عناصهر نسهبت بهه 
( و 2007) Wang( 1390نهاد قرمهاخر )شود. نیکاراضی مرتعی می
Rasmussen (1992 نیز به نتایج مشهابه دسهت یافتنهد و اظههار )

کشهاورزی در ههای داشتند که علت افزایش فسهفر و پتاسهیم در زمین
های طبیعی افزودن کود فسفره و پتاسهه بهه ایهن مقایسه با اکوسیستم

 اراضی است.

 گیری کلینتیجه -5
 در کهه، دههدمی نشان پژوهش این از آمده دستبه نتایج کلی طوربه

ههای طبیعی که از جمله مهمترین تخریهب اراضی نتیجه تغییر کاربری
 ههایکهاربری ی مرتعهی بههههاعرصه تبدیل شود،اراضی شناخته می

 و فیزیکی خصوصیات از بسیاری های زمین،کشاورزی و سایر پوشش
گیرند. بنهابراین می قرار تاثیرتحت شیمیایی خاک که بستر حیات است 

 شهود تها اتخهاذ پایهداری و مناسهب ریهزیمهدیریت و برنامهه بایهد

ن تر مواد آلی خاک که مهمتریهای کیفی خاک و از همه مهممشخصه
مشخصه بوده و به نوبه خود بیشترین درصد حاصهلخیری خهاک را بهه 

ارزیابی مهداوم  و شود. با این وجود نظارت حفظ دهدخود اختصاص می
پیشنهاد  شده کشت اراضی هایخاک کیفیت و وضعیت حاصلخیزی از
 گردد.می
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Abstract 

The aim of this study was to investigate the effect of converting natural lands to agricultural lands in 

Vavsar village of Kiasar city. For this purpose, a rangeland use, along with three other uses, including 

lentil, wheat, and potato cultivation, were selected as the study area. Soil sampling was performed at a 

depth of 30-0 cm from each soil surface. A total of 40 soil samples were collected. Then the physical 

and chemical factors of the soil were measured including soil texture, aggregate stability, bulk 

density, total organic matter, total nitrogen, potassium, absorbable phosphorus, calcium carbonate, pH 

and EC. The results of variance analysis showed that the conversion of rangeland to the three 

mentioned uses had no effect on the overall soil texture and the soil texture in all four uses was 

Lummi. However, in the comparison of the average of the three factors that make up the soil texture 

(silt, clay and sand), it was found that there is a significant difference between the percentage of sand 

and silt at the level of 0.05. The results also showed that other factors such as aggregate stability, total 

organic matter, total nitrogen, calcium carbonate were significantly reduced as a result of this 

conversion. So that in the use of lentils, potatoes and wheat, the stability of the soil is 50.95, 20.44 and 

8.86 percent, respectively, the total organic matter is 41.94, 24.73 and 22.44 percent, respectively, the 

total nitrogen is 42.86, respectively. 21.43% and 7.14% and calcium carbonate levels decreased by 

72%, 62% and 88%, respectively. While phosphorus increased by 55.91, 86.39 and 24.39, 

respectively, and potassium increased by 44.05, 71.88 and 8.45%, respectively. But this conversion 

did not have a significant effect on pH, EC and bulk density. The results of this study showed that 

land use change can have different effects on soil quality characteristics. Therefore, it is suggested 

that continuous monitoring and evaluation of the fertility status and quality of the cultivated lands be 

done. 

 

Introduction 

In many developing countries, human populations depend on rangelands for livelihoods, and therefore 

have many effects on ecosystems by converting rangeland lands to other uses. Land use change is one 

of the most important threats in natural ecosystems, which poses the protection of these ecosystems to 

challenges (Zhao, et al. 2012). Land use change and management methods (such as plowing and 

fertilizing) directly affect the physical, chemical, microbiological properties and the ability of soil 

aggregates and organic carbon (Helfrich, et al. 2006). In Rangeland ecosystems, especially in the 

north of the country, is seen a lot the phenomenon of land use change such as rangeland conversion 

into agricultural and residential lands. Then the aim of this study was to investigate the effect of 

converting rangelands to agricultural lands in Vavsar village of Kiasar city functions.  

 

Study area 

Kiasar city is located in Mazandaran province and in the southern part of Sari city. The geographical 

coordinates of the study area are 53°-00´-27" to 53°-24´-18" longitude and 36°-09´-56" to 36°-29´-24" 

latitude. The area of the study is 800 kilometers2, altitude is 97 meters above sea level in the lowlands 

and 1670 meters in the mountains, the average rainfall is 1000 mm. 

 

Methods 

For this purpose, one rangeland use, along with three other uses, including lentil, wheat, and potato 

cultivation (At least 10 years have passed since their conversion) and had almost the same slope, 

direction and height, were selected as the study area. Soil sampling was performed at a depth of 30-0 

cm from each soil surface. A total of 40 soil samples (10 replicates from each land use) were 

collected. Then the physical and chemical factors of the soil including soil texture, aggregate stability, 

bulk density, total organic matter, total nitrogen, potassium, absorbable phosphorus, calcium 

mailto:z.jafarian@sanru.ac.ir
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carbonate, pH and EC were measured. Finally, to investigate the effect of land use change on each of 

the soil quality characteristics, one-way ANOVA test and Duncan test were used to compare the 

means using SPSS software version 22. 

 

Results 

The results of variance analysis showed that the conversion of rangeland to the three mentioned uses 

had no effect on the overall soil texture and the soil texture in all four uses was Lummi. However, in 

the comparison of the average of the three factors that make up the soil texture (silt, clay and sand), it 

was found that there is a significant difference between the percentage of sand and silt at the level of 

0.05. The results also showed that other factors such as aggregate stability, total organic matter, total 

nitrogen, calcium carbonate were significantly reduced as a result of this conversion. So that in the 

use of lentils, potatoes and wheat, the stability of the soil is 50.95, 20.44 and 8.86 percent, 

respectively, the total organic matter is 41.94, 24.73 and 22.44 percent, respectively, the total nitrogen 

is 42.86, respectively. 21.43% and 7.14% and calcium carbonate levels decreased by 72%, 62% and 

88%, respectively. While phosphorus increased by 55.91, 86.39 and 24.39, respectively, and 

potassium increased by 44.05, 71.88 and 8.45%, respectively. But this conversion did not have a 

significant effect on pH, EC and bulk density. The results of multiple comparisons of means (Duncan 

test) showed that although the amount of total organic carbon, total nitrogen and calcium carbonate in 

three uses of lentils, potatoes and wheat were significantly reduced, but the two elements of 

absorbable potassium and phosphorus and the highest amount in potato cultivation. There was no 

significant difference in acidity (soil reaction) and electrical conductivity. However, the highest soil 

acidity was related to potato cultivation and the lowest was related to wheat cultivation. Regarding 

electrical conductivity, the highest amount was related to the use of wheat and the lowest amount was 

related to the lentils cultivation. 

 

Discussion 

Due to the conversion of the rangeland into three uses of lentils, potatoes and wheat, decreased the 

amount of aggregate stability. Reduction of soil organic matter and microbial activity as well as the 

use of agricultural machinery are the main factors to reduce aggregate stability in agricultural lands. 

The general trend of changes in the percentage of clay, sand and silt during land use change showed 

that in rangeland use was less the amount of clay and silt was and was more the amount of sand. One 

of the reasons for the higher amount of sand in the rangeland use can be attributed to the lower 

amount of clay in this use. Also, one of the reasons for the low amount of clay in the pasture can be 

attributed to the excessive entry of livestock into the field, which causes the soil particles to be kicked 

and crushed, resulting in soil erosion and leaching and the transfer of fine particles downstream. 

Tillage and plowing accelerate the decomposition of organic matter and increase soil erosion and thus 

reduce the amount of soil organic matter. The amount of total nitrogen of the study area decreased due 

to the conversion of pasture to three crop uses, the reasons for this decrease can be attributed to the 

reduction of crop residues for production of humus and the reduction of soil organic carbon due to 

cultivation. One of the reasons for the high amount of lime in rangeland use can be attributed to its 

bedrock. Also, the reason for the low calcium carbonate in arable lands can be attributed to its non-

return after harvest. The reason for the high amount of absorbed phosphorus and soil potassium in 

agricultural use compared to pasture use was the use of phosphate and potash fertilizers as well as 

animal fertilizers. The use of phosphorus and potash fertilizers in the surface layers of agricultural 

lands as well as the return of plant residues to the soil, causes the accumulation and increase of these 

elements. The results of this study showed that land use change can have different effects on soil 

quality characteristics. Therefore, it is suggested that continuous monitoring and evaluation of the 

fertility status and quality of the cultivated lands be done. 
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