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چکیده
زیست و هاي زیادي را در زمینه تخریب خاك، محیطها و مراتع به اراضی کشاورزي، امروزه در سطح دنیا نگرانیتبدیل جنگل

ت شناخبرايمطالعه تغییرات خصوصیات خاك در اثر تغییر کاربري اراضی ضروري است و . تغییر اقلیم جهانی پدید آورده است
تواند منظور جلوگیري از تخریب خاك، ایجاد و تثبیت تولید پایدار و نیز اهداف زیست محیطی میهاي پایدار در هر منطقه بهمدیریت

هاي اخیر،اند و در سالهاي وسیعی از مراتع آوارد به اراضی کشاورزي تبدیل شدههاي گذشته بخشدر دهه. باشدحل مفیدي راه
منظور بررسی اثرات تغییر کاربري اراضی بر برخی این تحقیق به. استشدهدر این اراضی زراعی کم بازده مطرح هاي مثمراحداث باغ

بعد از شناسایی منطقه از طریق پیمایش صحرایی و با استفاده از . شیمیایی خاك در منطقه آوارد انجام شد-خصوصیات فیزیکی 
-مرتع، زراعت غالت، زراعت حبوبات، باغ گردو و باغ گردو(متر هر تیمار سانتی0-30مرکب خاك از عمق نمونهGPS ،3دستگاه 

ها، جرم مخصوص بافت خاك، پایداري خاکدانه: تعیین برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك شاملبرايبرداشت شد و ) سیب 
پذیري شاخص فرسایش. شناسی منتقل شدهدایت الکتریکی به آزمایشگاه خاكکربن آلی، اسیدیته و ظاهري، درصد تخلخل کل،

طرفه ها از روش تجزیه واریانس یکوتحلیل دادهمنظور تجزیهبه. با استفاده از رابطه نسبت رس اصالح شده، محاسبه شدخاك نیز
)ANOVA (وتحلیل تجزیه.درصد استفاده شد5داري ح معنیها از آزمون توکی در سطمنظور مقایسه میانگینسپس به. استفاده گردید

ها و هدایت الکتریکی خاك اثر مثبت هاي مثمر در اراضی زراعی کم بازده، بر پایداري خاکدانهها نشان داد که احداث باغداده
با توجه به ). <05/0P(داري نگذاشته استاست، اما بر سایر خصوصیات ازجمله کربن آلی خاك اثر معنیداشته) >05/0P(داريمعنی

در . باشدترین کاربري اراضی در منطقه مورد مطالعه میکه حفظ مراتع طبیعی مناسبکردگیري توان چنین نتیجهدست آمده، مینتایج به
. گرددهاي مثمر پیشنهاد میاراضی زراعی کم بازده منطقه مورد مطالعه نیز، احداث باغ

.اك، زراعت، باغ، مرتع، هزارجریب بهشهرتغییر کاربري، خ:هاي کلیديواژه

مقدمه
امروزه . مهم استناپذیر طبیعی تجدیدخاك، از منابع

هاي مختلف، دهد که بشر به شکلتحقیقات مختلف نشان می
دهد که متأسفانه اکثراً با خاك را تحت تأثیر قرار می

بنابراین با توجه به اهمیتی که . پیامدهاي منفی همراه است
جمعیت رو به رشد جهان خاك در ارتباط با تأمین غذاي

ضروریست آنشناخت کلیه خصوصیات کند،ایفا می
هاي ناشی از آشفتگی). 2004خادمی و همکاران، (
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هاي کنترل نشده و رویه، آتش سوزي، چراي بیتراشیجنگل
ها به اراضی کشاورزي در ایران تبدیل مراتع و جنگل

)Hajabbasi et al., Doran(و در دیگر نقاط جهان ) 1997

& Parkin, تنزل کیفیت فیزیکی، شیمیایی و ) 1994
ها و تبدیل جنگل.ستهمراه داشته ابهیکی خاك رابیولوژ

هاي مراتع به اراضی کشاورزي، امروزه در سطح دنیا نگرانی
زیست و تغییر اقلیم جهانی زیادي را در زمینه تخریب محیط

Wali(پدید آورده است et al., 1999 .(Spaans و همکاران
خاك را در تواندمیمعتقدند تغییر کاربري اراضی) 1989(

دهد تغییراتی ن میتحقیقات نشا. برابر تخریب حساس کند
راشی و اجراي عملیات زراعی اتفاق تکه پس از جنگل

Vagen(لی خاك تواند موجب کاهش مواد آافتد، میمی et

al., Lu(، کاهش میزان عناصر قابل استفاده گیاهان )2006

et al., Likens(ویژه تلفات شدید ازت ، به)2002 et al.,

و کاهش میزان تخلخل، نفوذپذیري و ظرفیت ) 1970
Lu(نگهداري آب  et al., ساالنهدرصد. گردد) 2002

گیالن، مازنداران و (هاي شمالی کشور تراشی در استانجنگل
شدهبرآورد درصد 69/0و 49/0، 21/0ترتیب به) گلستان

Mirakhorlou(است et al., اراضی تغییر کاربري ). 2006
هاي سبب تسریع تجزیه مواد آلی خاك شده و سایر ویژگی

داده،ستی آن را تحت تأثیر قرار فیزیکی، شیمیایی و زی
دار در میزان مواد آلی، نیتروژن سبب تغییر معنیکه طوريبه

Sanchez Maranon(شده است) C:N(کل و نسبت  et al.,

Yimerو 2002 et al., خصوصیاتتغییرات مطالعه).2007
هاي متفاوت در خاك در شناسایی اثرات مدیریت

هاي کشاورزي و منابع طبیعی ازجمله تخریب مراتع و عرصه
. و احیاي اراضی از اهمیت بسیاري برخوردار استها جنگل

که این مطالعات منعکس کننده اثرات مدیریت بر در صورتی
برايحل مفیدي د، راهمدت باشر کوتاهدکیفیت خاك 

منظور جلوگیري هاي پایدار در هر منطقه بهخت مدیریتشنا
فاظت از حاز تخریب خاك، ایجاد و تثبیت تولید پایدار و 

Yousefifard(باشد زیست میمحیط et al., Sixو 2007 et

al., هاي وسیعی از مراتعهاي گذشته بخشدر دهه).2000
زراعت وزراعت حبوبات(آوارد به اراضی کشاورزي 

هاي احداث باغهاي اخیر،اند و در سالتبدیل شده) غالت
در این اراضی زراعی کم ) سیب و باغ سیب-باغ گردو(مثمر 

با توجه به گستردگی تغییر کاربري . استشدهبازده مطرح 
منظور اراضی در حوضه آبخیز آوارد، این تحقیق به

بر برخیسازي کاربري اراضی بهینهسازي اثرات کمی
پذیري آن شیمیایی خاك و فرسایش- خصوصیات فیزیکی 

رود نتایج حاصل از این پژوهش، انتظار می.انجام شد
منطقه از اراضیبرداري پایدار بهرهبراياطالعات مفیدي 

هاي مدیریتی مورد مطالعه فراهم آورد و در گسترش روش
.آینده در این منطقه مفید واقع گردد

هامواد و روش
منطقه مورد مطالعهتشریح 

حوزه آبخیز آوارد در استان مازندران و در مختصات
35'و40"طول شرقی و53°و57'و18"تا 53°و42'و37"
این . شمالی واقع شده استعرض 36°و39'و05"تا 36°و

کیلومتر مربع یکی از 941در حدودحوزه با مساحتی 
هاي حوزه آبخیز هاي رودخانه نکا و از زیرحوزهسرشاخه

رودخانه نکا است که در شرق مازندران و جنوب گلوگاه 
ژه، حوزه آوارد در نماي آمبربر اساس اقلیم. استشدهواقع 

مارتن، در آب و روش دوبر اساسو اي سرد منطقه مدیترانه
باران و بر اساس نقشه هم. استمرطوب واقع هواي نیمه

حدود ،آنسنجی، متوسط بارندگی هاي آماري باراندوره
متوسط درجه حرارت منطقه . باشدمیمتر در سالمیلی459

ترین گراد است، که پاییندرجه سانتی46/11در سال 
پس .ماه استتیرماه و باالترین آن نیز در ديمتوسط دما در 

که در ارتفاع، جهت و اراضی کاربري5از بازدید صحرایی، 
اراضی کاربري .شناسایی شدندشیب مشابهی قرار داشتند، 

. )1شکل (مرتع بوده است،در گذشتهغیرمرتعی نیز 
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برداريموقعیت جغرافیایی پنج سایت نمونه-1شکل 

برداري خاكصحرایی و نمونهعملیات
پیمایش صحرایی و با از طریق بعد از شناسایی منطقه

عمق ازخاك مرکب نمونهسه ،GPSاستفاده از دستگاه 
، زراعتزراعت غالتمرتع، (تیمارمتر در هر سانتی30-0

15و در مجموع )سیب -باغ گردوو گردو حبوبات، باغ
گیري پارامترهاي فیزیکی و شیمیایی اندازهبراينمونه مرکب 

.برداشت شدخاك 
روش آزمایشگاهی

انجامبرايآزمایشگاهبهخاكهاينمونهانتقالازپس
خشکآزادهوايمعرضدرهانمونهآزمایشگاهی،مطالعات

تعیینبرايکلوخهتعداديهمراهبههانمونهازبخشی. شدند
خاكذراتقطروزنیمیانگینطریقازهاخاکدانهپایداري

)MWD: Mean Weight Diameter (براينیزو
هانمونهبقیهازخاك،ظاهريمخصوصجرمگیرياندازه
کوبیدن،ازبعدخاكهاينمونهتمامیسپس،. گردیدجدا

خاك،بافتتعیینبراي. شدندالکمیلیمتري2الکتوسط
حذفواکسیژنهآبباآلیموادتجزیهازپس

از روشکالگن،نمکباهارسچسبندگیخاصیت

,Bouyoucos(هیدرومتري جرم.گردیداستفاده) 1962
پارافینروشبهوکلوخهازاستفادهباظاهريمخصوص

)Blake & Hartge, هاي خاكنمونهتخلخل کلو) 1986
)F( بر حسب درصد با استفاده از جرم مخصوص ظاهري و

:حقیقی خاك محاسبه شد

= 1 − خاك) مخصوصظاهري خاك)(وزن مخصوصحقیقی (وزن × 100
وزن مخصوص ظاهري خاك بر اساس ، رابطهدر این 

متر مکعب هاي انجام شده بر حسب گرم بر سانتیگیرياندازه
متر گرم بر سانتی65/2و وزن مخصوص حقیقی خاك برابر 

. استشدهمکعب منظور 
Angers(مرطوبالکروشباهاخاکدانهپایداري &

Mehuys, Kemperو 1993 &Rosenau, وگیريندازها) 1986
از ) MWD(هاخاکدانهقطروزنیمیانگینعنوانبهآنکمیت
:شدزیر محاسبهرابطه

MWD = ∑ xw
هاي باقی مانده بر میانگین قطر خاکدانه̅، رابطهدر این 
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هاي باقی مانده بر نسبت وزن خاکدانهwiروي هر الک و
. باشدها میتعداد الکnروي هر الک به وزن کل نمونه و

پذیري خاك با استفاده از نسبت رس فرسایششاخص
:MCR(اصالح شده modified clay ratio ( زیرو از رابطه

Kumar(تعیین شد et al., 1995 .(

شده اصالح رس نسبت = سیلت شن+درصد درصد

مادةآلی درصد رس درصد

pHاسیدیته خاك در حالت گل اشباع و با استفاده از 

پیج و همکاران، (گیري شداي اندازهمتر داراي الکترود شیشه
سنج هدایت الکتریکی با استفاده از دستگاه هدایت. )1987

پیج و همکاران، (الکتریکی، در عصاره اشباع تعیین گردید 
کرومات پتاسیم اکسیداسیون کربن آلی توسط دي).1987

توسط و شدهدر مجاورت اسید سولفوریک غلیظ انجام 
آمونیوم فروسولفات نیم نرمال در مجاورت معرف فنانترولین 

نلسون (گیري شد با روش تیتراسیون، مقدار کربن آلی اندازه
).1982و سامرز، 

هاآماري دادهتحلیل
SPSSزارافاز نرمنتایجوتحلیلتجزیهبراي استفاده 16.0

هایی ها از نظر عدم وجود ناهنجاريادهدر ابتدا د. گردید
. کنترل شدند)Outlier values(مانند مقادیر انتهایی و پرت

زمون فرضیه صفر آبراياز آزمون یکنواختی واریانس، پس 
تیمارهاي پارامترهاي مورد مطالعه در برابر بودن میانگین

انجام ) ANOVA(طرفهیکواریانس، آنالیز هاي مختلف
در توکیون ها از آزممنظور مقایسه میانگینشد، سپس به

.درصد استفاده شد5داري سطح معنی

نتایج 
بافت خاك، فراوانی نسبی ذرات شن، رس و :بافت خاك

ویژه با بافت خاك به. دهدسیلت را در نمونه خاك نشان می
تواند تعیین کننده میتأثیر خود روي وضعیت رطوبت خاك 

رشد گیاهان، میزان تولید محصول و حتی نوع درختانی باشد 
,Mahmoodi & Hakimian(رویند که در یک منطقه می

دهنده بافت بررسی نتایج حاصل از اجزاي تشکیل).1999
باستثناي تیمار زراعت نشانگر آن است که ) 1جدول(خاك

داري در درصد اجزاي غالت، در سایر تیمارها تفاوت معنی
در تیمار زراعت ). <05/0P(گرددبافت خاك مشاهده نمی

داري در قیاس با طور معنیدرصد ذرات سیلت بهغالت، 
و 05/0P<(.Bewket(باشدسایر تیمارها کمتر می

Stroosnijder)2003 ( وMartinez-Mena و همکاران
که در نتیجه تغییر اندکردهدر مطالعات خود مشاهده ) 2008(

در بافت خاكرس و سیلتدرصد، طبیعیکاربري اراضی 
توجیه در. گرددشن اضافه میدرصدنکاهش یافته، بر میزا

که تغییر کاربري کرداستداللتوان چنیناین پدیده می
شود و ها میباعث کاهش پایداري خاکدانهطبیعیاراضی 

در طول . شوداین امر سبب افزایش میزان فرسایش می
انتخابی فرسایش در جداسازي ذرات خاك، ذرات یند افر

یابند دست انتقال میمناطق پایینرس و سیلت جدا شده، به 
گرددمدت منجر به تغییر بافت خاك میو این امر در طوالنی

)Bewket & Stroosnijder, ,Celikو 2003 2005 .(

هاي مختلف کیفیت خاك در کاربريمقایسه میانگین برخی پارامترهاي فیزیکی-1جدول

رستیمار
)درصد(

شن
)درصد(

سیلت
)درصد(

بافت
خاك

میانگین وزنی
هاخاکدانهقطر
)مترمیلی(

جرم مخصوص ظاهري
تخلخلپذیريشاخص فرسایش)متر مکعبگرم بر سانتی(

)درصد(

a49/8a67/0a42/3a66/74شنی لومa16a77a7مرتع
a21/7a68/0a03/4a66/74شنی لومa17a76a7سیب-باغ گردو

a8a66/0a67/3a33/75شنی لومa19a74a7باغ گردو
b92/4a72/0a04/4a33/70شنی لومa17a76a7زراعت حبوبات
b58/4a79/0a49/3a66/70شنی لومa19a77b4زراعت غالت

.درصد است5دار در سطح حروف مشابه بیانگر عدم تفاوت معنی: *
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نیز نشانگر بیشترین کاهش ) 1جدول (نتایج این تحقیق 
باشد که این ها در تیمار زراعت غالت میپایداري خاکدانه

دار درصد ذرات سیلت در بافت امر منجر به کاهش معنی
.خاك آن شده است
در برابر ها خاکدانهمیزان مقاومت : هاپایداري خاکدانه

به پایداري ،شدن توسط نیروهاي مرتبط با آبگسیخته
:NRCS(استها موسوم خاکدانه Natural Resources

Conservation Service ،1996 .( نتایج میانگین وزنی قطر
بیانگر آن است )1جدول(هاي مختلفتیمارها در خاکدانه

غالت و زراعتتیمارهايها در که پایداري خاکدانه
کاهش مرتعتیمارداري در قیاس با طور معنیحبوبات به
نشان داد که ) 05/0P<(.Chelik)2005(یافته است

هاي ها در خاكمیانگین وزنی قطر و پایداري خاکدانه
هاي زراعی در مقایسه با خاكیو جنگلیاراضی مرتع

نشانگر آن ) 1جدول(این تحقیق نتایج . بیشتر بوده است
ترین و خاك تیمارهاي است که خاك تیمار مرتع داراي بیش

ها زراعت غالت و حبوبات داراي کمترین پایداري خاکدانه
ها اثرگذار پایداري خاکدانهبرهاي مثمر است و احداث باغ

هاي درشت را شکسته دانهعملیات زراعی خاك. استنبوده
دهد و ماده آلی خاك را نیز در معرض تلفات قرار می

)Haynes, 1999Shepherd et al., 2001 .(Carter)2002 (
ها بیانگر کاربري کند که کاهش پایداري خاکدانهبیان می

نشان دادند که ) 2005(برونیک و الل . استناپایدار اراضی
هاي طور قابل توجهی خاکدانههایی با پوشش طبیعی بهخاك

. هاي کشت شده دارندتر و پایدارتري نسبت به خاكدرشت
شتر بودن توده زنده میکروبی، بقایا و تواند بیعلت این امر می

ریشه گیاهان، پلی ساکاریدها و مواد هومیکی بیشتر در 
.نخورده باشدهاي درشت خاك دستخاکدانه

جرم مخصوص :جرم مخصوص ظاهري و درصد تخلخل کل
ورزي تحت ظاهري در اثر تغییر کاربري و عملیات خاك

Franzluebbers(گیرد تأثیر تغییرات موقتی و دائمی قرار می

et al., Ferrerasو2000 et al., ، )1جدول(نتایج ). 2000
داري بین میانگین جرم نشانگر آن است که تفاوت معنی

هاي مختلف وجود نداردتیمارمخصوص ظاهري 

)05/0P> .( هاي تیمارهمچنین، درصد تخلخل کل در خاك
.)<05/0P(داري با همدیگر ندارند مختلف نیز تفاوت معنی

دار، این تحقیق صرفنظر از عدم وجود تفاوت معنیدر
بیشترین جرم مخصوص ظاهري و کمترین درصد تخلخل در 

جرم مخصوص .)1جدول(گردداراضی زراعی مشاهده می
ظاهري در اثر عملیات مدیریت اراضی که بر نوع پوشش 

گذارد، ل خاك اثر میخگیاهی و ماده آلی، ساختمان و تخل
، ماده آلی خاك را مرتعیتغییر کاربري اراضی . ندکمیتغییر 

ها را از طریق مستعد و ثبات طبیعی خاکدانهکرده خریب ت
. کندناشی از آب و باد تضعیف میتهايخسارها به آنکردن 
که ذرات خاك فرسایش یافته، خلل و فرج خاك را پر زمانی

کنند، تخلخل کاهش یافته و جرم مخصوص ظاهري می
افزایش جرم مخصوص ظاهري خاك در . یابدافزایش می

در رشد ریشه یهایتواند باعث محدویتطوالنی مدت می
,Chelik(گیاهان گردد ها و کاهش پایداري خاکدانه). 2005

زراعی تیمارهايافزایش جرم مخصوص ظاهري خاك در 
نشانگر اتالف فزاینده ) زراعت غالت و زراعت حبوبات(

ش فعالیت بیولوژیک خاك و مواد چسباننده خاك، کاه
باشد و ممکن است حرکت ضعیف هوا و آب در خاك می

منجر به کاهش عمق ریشه گیاهان و رشد ضعیف آنها گردد
). 2003،جی ایوبا(

داري در شاخص تفاوت معنی:پذیريفرسایششاخص
گرددمشاهده نمیپذیري تیمارهاي مورد مطالعه فرسایش

)05/0P>.( استفاده از ضریب محاسبه و البته
.شوددر این منطقه پیشنهاد می) K(پذیري خاك فرسایش

، بیانگر میزان pHواکنش خاك یا :(pH)واکنش خاك
عواملی اسیدیته خاك بر. اسیدیته یا قلیائیت خاك است

عناصر غذایی مورد نیاز گیاهان، از مانند قابلیت استفاده 
هاي خاك تحرك عناصر سنگین و فعالیت میکروارگانیسم

هاي مختلف اگرچه اسیدیته خاك در اثر مدیریت. مؤثر است
، اما با توجه )NRCS ،1996(کند اراضی ممکن است تغییر 

، میانگین این پارامتر در )2جدول (دست آمدهنتایج بهبه
دهد نشان نمیرا داري هاي مختلف تفاوت معنیکاربري

)05/0P> .(
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هدایت الکتریکی خاك نماینده :(EC)هدایت الکتریکی
شوري خاك یکی . باشدمیزان امالح هادي محلول خاك می

که بر اثر تجمع استاز عوامل محدودکننده رشد گیاهان 
آید و با افزایش غلظت امالح محلول امالح خاك پدید می

بیانگر آن است )2جدول(دست آمدهنتایج به.شودزیاد می
غالت و (یمارهاي زراعیتدر که هدایت الکتریکی خاك 

طور بهکه مقدار آنطوريه، بافزایش یافته است)حبوبات

مرتعتیمارداري بیشتر از هدایت الکتریکی خاك معنی
دار هدایت الکتریکی معنیافزایش البته . )>05/0P(باشدمی

تواند ناشی می) غالت و حبوبات(خاك در تیمارهاي زراعی
هاي شیمیایی ز کوداستفاده ا. از کاهش پوشش گیاهی باشد

تیمارهاي خاك در افزایش امالح از عوامل تواندنیز می
,Chaneton & Lavado(باشدزراعی  1996.(

ي مختلفاتیمارهشیمیایی کیفیت خاك در اي مقایسه میانگین برخی پارامتره-2جدول

واکنش خاكتیمار
Log[H+] -

هدایت الکتریکی
)زیمنس بر متردسی(

کربن آلی
)درصد(

a75/7a19/0a53/8مرتع 
a13/8a18/0b60/3سیب-باغ گردو

a18/8a17/0b08/3باغ گردو
a21/8b25/0b54/3زراعت حبوبات

a20/8b26/0b22/4غالتزراعت 
.درصد است5دار در سطح، حروف مشابه بیانگر عدم تفاوت معنیتیماردر هر*

نشانگر آن ) 2جدول (نتایج بدست آمده :کربن آلی
داري بر مقدار معنیکه تغییر کاربري اراضی اثر منفی است 
است و میزان کربن آلی در نتیجه اشتهگذآلی خاك کربن 

داري یافته استتغییر کاربري اراضی کاهش معنی
)05/0P< .( احداث باغ)نیز نتوانسته ) سیب- گردو و گردو

که میزان کربن طوريهبر این پارامتر اثر مثبتی داشته باشد، ب
-گردو و گردو (کاري شده آلی در خاك تیمارهاي باغ

از میزان کربن آلی خاك داري کمتر نیز بطور معنی) سیب
.باشدمرتع می

مواد آلی از طریق تأثیر بر خصوصیات فیزیکی و 
هاي میکروبی، نقش خاك و همچنین کنترل فعالیتشیمیایی

Solomon(کند کلیدي در خصوصیات خاك ایفا می et al.,

هاي کمی و کیفی کربن آلی خاكآگاهی از ویژگی). 2002
(SOC)ها حفظ کیفیت و قابلیت تولید خاكبراي

,Velayutham(ضروریست  مهمترین عامل مؤثر در ). 2000
ورزي است در خاك، عملیات خاكتسریع کاهش مواد آلی

که سبب افزایش سرعت تجزیه مواد آلی خاك طی عملیات 

شودمیورزي سبب عملیات خاكهمچنین، . گرددمیشخم 
ك با درصد مواد آلی کمتر، با خاكهاي پایین خاکه الیه
حاوي مواد آلی بیشتر، مخلوط شده و درصد کربن فوقانی

,Aguilar(یابدآلی خاك سطحی کاهش  1988(.

بحث
ویژهبه، دست آمده از این تحقیقبا توجه به نتایج ب

در اثر ها و ماده آلی خاكپایداري خاکدانهدار معنیکاهش 
،)غالت و حبوبات(به عرصه زراعیمرتعیتبدیل اراضی 

طبیعی مراتعحفظ که کردگیري توان چنین نتیجهمی
باشد، میمطالعهمنطقه مورد در اراضی کاربريترینمناسب

طبیعیمراتعاحیا "هاي موجود، عمالاما با توجه به واقعیت
–و اصرار بر آن پیامدهاي اجتماعی باشدامکانپذیر نمی

با توجه به رواز این، اقتصادي سنگینی دربر خواهد داشت
هدایت الکتریکی خاكها و پایداري خاکدانهدارمعنیبهبود
در )سیب- گردو و گردو (کاري شدهباغتیمارهايدر 

زراعت غالت و زراعت (زراعیتیمارهايبا مقایسه
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هاي مثمر در اراضی زراعی کم بازده ، احداث باغ)حبوبات
گردد و درصورتیکه احداث منطقه مورد مطالعه پیشنهاد می

هاي یکساله همراه یونجهماننداي باغ با کشت گیاهان علوفه
هاي منطقه علوفه داممین أتتواند نقش مهمی در گردد، می
یمستلزم ارائه طرحعملیاتی شدن این پیشنهاد. ایفا نماید

. باشدمیتأمین اعتبار نیز جامع، مدیریت اصولی و منسجم و 
جلوگیري از تخریب اراضی، کنترل روند فرسایش خاك، 
ایجاد اشتغال، جلوگیري از مهاجرت و احیاي اراضی از 

هايبه باغکم بازدهزراعییمهمترین مزایاي تبدیل اراض
کمبود اعتبار، نبود برنامه مشکالتی از قبیل البته . استمثمر 

رسانی نامناسب، ناآشنایی با جامع، حمایت نشدن، اطالع
توانند عملیاتی شدن این پیشنهادمیمزایاي آن و تأمین آب، 

. کنندرا با مشکل روبرو 
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Abstract
Todays, conversion of forests and rangelands to croplands has made concern about soil
and environmental degradation and global climate change. Knowledge of the effects of
land use change on soil properties is necessary and can be a solution for identifying
sustainable managements in any region in order to prevent soil degradation and reach to
sustainable production and environmental purposes, either. In the past decades, large
part of Avard rangelands has been converted to croplands. In recent years, gardening on
these low efficiency agricultural lands has been suggested. The aim of this study was to
investigate the effects of gardening on some soil physical and chemical properties
compared with rangeland and cropland in Avard region. At first, the study area was
identified by field survey and then, three composite soil samples were obtained from
depth of 0-30 cm of key area of each treatment (rangeland, walnut Garden, walnut –
apple garden, cereal farm, and frijol farm). Some soil physical and chemical properties
including texture, aggregate stability, bulk density and porosity, organic carbon, pH, and
electrical conductivity were measured in laboratory and soil erodibility index was
calculated by using the modified clay ratio relation. Data analysis was performed by
SPSS.16.0 software and one way analysis of variance. In order to compare the means of
studied parameters, tukey test at a significance level of 5% was applied. The results
demonstrated that soil aggregate stability and electrical conductivity were significantly
improved (P<0.5) as a result of gardening on the low efficiency agricultural lands, but
other soil properties such as soil organic carbon were not significantly improved
(P>0.5). According to the results, it can be concluded that the best land use in the study
area is natural rangelands. Establishment of orchards in the low efficiency arable lands
of the study area is recommended, either.

Keywords: Land use change, soil, cultivation, orchard, rangeland, Hezarjerib Behshahr.


