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 چکیده

، تحليل اثر تغيير . هدف از اين پژوهشگذاردهاي فيزيکي و شيميايي خاک ميتغيير غير علمي و ناآگاهانه کاربري اراضي تاثير جدي بر ويژگي
برداري خاک، به روش تصادفي نمونه. ابتدا باشدميانشاه کاربري اراضي بر روي خصوصيات فيزيکي و شيميايي خاک در حوزه آبخيز هلشي کرم

هاي هر کاربري کشاورزي، مرتع و جنگل برداشت و ويژگينمونه خاک در  98متر انجام و در مجموع تعداد سانتي 1-51سيستماتيك و از عمق 

ميانگين مقدار رس، سيلت و شن خاک در هر شدند. نتايج مقايسه گيري و تجزيه و تحليل هاي استاندارد اندازهفيزيکي و شيميايي با استفاده از روش
، درصد آهك در هر سه کاربري تفاوت pH ،EC  مقادير سيلت،که تغييرکاربري بر حالي، دردار دارندسه کاربري نشان داد که با هم تفاوت معني

داري ، پايداري خاکدانه و کربن آلي خاک به صورت معنيصوص ظاهريمتوسط وزن مخ ها بيانگر اين است که. بررسيداري ايجاد نکرده استمعني
، پتاسيم نشان صد نيتروژن، فسفرنتايج مقايسه ميانگين در. ها در کاربري جنگل از همه بيشتر شده استمقدار آن ها تغيير نموده وهمه کاربريدر 
کاربري مرتع و نشان داد که تغيير  (ANOVA) کطرفهي انسيوار زيآنال. ري دارنددا، در هرسه کاربري با هم تفاوت معنيکه بجز پتاسيمدهد مي

هاي خاک داشته و پايداري خاکدانه و کربن آلي در کاربري جنگل بيشترين تفاوت را ايجاد کرده و بيانگر اين است جنگل بيشترين تأثير را در ويژگي
کيفيت ، مواد غذائي و کاهش  موجب خاک شيميايي و فيزيکي هايويژگي تغيير با تواند يمکه تغيير کاربري اراضي از جنگل و مرتع به کشاورزي 

نتايج اين بررسي ضرورت توجه بيشتر به مطالعات ، ها و مراتع در حوزه هلشيگردد. با توجه به اهميت اکولوژيکي جنگلافزايش تخريب خاک 
 . دهده بيش از پيش نشان مي، اصلاح و تغيير کاربري اراضي را در اين منطققابليت

 هلشي حوزه خاک، آلي وزن مخصوص ظاهري، کربن ها،خاکدانه پايداري ،کاربري اراضي :کلیدی واژگان

 

 مقدمه

که امروزه طوريبه. گذاردمي خاک شيميايي و فيزيکي هايويژگي ديگر و آلي ماده ميزان بر جدي تأثير عموماٌ اراضي تغيير کاربري
باشد )پيچند، موضوعات مهم و مورد توجه محققين مييکي از  آبخيز هايحوزه در خاک خصوصيات بر اراضي کاربري تغيير راتاث بررسي
 باعث کشاورزي اراضي تبديل به و مراتع و هااز جنگل کاربري تغيير که دهدمي نشان دنيا مختلف مناطق در تحقيقات نتايج(. 11: 0910

کاهش  در آينده موجب افزايش فرسايش، امر فعلي خاک شده و اين توليد ظرفيت و کاهش طبيعي هايسيستماکو در اخلال يا تخريب
در ايران نيز ساليانه هزاران هکتار از  .(Celik, 2005:270) مي گردد خاک فون و فلور در تغيير يا و شدن شور ،رطوبت تغيير حاصلخيزي،

                                                   
                                                ريدانشگاه ملا ستيز طيو مح يعيدانشکده منابع طب ،يزداريگروه مرتع و آبخ ،ارشد يکارشناس. 0
 )نويسنده مسئول(ريدانشگاه ملا ستيز طيو مح يعيمنابع طبدانشکده  ،يزداريگروه مرتع و آبخ ،اريدانش .5
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کاهش  افزايش فرسايش، توان بهکه از پيامدهاي آن مي يابندني تغيير کاربري ميجنگلي و مرتعي به کشاورزي و مسکو اراضي
 . (500: 0910زايي اشاره نمود )خطير پاشا و همکاران، حاصلخيزي و بيابان

 خاک يستيز و ييايميش ،يکيزيف اتيخصوص بر مختلف هايکاربري اثر يبررس( در پژوهشي به 0910) رمضانپور و همکاران
 و ظاهري مخصوص جرم لت،يس رس، ريمقاد داريي معن طور به کاربري رييتغ داد نشان جينتا .پرداختند لنگرود و جانيلاه انشهرست

( 0912. غلامي و همکاران )کاهش داد ه است را، آهن دياکس  ،يتبادل ميپتاسو  ميزيمن ،يآل کربن شن، ريمقاد و شيافزا را آهن دياکس
 اراضي کاربري تغيير بانه را بررسي کرده و نشان دادند که تاثير خاک شيميايي و فيزيکي هايويژگي برخي بر اراضي کاربري تغيير تاثير

تغيير کاربري اراضي بر برخي خصوصيات  نقش در بررسي( 0912) رياحي و همکاران. باشدنمي دار معني رس و سيلت شن، درصد بر
خاک  ، اسيديته و ميزان درصد شن، کربنات کلسيمبه اين نتيجه رسيدند که چگالي ظاهري فيزيکي و شيميايي خاک آبخيز کياسر گلوگاه

سازي تغييرات ارزيابي و شبيه( در 0912و همکاران ) صدر موسوي. يافته است ، ميزان درصد سيلت کاهشافزايش و تخلخل خاک
مداوم کاهشي در اراضي کشاورزي  روندادامه  نشان دادند که CA-Markovيرامون شهر مياندوآب با استفاده از مدل پ هايکاربري زمين

 -هاي زيست محيطي و اجتماعيافت شديد شاخصموجب  بدون اتخاذ يك سياست توسعه پايدار و روند مداوم افزايشي در اراضي شهري
  .شداقتصادي خواهد 

 قالب در آماري رود را با استفاده از تجزيه زاينده آبخيز حوزه خاک پذيريفرسايش بر اراضي مديريت ( اثر0910کرمي و همکاران )
 نداشته درصد 2 احتمال سطح در خاک پذيريفرسايش بر داريمعنيتاثير خاک بافت کلاس دادند که نشانبررسي و  تصادفي کاملا طرح
 شهرستان قلك جنگل خاک زيستي و يمياييش ،فيزيکي خصوصيات بر اراضي کاربري تغيير ( اثر0910خطير پاشا و همکاران ) .است

 داريمعني تفاوت مختلف هايکاربري بين در خاک زيستي و شيميايي فيزيکي، مشخصات که نشان داد . نتايجقائمشهر را بررسي کردند
 آبخيز در حوزه خاک اييشيمي و فيزيکي خصوصيات  بر کشاورزيکاربري به مرتع تبديل تأثير ( در مطالعه0910)دارند. پيچند  يکديگر با

 صورتبه آلي، کربن کل، آهك اما  نکرده ايجاد منيزيم اسيديته، مقادير در را داريمعني تغييرات اراضي کاربري امامه نشان داد که تغيير
ايش خاک حوزه در بررسي تاثير تغييرات پوشش و کاربري زمين در قابليت فرس( 0915صفاري و همکاران ). کرده است تغيير داريمعني

ها پتانسيل فرسايش خاک براساس روند تغييرات کاربري زمين روبه افزايش قره سو گرگانرود به اين نتيجه رسيدند که در اکثر زير حوزه
 را خاک يآل کربنکاهش مقدار يرو بر  ذرت مداومو کشت ي اراضي از جنگل به کشاورزي کاربر ريير تغيتأثShan et al  (2010 ) .است

. دهد کاهش را خاک يآل کربن تيفيک و مقدار توانديم ي اراضي کاربر رييتغبررسي کردند. نتايج نشان داد که  نيچ يشرق شمال در
Abera et al  (2011 )گذاشته دار يمعن اثر خاک کل ازت و يآل کربن و يآل ماده ريمقاد بر کشاورزي که دادند گزارش خود مطالعات در 

هاي با بررسي اثر کاربريLiu et al  (2013 ) .شده است خاک يآل ماده ونيداسياکس شيافزا سبب شخم و کاسته هاآن مقدار ازو 
ومقدار   هاي لسي چين به اين نتيجه رسيدند که ميزان کربن آلي خاکبندي خاک در فلاتمختلف اراضي برمقدار کربن آلي و دانه

 . نسبت به اراضي کشاورزي بيشتر است ها در اراضي جنگلي و مراتعپايداري خاکدانه

hunke et al  (2014 )هاي مختلف در برزيل نشان دادند که تغيير کاربري اراضي هاي خاک تحت تاثير کاربريبا بررسي ويژگي
-سي ويژگي با بررDatta et al  (2015 ) .شودخاک مي phها و همچنين افزايش ، پايداري خاکدانهمنجر به کاهش نفوذپذيري خاک

، جرم ها با افزايش عمقهاي مختلف شمال غربي هند به اين نتيجه رسيدند که در همه کاربريکربن آلي در کاربري هاي سديمي وخاک
 در بررسيAlemayehu et al  (2016 ) .يابدو هدايت الکتريکي خاک افزايش مي phمخصوص ظاهري خاک ، مقدار سيلت،  رس،  

هاي جنگلي مقدار مواد آلي اتيوپي به اين نتيجه رسيدند که در خاک ولگايشرق  شمال در خاک برخواص اراضي اربريک تغييرات تأثير
ها بررسي. خاک در کاربري کشاورزي بيش از دو برابرکاربري جنگل و مرتع است phباشد و نشان دادند که ها ميبيشتر از ساير کاربري

گيري در مديريت راهکاري مناسب براي تصميمتواند به ارائه ميغيير کاربري اراضي بر خصوصيات خاک، تأثير ت ارزيابيدهد که نشان مي
شناسي حساس به فرسايش هستند و هر با توجه به اينکه بيشتر اراضي استان کرمانشاه از نقطه نظر توپوگرافي و زمينمنجر شود.  هبهين

گيري اندازهگردد، لذا و افزايش ميزان فرسايش پذيري خاک مي يزيکي و شيميايي خاکنوع تغيير کاربري منجر به تغييرات کيفيت ف



  059 کرمانشاه ،يهلش زيآبخ حوزهخاک  ييايميو ش يکيزيف  هاييژگيو يبر برخ ياراض يکاربر ريياثر تغ

 

تا بتوان بر  .را در اين منطقه حساس ايران ارائه دهدتواند ارزيابي دقيقي آن مي و پيآمدهاي تغييرات مشخصات شيميايي و فيزيکي خاک
 نمود.  و اجرا  به نحو مناسب و علمي اتخاذ هاي حفاظت خاک راهو برنام يهاي مديريتاساس آن گزينه

 هاداده و روش

کيلومتري جنوب شرق شهر کرمانشاه و در  91هکتار در  02/5920حوزه آبخيز هلشي بخشي از  زيرحوزه قره سو با مساحتي حدود 
ه است . متوسط بارندگي و واقع شد شرقي 05˚ 55ʹ 08ʺتا  05˚ 0ʹ 52ʺشمالي و  90˚ 1ʹ 90ʺتا  90˚ 11ʹ 98ʺمختصات جغرافيايي 

کشاورزي بوده و ، مرتع و گراد  است و به طورعمده داراي کاربري جنگلدرجه سانتي 01متر و ميلي 211دماي سالانه به ترتيب حدود 
عميق و هاي حاصلخيز، نسبتأ منجر به تشکيل خاک ، ماسه سنگ، و کنگلومرا تشکيل شده و اين ويژگيبيشتر از تشکيلات آهك آسماري

 . (0شکل بدون محدوديت قابل توجه گرديده است )

 

 
نقشه موقعیت حوزه آبخیز هلشی  (.1)شکل   

 Land-sat) 8و  5لندست )اي  ماهواره و تصاوير ArcGISمنطقه در محيط 0: 52111هاي توپوگرافي نقشه ابتدا  با استفاده از

+ETM) 5108 نرم افزار  وENVI  جنگل و مرتع تهيه و با استفاده از نقشهنطقه در سه کلاس کشاورزينقشه کاربري اراضي م ، 
 Arc افزار نرم برداري خاک در منطقه در محيطنقاط نمونه اراضي، کاربري هاينقشه و بررسي ميداني کنترل گرديد. بر اساس  توپوگرافي

GIS 9.3  نمونه  98  متر تعدادسانتي 1-51حدود  سطحي عمق در هاو با توجه به شرايط همگني و مساحت هريك از کاربريمشخص
.  شد برداشت تصادفي بصورت جنگل اراضي در نمونه 01 و مرتعي اراضي در نمونه 01 کشاورزي، اراضي در نمونه 08خاک شامل 

-ي کلوخه براي اندازهدادو نيز تع (MWDي خاکدانه ها و ميانگين وزني قطر ذرات خاک )هاي خاک ، جهت تعيين پايداربخشي از نمونه

. سپس بافت خاک پس متري الك شدندميلي5ها توسط الك . سپس تمامي نمونهگيري جرم مخصوص ظاهري خاک در نظر گرفته شد
 . برايهيدرومتري تعيين گرديد درصد به روش 91نرمال و تجزيه مواد آلي با آب اکسيژنه  5از انحلال کربنات به وسيله اسيد کلريدريك 

هاي خاک به صورت ، ادرصد رطوبت اشباع نمونه(نخورده استاندارد )نمونه دست سيلندرهاي روش گيري جرم مخصوص ظاهري ازاندازه
ها به روش . پايداري خاکدانهخاک با استفاده از جرم مخصوص ظاهري و حقيقي خاک محاسبه شدندهايوزني تعيين و تخلخل کل نمونه

 pH. سپس ( با استفاده از رابطه زير محاسبه گرديدMWDها )ري و کميت آن به عنوان ميانگين وزني قطر خاکدانهگي، اندازهالك مرطوب
ها به روش يونيفايد . خاکهاي خاک به روش آتربرگ انجام شدمتر و آزمايش چسبندگي نمونه pHاشباع و دستگاه  گل عصاره با روش

 ميفل دستگاهگاه هدايت سنجش الکتريکي در عصاره اشباع،  ظرفيت تبادل کاتيوني با استفاده از با استفاده از دستEC  طبقه بندي و
و ازت کل با  با احتراق خاک يآل کربن، تيتراسيون ، نيتروژن کل و درصد کربنات کلسيم با استفاده از روشيسنج شعله اي يفوتومتر



271  52ريزي، شماره علمي جغرافيا و برنامه نشريه 

 

 کمك به خاک ميپتاس،  pH 5/8 با ميسد کربناتيب نرمال مين محلول از ادهاستف با فسفر ، ونيتراسيتو  ريتقط، شدن يمعدنروش 
 گيري شدند. اندازه يفوتومتر ميفل دستگاه

 (0 )  MWD=ƩXWI                                                

 

  آماری تجزیه روش

 دار و آزمون معني SAS , SPSS افزار نرم ميرنوف دراس-کولموگروف ناپارامتريك از آزمون و پارامتريك هايبررسي آزمون جهت
ضريب تغييرات، واريانس و همچنين مقايسه  معيار، انحراف ميانگين، نظير آمارى هاىلفهؤم. شد استفاده 12/1 از ترکوچك p يعني بودن

انجام گرفت.جهت  SASافزار ز نرمدرصد( با استفاده ا 2هاي مورد آزمايش در سه کاربري  )در سطح ميانگين براي هريك از ويژگي
( ANOVAهاي پارامترهاي مورد مطالعه از آناليز واريانس يکطرفه )واريانس و آناليز واريانس ميانگين تحليلميانگين،  مقايسه آزمون
 از و( ANOVA) ريانسوا آناليز روش در اين بررسي از نمونه هاي آزمايشگاهي اسفاده شد. از بيشتري تعداد يا دو هايميانگين برابري
F-test آماره( F براي واريانس دو نسبت )ها بر اساس . براي مقايسه ميانگيناستفاده شده است هاميانگين برابري آماري آزمون است

  .شداستفاده  واقعي دارمعني تفاوت آزمون ارزش و مقايسه جفتي هاي مقايسه تمامي براي استودنت طيف آماره آزمون توکي از

. ابتدا با استفاده از نقشه توپوگرافي، زمين شناسي و استفاده شده است BLMه منظور بررسي وضعيت فرسايش پذيري حوزه از مدل ب
. بعلاوه طي چند هاي مورد نياز امتياز داده شدبه هر يك از لايه BLMگيري از جداول مربوط به مدل کاربري اراضي و سپس با بهره

بندي شدت مکانيابي و نقشه اشکال فرسايشي و پهنه GPSرخي از انواع فرسايش غالب حوزه شناسايي و با استفاده از بازديد ميداني نيز ب
 . ها برآورد و محاسبه شدفرسايش پذيري حوزه تهيه و مساحت آن

 های اصلی و پوشش گیاهی کاربری

و  02/5551، 15/0511ها به ترتيب مساحت آن که است جنگل و مرتع کشاورزي، ها شاملدهد که کاربريها نشان ميبررسي
 (.5، شکل 0باشد )جدول هکتار مي 28/150

 های اصلی منطقه مورد مطالعه )حوزه هلشی(مساحت کاربری (.1)جدول 

 مساحت )درصد( مساحت )هکتار( کاربری ردیف
 % 01/25 15/0511 کشاورزي 0

 % 91/91 02/5551 مرتع 5

 %01/05 28/150 جنگل 9

 % 011 02/5920  جمع کل

 

 

 
 نقشه کاربری اراضی حوزه هلشی  (.2)شکل 
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 و بررسی بحث 

 شیمیایی خاک  و فیزیکی مشخصات

 و رسي نوع از بيشتر کشاورزي کاربري در خاک بافت نوع آمده بدست هايميانگين و آماري تجزيه نتايجو  (5) براساس جدول
 از خاک بافت کاربري ، تغيير اثر در بنابراين. باشدمي سيلتي-ياز نوع رس يجنگل يو اراض يت لومباف يدارا يمرتع ياراض ي،رس-لومي

ونشان مي دهد که سطح بحراني پايداري خاک در کاربري جنگل و کرده  ييرتغ يدر کشاورز يدر جنگل به سمت رس يلتيس-يرس
هاي درصد داراي خاکدانه 00بسيار شديد و جنگل به طور متوسط با  مرتع متوسط و در اراضي زراعي شديد و در آستانه نزديك شدن به

 ها و داده ميانگين مقايسه و آماري نتايج .(9ترين دليل آن ذکر نمود )جدول توان افزايش مقدار ماده آلي را مهمپايدارتر است که مي
داري ندارد و بر پارامترهاي ك تأثير معنيو درصد آهpH،  ECتغيير کاربري بر روي  نشان مي دهد که خاک ييايميش مشخصات

 ( 2و0 ) جداول داري گذاشته استفيزيکي تأثير معني

         حوزه   در جنگل و مرتع کشاورزی، خاک هاینمونه فیزیکی هایویژگی توصیفی آمار (.2)جدول

 انحراف متوسط تعداد کاربری متغیرخاک

 معیار

 ضریب

 چولگی

 ضریب

 تغییرات

 واریانس

 هاونهنم

 بیشینه کمینه

 رس
 (درصد)

 11/21 91/52 80/20 19/08 -08/1 51/5 19/98 08 کشاورزي

 11/25 11/02 25/050 05/05 52/1 50/09 99/90 01 مرتع

 11/00 11/95 12/01 55/01 -2/1 90/0 25/01 01 جنگل

 سيلت
 (درصد)

 01/08 91/55 01/15 20/50 01/0 82/1 50/01 08 کشاورزي

 01/59 11/95 28/001 09/91 11/5 05/05 09/00 01 مرتع

 11/05 01/90 58/02 00/01 -95/1 10/9 95/95 01 جنگل

 شن
 (درصد)

 0/95 9/0 15/15 00/02 52/1 21/1 59/50 08 کشاورزي

 1/20 8/5 00/520 19/29 -12/1 10/02 10/91 01 مرتع

 01/58 01/00 21/00 20/05 -01/1 81/9 52/50 01 جنگل

 وزن مخصوص
 ظاهري

(grcm-3)  

 92/0 59/0 110/1 15/9 50/1 19/1 55/0 08 کشاورزي

 051/0 501/0 111/1 00/5 01/1 112/1 99/0 01 مرتع

 951/0 501/0 1112/1 58/0 02/0 155/1 55/0 01 جنگل

 پايداري
 خاکدانه

 (درصد)

 11/55 11/58  25/51 -18/1 12/01 01/20 08 کشاورزي

 52/81 21/00  11/02 -558/1 09/1 11/28 01 مرتع

 52/51 12/01  55/0 -812/1 91/0 11/00 01 جنگل

 

 خاک در حوزه هلشی هاینمونه فیزیکی هایویژگی (ANOVA)میانگین  مقایسه  (.3)جدول 

 (Pr>F) جنگل مرتع کشاورزی متغیر خاک

 19/98 (B) 99/90 (A) 25/01 1219/1 (A) رس %
 50/01 (A) 09/00 (A) 95/95 0111/1 (A) سيلت %
 59/50 (B) 10/91 (A) 52/50 1191/1 (A) شن %

 55/0 (A) 99/0 (B) 55/0 1505/1 (B) (grcm-3)وزن مخصوص ظاهري
 01/20  (AB)11/28 (A) 11/00 1020/1(B) پايداري خاکدانه %
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        حوزه  جنگل و مرتع کشاورزی، خاک هاینمونه شیمیایی هایویژگی توصیفی آمار  (.4)جدول 

 انحراف متوسط تعداد کاربری متغیرخاک

 معیار

 ضریب

 چولگی

 ضریب

 تغییرات

 واریانس

 ها نمونه

 بیشینه کمینه

 
PH 

 51/8 21/5 925/1 00/5 00/0 08/1 55/5 08 کشاورزي
 02/8 25/5 101/1 00/5 00/0 51/1 51/5 01 مرتع
 11/5 02/5 115/1 00/0 08/1 180/1 55/5 01 جنگل

 
EC 

 91/0 01/1 120/1 22/50 -12/1 55/1 82/1 08 کشاورزي
 11/1 95/1 191/1 52/51 -85/1 01/1 00/1 01 مرتع
 18/0 01/1 105/1 51/92 01/1 50/1 50/1 01 جنگل

(T.N.V) 

 آهك %

 1/08 5/52 98/00 50/01 01/1 80/0 2/90 08 کشاورزي
 21/00 11/55 05/01 95/50 25/1 99/8 0/90 01 مرتع
 51/01  51/00 10/000 08/91 -90/1 55/01 00/92 01 جنگل

(s.o.c) 
 آلي کربن
 % خاک

 00/5 52/1 025/1 15/51 29/1 91/1 50/0 08 کشاورزي
 01/5 11/1 010/1 00/08 -90/0 51/1 02/0 01 مرتع
 90/5 52/0 190/1 11/8 -1/1 01/1 09/5 01 جنگل

 

 هلشی خاک در حوزه هاینمونه های شیمیاییویژگی (ANOVA)میانگین  مقایسه (.5)جدول

 (Pr>F) جنگل مرتع کشاورزی متغیر خاک

PH (A) 55/5 (A) 51/5 (A) 55/5 1501/1 
EC (A) 82/1 (A) 00/1 (A) 50/1 1051/1 

 2/90 (A) 0/90 (A) 00/92 2950/1 (A) آهك %
 50/0 (B) 02/0 (C) 09/5 1110/1 (A) کربن آلي خاک %

 

 NPK ییغذا عناصر بر کاربری تغییر اثر

کاهش پايداري خاکدانه در کاربري  .است شده درج(  0) جدول رد ييغذا عناصرهاي داده ميانگين مقايسه و آماري تجزيه نتايج
افزايش  که در نهايت اين ويژگي باعث کشاورزي نسبت به دو کاربري مرتع و جنگل بيانگر وجود ناپايداري در اين کاربري اراضي است

 .(9)شکل شود پذيري  خاک در کاربري کشاورزي ميپتانسيل فرسايش

  حوزه در جنگل و مرتع کشاورزی، خاک هاینمونه غذایی عناصر صیفیتو آمار (.6)جدول

انحراف  متوسط تعداد کاربری متغیرخاک

 معیار

ضریب 

 چولگی

ضریب 

 تغییرات

واریانس 

 هانمونه

 بیشینه کمینه

 کل ازت
 )درصد(

 52/1 15/1 115/1 01/95 00/1 12/1 00/1 08 کشاورزي
 55/1 10/1 110/1 15/05 -95/0 10/1 00/1 01 مرتع
 55/1 00/1 110/1 55/08 00/1 19/1 08/1 01 جنگل

 فسفر
(mg/kg) 

 2/51 1/8 28/50 29/90 91/0 12/0 55/02 08 کشاورزي
 0/08 0/9 08/51 52/91 -15/1 20/0 00/00 01 مرتع
 91/02 11/8 018/0 80/05 90/1 15/5 98/00 01 جنگل

 پتاسيم
(mg/kg) 

 281 11 20/05090 00/98 50/1 15/095 59/909 08 کشاورزي
 292 001 55/50050 00/91 -01/1 12/005 2/952 01 مرتع
 081 511 10/8101 15/59 -50/1 58/81 2/950 01 جنگل



  055 کرمانشاه ،يهلش زيآبخ حوزهخاک  ييايميو ش يکيزيف  هاييژگيو يبر برخ ياراض يکاربر ريياثر تغ

 

 
 نقشه فرسایش حوزه هلشی (.3)شکل 

 )دار داشتندمعني با هم تفاوتميانگين مقدار رس، سيلت و شن خاک )بجز سيلت( در هر سه کاربري نشان داد که  مقايسه

p<0.05). که تغيير مقاديرحاليدر pH،ECداري ايجاد نکرده ، درصد آهك در هر سه کاربري کشاورزي، مرتع و جنگل تفاوت معني
از  استفاده و شور اراضي در مناسب زهکشي و خاک به دليل آبشويي الکتريکي هدايت مقادير دار درمعني افزايش دلايل عدم از است
تحت  و درصد آهك pH ، EC.خاک دارند شوري از جلوگيري در مؤثري نقش است ،که استان اشاره سطح در آبياري مدرن هايروش

، پايداري خاکدانه و کربن آلي خاک به صورت (. در مقابل متوسط وزن مخصوص ظاهري0تأثير مواد مادري در منطقه است )شکل 
، pH مقدار سيلت، تغيير کاربري اراضي بر ، و در کاربري جنگل از همه بيشتر بود. در مقابل،ردندها باهم تغيير کداري در کاربريمعني
EC درصد پتاسيم، ميانگين نيتروژن، فسفر وداري ايجاد نکرده درصد آهك در سه کاربري کشاورزي، مرتع و جنگل تغييرات معني و ،

داري داشتند. وجود سازندهاي زمينا )بجز پتاسيم( در سه کاربري باهم تفاوت معنيهمقايسه ميانگين آن نيتروژن، فسفر بدست آمده و
مقدار  تمرکز ها و شرايط آب و هوايي منطقه باعث تجزيه فيزيکوشيميايي و فرسايش مواد و موجب افزايش وشناسي آهك و کربنات

ها درصد آهك کل در سه کاربري باهم اختلاف انگينبر اساس نتايج آمار توصيفي و مقايسه مي(.0شکل ) شده است آهك سطحي
 کاربري باشد. تغييرمي دارمعني تغييرات داراي منطقه هايکاربري در کل ( ازت5جدول . براساس نتايج حاصله از )داري ندارندمعني

 مرتع در آن راتييتغ بيضرو  يغذائ عناصردهد که ها نشان ميبررسيشده و  خاک کاهش نيتروژن سبب زراعي به جنگل از اراضي
 يکودها از استفادهآن  ليدلکه  است جنگل و مرتع از شتريب يکشاورز درها نمونه انسيوار اما باشد،مي گريد يهايکاربر از شتريب

کاربري جنگل  دهد که  تغيير کاربري پايداري خاکدانه و کربن آلي را درنتايج نشان مي .باشدمي يزراع ياراض يسطح هيلا در فسفره
پذيري و کاهش حاصلخيزي خاک شده بيشترين تفاوت را ايجاد کرده، و منجر به تخريب خاک و کاهش مواد غذائي وافزايش فرسايش

 . شودتخريب خاک  مي و به تبع آن موجب

 

 
 شناسی حوزه هلشینقشه زمین  (.4)شکل
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 خاک در حوزه هلشی یهانمونه عناصر غذایی (ANOVA)میانگین  مقایسه  (.7)جدول

 (Pr>F) جنگل مرتع کشاورزی متغیر خاک

 00/1 (A) 00/1 (B) 08/1 1050/1 (A) )درصد(  کل ازت

 55/02 (B) 00/00 (B)98/00 1110/1 (A) (mg/kg) فسفر  
 59/909 (A) 2/952 (A) 2/950 5188/1 (A) (mg/kg)پتاسيم 

دهد که . بررسي ها نشان مي(8جدول )در حوزه آبخيز هلشي براساس مشاهدات صحرايي شش تيپ فرسايش تشخيص داده شد 
صد از در  90/28هايي از اراضي مرتعي با شدت فرسايش کم و شامل اراضي جنگلي و قسمتدر صد از سطح اراضي  00/00تقريبا 

طور کلي وضعيت فرسايش سطحي در حوزه به روش  . به(2شکل متوسط است ) پذيريبا شدت فرسايشاراضي کشاورزي و مرتعي 
BLM و در مناطق . درصد در کل منطقه امتياز بالايي دارد 80/01دهد که فرسايش خندقي با . و نشان مير طبقه متوسط قرار داردد

هاي . بر اساس بررسي(1جدول )کل حوزه را بخود اختصاص داده است درصد  19/05،در مناطق مرتعي و جنگلي  % 0/02کشاورزي 
 ي و زراعترس-لومي و اي به دليل نوع خاک رسي، خندقي و کنار رودخانه، شياريکشاورزي سطحيميداني عمده فرسايش در کاربري 

 به جهت ايکنار رودخانهي و در کاربري جنگلبافت لومودر کاربري مرتع عمده اشکال فرسايشي سطحي و شياري و خندقي به دليل 
و شدت فرسايش  يدر کشاورز يدر جنگل به سمت رس يلتيس -يرس از اکخ بافت ، کاربري تغيير اثر در . بنابراينسيلتي است -يرس

 پذيري نيز به تبع آن تغيير کرده است.

 آبخیز هلشی  حوزه در BLM مدل اجرای از حاصل نتایج (. 8)جدول

شدت 

 فرسایش

امتیاز 

شدت 

 فرسایش

امتیاز 

 7عامل

امتیاز 

 6عامل

امتیاز 

عامل 

5 

امتیاز 

 4عامل

امتیاز 

 3عامل

امتیاز 

 2عامل

امتیاز 

 1عامل

تیپ 

 فرسایشی

 E1 5 8 01 0 2 5 0 91 کم

 E2 5 1 1 8 5 9 5 02 متوسط

 E3 0 2 8 0 9 5 0 90 کم

 E4 5 8 5 2 0 2 9 00 متوسط

 E5 0 5 5 0 5 0 0 98 کم

 E6 8 5 0 2 0 9 0 90 کم

 

 مساحت منطقه مورد مطالعه بر اساس فرسایش(.9)جدول 

 مساحت )درصد( ر(مساحت )هکتا فرسایش ردیف
 % 19/05 59/120 سطحي، شياري 0

 % 80/01 22/9000 خندقي 5

 % 0/02 09/0005 ايکناررودخانه-خندقي 9

 % 09/50 50/0210 لغزشي 0

 % 011 02/5920 - جمع کل
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 در حوزه هلشی  BLMبندی شدت فرسایش با استفاده از مدل نقشه پهنه  (.5)شکل 

 گیرینتیجه

 يقتحق ينا يجنتا يه. برپادهـدمـي قـرار تأثير تحت را طبيعي هاياکوسيستم از حفاظـت که است عاملي ترينمهمري تغييـر کارب
و جنگل است، که  ياز کشاورز يشترمرتع ب ياز مرتع بود در مقابل مقدار شن کاربر يشترو جنگل ب يکشاورز هاييمقدار رس کاربر

 دليل که به بود زياد کاربري سه هر سيلت درصد اماآن باشد.  يلاحتمالا از دلا يجنگل ياضلغزش حاصل از ار ينو زم يکم اراض يبش
 تا و آهك ،(EC) الکتريکي هدايت ،(pH) اسيديته جمله از خاک مشخصات بر کاربري نوع کلي بطور. باشدمي شناسي زمين ساختار

دهد ها نشان ميبررسي. نداد نشان را هاکاربري بين در داريمعني تفاوت هاآن هايداده ميانگين و بوده مؤثر کمتر خاک بافت حدودي
. است کشاورزي اراضي شخم و ورزيخاک عمليات انجام دليل به مرتع به نسبت کشاورزي اراضي در ظاهري مخصوص وزن که کاهش

 بيشتر ايخاکدانه پايداري باشد، بعلاوه مي کشاورزي اراضي از بيشتر مرتع در و مرتع از بيشتر جنگلي اراضي در خاکدانه پايداري همچنين
به تبع آن  باشد کهبيشتر مي فيزيکي حفاظت دائم، گياهي پوشش بيشتر، آلي يماده مقدار بيشتر، دهيريشه با مرتبط جنگلي اراضي در
 داريمعني تأثير آهك درصد ،pH، ECشود وبر يخاک م يفيتک ييرمنجر به تغ ياراض يکاربر ييرکه تغ است. نتايج نشان داد تردائمي نيز

در کاربري کشاورزي  ناپايدار کاربري بيانگر هاخاکدانه پايداري کاهش همچنين. است گذاشته تأثير فيزيکي پارامترهاي بر اما. نداشت
 شدت چه هر که داد نشان ها بررسي .از دلايل آن است زراعي هايخاکدر  ياهانگ يايآتش زدن بقا يش،چون فرسا يعوامل و.است

 متناسب بايد اراضي از استفاده نتيجه، در بود خواهد بيشتر نيز آن منفي پيامدهاي و اثرات باشد بيشتر منطقه تغييرات کاربري در و تخريب
و  احيير ،(0910) پيچند، (0910) همکاران و پاشا ريخط جينتا با کهباشد حوزه هلشي در مدت دراز پتانسيل و فيزيکي هايويژيگي با

 ييرنشان داد که تغ  يکطرفه واريانس آناليز از حاصل جينتا .دارد مطابقتHunke et al  (2014)،Liu et al  (2013 )،(0912) همکاران
 نيبراکردند. بنا جاديتفاوت را ا نيشتريبداشته وجنگل  يدر کاربر يخاکدانه و کربن آل يداريرا در پا ريتأث نيشتريمرتع و جنگل ب يکاربر

.نتايج حاصله از مدل  گردديم آن يغذائ مواد کاهش و خاک بيتخر به منجر يمرتع به کشاورز از جنگل و ژهيبو ياراض يکاربر رييتغ
BLM آن است  گربيان .ومتوسط قرار دارد صد از اراضي کشاورزي و مرتعي در معرض  شدت فرسايش پذيريدر  90/28دهدکه نشان مي

فرسايش پذيري  افزايش و خاک کيفيت کاهش موجب خاک شيميايي و فيزيکي هايويژگي تغيير با تواندي اراضي ميکه تغيير کاربر
 قبل شودمي پيشنهاد لذا. باشديدر منطقه مورد مطالعه م ياراض يکاربر ينترمناسب يعيطب هايو جنگلحفظ مراتع  راستا اين در .گردد

 شود. بررسي اراضي مديريت در موفقيت ميزان و انجام اراضي اسبتن مطالعات اراضي، کاربري تغيير از
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