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  فیزیکو شیمیایی برخی خصوصیاتو  اراضی کاربري ،بررسی روابط توپوگرافی
   تلفات خاك و 

  
  4آبادي ، محمدحسن مسیح3ابراهیم پذیرا ،2ئیی اسکورضا سکوت، 1هنگامه جوادي

  .دانشکاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران وه علوم خاكر، گدانشجوي دکتري خاکشناسی - 1
  غربی، آذربایجان طبیعی منابع و کشاورزي بخش تحقیقات حفاظت خاك و آبخیزداري مرکز تحقیقات و آموزش دانشیار، - 2

  .ایران ارومیه، کشاورزي، ترویج و آموزش تحقیقات، سازمان
 .وه علوم خاك دانشکاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهرانراستاد گ - 3
 .می واحد علوم و تحقیقات تهرانوه علوم خاك دانشکاه آزاد اسالراستاد گ - 4

  
  
  
  

 چکیده
درصد آهک کل و کربن  درصد رطوبت اشباع، پتاسیم، فسفر،تولید رواناب، تلفات خاك، این تحقیق با هدف تعیین تغییرات خصوصیات خاك شامل 

ي کامل تصادفی به ها قالب طرح آماري بلوكدر  وانجام یافته  هاي مختلف دامنه در شیب  دیم تزراع وکاربري مرتعی  در دو  Aو ضخامت افق  آلی
گیـري روانـاب و   اندازهباران و  شبیه ساز نمونه خاك از اراضی اخذ و به همان تعداد نیز آزمایش 32تعداد  این کار،براي  روش فاکتوریل بررسی شد

دهـد کـه    نتایج به دست آمده نشان مـی . ار گرفتندمورد تجزیه وتحلیل آماري قر LSD آزمون دست آمده باههاي بدادهتغییرات . شدانجام رسوب، 
کـاربري زراعـی در    گـل آلـودگی ویـژه    در حالی کهداري نبوده معنیهاي مختلف با شیب مشابه داراي اختالف کاربريمقدار رسوب ایجاد شده در 

بـا افـزایش شـیب    . صد معنی دار بـوده اسـت  در 30ي با شیب بیش از ها این اختالف در موقعیت ،مختلف شیب بیشتر از کاربري مرتع بوده طبقات
آما کاهش عمق خاك در اثر افزایش شیب در کاربري مرتع معنی دار نیست ولـی در  . زمین عمق خاك سطحی در هر دو کاربري کاهش یافته است

-معنیدرصد  12هاي باالتر از شیبکه کاهش عمق خاك بر اثر تغییر کاربري مرتع به زراعی در  طوريهب استکاربري زراعی این تغییرات معنی دار 
براثـر فرسـایش و افـزایش     Aاز بین رفتن الیـه  نشان دهنده  ،شده زده مرتعی و شخماراضی در دو گروه خاك درصد آهک نتایج بررسی  .دار است

 .است Aبه الیه  Bمقدار آهک براثر شخم از الیه 
  

 جان غربیاراضی دیم، تبدیل اراضی، تخریب خاك، آذربای: يکلید يها واژه
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  مقدمه 
 در تولید کیفی و کمی ارتقا سبب سو یک از که است ییها مدیریت شناسایی اراضی، پایدار مدیریت در اصلی اهداف از یکی

 تغییرپذیري نحوه از آگاهی بنابراین، . نشوند اراضی تخریب به منجر و دهش خاك کیفیت حفظ سبب دیگر، سوي از ،هشد مدت طوالنی
 در که است یعوامل از یکی توپوگرافی .رسدمی نظر به ضروري پایدار، و بهتر مدیریت تر،بیش تولید به یابیدست براي خاك هايویژگی

 ).Thelen ،2004و  Jiang(میدهد  قرار تأثیر تحت را خاك خصوصیات زهکشی طبیعی، و درصد و جهت موقعیت، شیب ارتفاع، قالب
 هاي سرعت واکنش روي بر آن تأثیر ترین مهم که است خاك تشکیل در مهم عوامل از یکی بلندي و پستی ،Jenny (1983 )نظر  به

 وEgli (نیستند  یکسان شیب، مختلف هاي موقعیت در هستند فوق فرآیندهاي کنترل تحت که خاك خصوصیاتی از .است شیمیایی
 Rustad( گیرند می توپوگرافی قرار تأثیر تحت که هستند خصوصیاتی مقدار بارش و نفوذپذیري تبخیروتعرق، ،هوازدگی). 2003 همکاران،

 ايه خاکدانه آلی، بیشتري کربن مقدار شیب شانه به نسبت شیب پاي خاك )Mulla،1990و Pierson( بنا به گزارش ).2001،همکارانو 
 رس، مقدار شیب، پاي طرف به هشان طرف از با حرکت که کردند گزارش )1974، همکاران وMalo (.رس دارد بیشتري مقدار و پایدارتر

 زمان و زنده موجودات وهوا، آب مادري، مواد عامل چهار به همراه توپوگرافی .یابد می افزایش سطحی خاك ضخامت و ماده آلی مقدار
 مکانا افزایش و اراضی به منظور حفظ ).1994و همکاران،  Amundson(است  خاکساز عوامل تئوري و ضروري ابتدایی عناصر از یکی
 تا گیرد، انجام هاآن بندي رده و خاك تهیه به مرفولوژیکی مربوط فیزیکوشیمیایی، اطالعات از سري یک خاك الزم است از برداري بهره

 اثر در .صورت پذیرد شناسی ریخت زمین سطوح و اراضی زمین نما، شکل مختلف شرایط در هاآن مدیریت براي ریزي مناسبی برنامه
 به وسیله و شروع معینی شرایط در خاك تشکیل زمان و مادري مواد بلندي، زنده، پستی و موجودات اقلیم، خاکسازي عوامل

 آن نتیجه در و بود خواهد متفاوت سازي خاك عوامل اساس بر ها خاك جغرافیایی توزیع. شود می خاکسازي تکمیل فرآیندهاي
 و جعفري(آید  می وجود به ها محدودیت انواع با نیز گاهی و تفاوتامکانات م و استعداد و خواص شناسایی با هاي مختلفی خاك

 اي ویژه جایگاه از خواص خاك تمام بر آنها علت تأثیر به خاك تکامل در مؤثر فرآیندهاي و عواملخاك  تشکیل در. )1382سرمدیان، 
 پستی وبلندي، ردیف در یک همچنین ست،ه دارا را خود اکولوژیکی و وضعیت موقعیت زمین نما، یک در خاك نوع هر. برخوردارند

 .)Merkli ،2007 و Markus(شود  می مربوط توپوگرافی و عوامل اقلیم به تغییرات این از قسمتی ،بوده تنوع سیستماتیک داراي هاخاك
)Tsui در و کنترل تپه یک شیب طول را در مواد و آب حرکت تواند می شیب جهت و که موقعیت کردند بیان) 2004، همکاران و  
 خاك خصوصیات مکانی توزیع فرسایش بر کردند بیان )1994، همکاران و Moullin. (باشد داشته نقش خاك خصوصیات مکانی هايفاوتت

  .یابد می شیب افزایش تر پایین يها موقعیت در ها کربنات غلظت ،ده زیاد باالتر يها قسمت در شن میزان فرسایش، در اثر. گذارد می اثر
 دلیل و یابد می افزایش خاك رس میزان تر، کم با شیب نقاط سمت به باالتر نقاط از حرکت با که اند این عقیده بر پژوهشگران برخی

 و باالدست مناطق از فرسایش اثر در ریز مواد افزایش نیز و هوادیدگی شرایط فراهم شدن و خاك به آب نفوذ مقدار افزایش را امر این
 دشت در کشاورزي محصوالت تولید زیاد براي پتانسیل وجود با .)Brodowski  ،2005و  Rejman(دانند  پست می مناطق در رسوب
 بسیارکم مناطق این هاي خاك در ویژه از نظر تحلیل روابط تشکیل و مدیریت خاك با عوامل توپوگرافیبه خاکشناسی مطالعات ارومیه،

 تأثیرتحت  شیب مختلف هاي موقعیت در شده تشکیل هاي خاك تخصوصیا بررسی از تحقیق حاضر هدف. است صورت گرفته
 بنابراین .شود تعیین شده تشکیل هاي خاك خصوصیات و تغییرات هوازدگی روند تا است ارومیه منطقه در هاي مختلف اراضی مدیریت

 زیست محیط حفظ به نیل کرد، را تعیین آن صحیح مدیریت نوع و خاك خصوصیات نما،-زمین موقعیت اساس بر بتوان اگر
  .است یرتر پذ امکان

  
 ها مواد و روش

  منطقه مورد مطالعه
عرض شمالی  38ْ 10الی َ  38ْ 00طول شرقی و َ 44ْ 65َ الی  44ْ 50در مختصات جغرافیائی َ شهرستان ارومیه ومنطقه مورد مطالعه در 

متر، میانگین درجه میلی 300متر متوسط بارندگی  1500ارتفاع از سطح دریا حدود ). 1شکل (غربی واقع شده است  آذربایجان در
  .درجه سانتیگراد می باشد هشتحرارت 
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  موقعیت عرصه در سطح ایران و استان آذربایجان غربی - 1شکل 

  
  روش تحقیق  

 کربن آلی ودرصد رطوبت اشباع، پتاسیم، فسفر، درصد آهک کل ، شامل توان تولید رواناب، تلفات خاك خاك در این طرح خصوصیات
و  20-30و  12-20 و 0-12هاي  عنوان متغیرهاي مورد اندازه گیري در دو کاربري مرتع و زراعت دیم و در شیبهب  ،Aافق  ضخامتو 

 دو ،دامنه 4در برداري از خاك  براي نمونه. هاي کامل تصادفی به روش فاکتوریل بررسی شد درصد در قالب طرح آماري بلوك <30
گیري اندازههاي صفات  میانگین. )2شکل ( حفر شد رخمتري خاک 2/1تا عمق ) نقطه 32به تعداد مجموعا (شیب  طبقه چهارکاربري و 

  . شدمقایسه  LSDروش  به شده
  

 کاربري مرتع کاربري دیم  درصد شیب
 *           *           * *           *           * <30شیب 

*           * %20-30شیب             * *           *           * 
 *           *           * *           *           * %12-20شیب 
 *           *           * *           *           * %0-12شیب 

  محل نمونه برداري از خاك سطحی *
  . پیاده شده است) تکرار(دامنه  4کروکی فوق در *

  یق و پیاده نمودن محل کرتهاي آزمایشیعرصه تحق شماي -2شکل 
  

باران مصنوعی از . استفاده شد آب لیتر دومتر و با حجم سانتی 30×30از بارانساز مصنوعی در ابعاد  ،گیري رواناب و رسوب اندازهبراي 
یک بطري  بهپایینی صفحه  وسیلههبصورت رواناب و رسوب همازاد آب نفوذ یافته ب ،متري به سطح خاك رسیده سانتی 50ارتفاع 

  .گیري شد و سپس اندازه هدایتپالستیکی 
  
  نتایج و بحث  

هاي خاك ،اي مشخصه و رژیم حرارتی و رطوبتیه مورفولوژي اراضی و افق  شیمیائی، خصوصیات فیزیکی،  بر اساس مشخصات پروفیلی،
مادري مواد  .گیرند قرار می زریک و رژیم رطوبتیمزیک  با رژیم حرارتیسول اینسپتیسول و انتیمنطقه مورد مطالعه در دو رده 

عوامل ثیر أت ها تحت که این سنگ موجود در ارتفاعات است گ و مارننس کنگلومرا، ماسههاي  هاي منطقه سنگ دهنده خاك تشکیل
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با  که اند تشکیل دادههاي آبرفتی جوان را  ها پادگانهدست رسوبات آن و در پایین اندشدههوادیدگی حاصل و خرد و متالشی  ،مختلف
 هاي تحلیلنتایج . اند وجود آوردههرا ب کلسیکو  کمبیکهاي مشخصه  هاي با افق خاك ،ل مکانیکی و شیمیایی و بیولوژیکیمعوا عملکرد

  . شده استارائه  در زیر ،تلفات خاكخصوصیات و  ،)دیم زراعتو  مرتعی هاي کاربري( روابط مدیریت اراضی
 

  کربن آلی خاك 
بـه نحـوي کـه     .مقدار کربن آلی خاك در اثر کشت و کار بـوده اسـت   دار معنیهاي آزمایشگاهی حاکی از کاهش تجزیهیج حاصل از نتا 

تغییـرات  . درصـد نوسـان داشـته اسـت     7/0تا  6/0درصد و در اراضی زراعی  4/2تا  4/1در اراضی مرتعی بین میانگین مقدار کربن آلی 
 0-12درصد بیشترین مقدار و در طبقه شـیب   20-30کاهش مواد آلی در طبقه شیب . ی دار بوده استکربن آلی بین کلیه تیمارها معن

 اسـت درصـد   20-30ورزي و کشت و زرع در طبقه با شیب  کمترین مقدار را دارا بوده که نشان دهنده اثر تخریبی بیشتر عملیات خاك
  . )3شکل(

  
  تغییرات درصد کربن آلی خاك درتیمارهاي مورد آزمایش - 3شکل 

  : درصد رطوبت اشباع خاك
زمین زراعی بـه طـور جزئـی داراي     در این تحقیق .سیلت و مواد آلی خاك رابطه مستقیم دارد ،اشباع خاك با مقدار رسرطوبت درصد 

 20-30 کـاربري مرتعـی در شـیب    در تیمار بـا   ودمشاهده می ش 4چنانچه در شکل  .استدرصد اشباع کمتري نسبت به زمین مرتعی 
توان آن را به درصد رس زیاد در بافت خاك نسبت  که می بوده است بقیه تیمارهااز  داري بیشتر درصد اشباع خاك به طور معنی ،درصد

   .داد

  
  تغییرات درصد رطوبت اشباع خاك درتیمارهاي مورد آزمایش -4شکل
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  : آهک خاك
داري در مقدار آهک خاك زراعی نسبت بـه خـاك مرتعـی حاصـل      هده می شود در اثر کشت و کار تغییر معنیمشا 5چنان که درشکل 

نشـان  همچنـین  ایج تـ ن .اسـت بیشتر از مرتـع  ، درصد 20-30در شیب تیمارها به جز  بیشتردر اما مقدار آهک خاك زراعی  .نشده است
تا  21که میانگین مقادیر آهک در اراضی زراعی طوريبهبقیه نقاط است شیب بیشتر از  پرهاي قسمت  دهد که مقدار آهک خاك در می
که می توان آن را  به فرسایش سـطحی در خـاك رویـی نسـبت      درصد متغیر بوده است 30تا  20درصد و آهک اراضی مرتعی بین  44
  .داد

 
  تغییرات درصد آهک خاك درتیمارهاي مورد آزمایش - 5شکل

  
  : فسفر خاك

. انـدازه گیـري شـده اسـت     ppm  14تـا   هفـت و در اراضی مرتعی  ppm  16تا  12ر فسفر خاك در اراضی زراعی بین میانگین مقادی
 20-30شـیب  تیمـار بـا   . مقایسه مقدار فسفر خاك اراضی زراعی با اراضی مرتعی حاکی از زیاد بودن مقدار فسفر در اراضی زراعی است

کـاربري مرتـع در   بـه  کمترین مقدار فسـفر متعلـق   همچنین . اي تفاوت معنی دار استنسبت به سایر تیمارها دارزمین زراعی  و درصد
  ). 6 شکل( باشد درصد می 20-30 شیب

  
  تغییرات مقدار فسفر کل خاك در تیمارهاي مورد آزمایش - 6شکل 

 
  : پتاسیم خاك -3-14

 630تا  200و در خاك اراضی مرتعی   ppm 470ا ت 180بین  زمین زراعی ي ها مقدار پتاسیم خاكنتایج نشان می دهند که میانگین 
ppm همچنـین  . میباشد ي زیادها داري بیشتر از شیب شیب مرتعی و زراعی به طور معنیاراضی کم پتاسیم در خاك . متغیر بوده است

درصـد از   30بـاالي   اما تغییرات پتاسـیم خـاك در شـیب   . استداري بیشتر از زمین زراعی  مقدار پتاسیم در زمین مرتعی به طور معنی
  . )7شکل ( نیستلحاظ آماري معنی دار 
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  تغییرات پتاسیم کل خاك درتیمارهاي مورد آزمایش -7شکل 

  
  تولید رواناب  

رود که میشود لذا انتظار میرواناب قابل توجهی ایجاد  ،که در اثر برخورد قطرات باران با سطح خاك لخت و تشکیل سلهبا توجه به این
داري را در رواناب ایجاد شده در دو معنیاما نتایج حاصل از این تحقیق تفاوت . صل از زمین دیم بیشتر از زمین مرتع باشدرواناب حا

   .نسبت دادشدن خاك در اثر عملیات شخم و افزایش قدرت جذب خاك پوكرا می توان به دلیل این امر ). 8شکل (کاربري نشان نداد 
  

  
  درتیمارهاي مورد آزمایش نابتغییرات مقدار روا - 8شکل 

  
  تلفات خاك  

درصد  0-12مرتعی در موقعیت شیب  اراضیدرصد بیشترین مقدار رسوب و  20-30درصد و  <30ي شیب ها زراعی در موقعیت اراضی
تالف هاي مختلف داراي اخکاربريهاي مشابه شیب در موقعیتمقدار رسوب ایجاد شده در . کمترین مقدار رسوب را ایجاد کردند

آلودگی ویژه گل در حالی که )9شکل (کاري بیشتر از اراضی مرتعی بوده است  تنها به صورت جزئی در اراضی دیم ،داري نبودهمعنی
هاي موقعیتاین اختالف در  ،مختلف شیب بیشتر از کاربري مرتع بوده طبقاتکاربري زراعی در ) وزن رسوب در واحد حجم رواناب(

   .)10شکل (دار بوده است معنیدرصد از لحاظ آماري  <30درصد و  0- 12شیب 
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  درتیمارهاي مورد آزمایش تغییرات مقدار رسوب -9شکل 

  

  
  درتیمارهاي مورد آزمایش آلودگی رواناب تغییرات گل -10شکل 

  
  تغییرات عمق خاك

کاهش عمق خاك در اثر افزایش  اما. نشان می دهد با افزایش شیب زمین عمق خاك در هر دو کاربري کاهش یافته است 5شکل 
کاهش عمق خاك بر اثر تغییر . )11شکل ( استدار معنیدار نیست ولی در کاربري زراعی این تغییرات معنیشیب در کاربري مرتع 

  . درصد معنی دار است که می توان آن را به تغییر نوع کاربري نسبت داد 12ي باالتر از ها کاربري مرتع به زراعی در شیب
  

  
  درتیمارهاي مورد آزمایش تغییرات عمق خاك -11شکل
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  نتیجه گیري
که بر دامنه تپه بررسی مورد  در منطقه .است خاك هاي ویژگی بر و مدیریت اراضی شیب توجه قابل تأثیر بیانگر پژوهش این نتایج
نتایج . استده ش Aالیه  نتیجه موجب کاهش عمق در ،شخم در جهت شیب باعث تشدید شستشوي خاك و فرسایش شده ،شدهواقع 

سازي در حد مطلوب بوده  خاکدانه از اراضی، دهنده این موضوع است که قبل از استفاده زراعینشانبافتی  طبقاتتجزیه خاك درمورد 
هاي  شخم در جهت شیب باعث ایجاد فرسایش در بیشتر کرت لیسازي نسبتاً حفظ شده وخاکدانهاست و با شروع عملیات کشاورزي 

تر از اراضی سنگینکه بافت خاك ده شکشت و از بین رفتن شن ریز شده و در نتیجه این عمل در طی سالیان کشت و کار باعث تحت 
از نشان دهنده  ،شده زده در دو گروه مرتعی و شخمخاك درصد آهک نتایج بررسی  .گرایش یابدو به سمت بافت رسی د شومرتعی 

هاي مرتعی با اراضی  رواناب سطحی زمین. است Aبه الیه  Bیش مقدار آهک براثر شخم از الیه براثر فرسایش و افزا Aبین رفتن الیه 
توان آن را به پوك شدن خاك در نتیجه عملیات شخم و افزایش قدرت جذب خاك نسبت  داري نداشته است که می دیم تفاوت معنی

این تفاوت در شیب . بري زراعی بیشتر از اراضی مرتعی بوده استشده در کارآلودگی رواناب و مقدار رسوب ایجاد گلبا این حال . داد
دنبال خواهد هدرصد تخریب بیشتر خاك را ب 30دهد کشت اراضی با شیب بیشتر از  که نشان می استدار معنیدرصد  30بیشتر از 

 تحلیل و تجزیه الزم است یدار اراضیبراي نیل به مدیریت پا بنابراین .نماید مییید أتتغییرات عمق خاك نیز این موضوع را  .داشت
 براي الزم نیاز یک این عوامل بهبود چگونگی گیرد، قرار توجه مورد غذایی و عناصر خاك هدررفت بررسی یندهايافر در باید نمازمین

 بهبود و اكکاهش تلفات خ براي مؤثر یک روش تواند می از نتایج این تحقیق استفاده که است آینده در خاك خیزيحاصلافزایش 
  .باشد کشاورزي پایدار در توسعه مهم پارامترهاي از یکی عنوان به خاك خیزيحاصل
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