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های بلوط های خاک در پی تخریب جنگلویژگیبرخی آماری تغییرات ارزیابی زمین

 مختار یاسوج دشتدر 

  

 4محمد صدقی اصل، 3یاسر صفری ،*2، حمیدرضا اولیایی1الهام نصیری
 

 (10/05/1397تاریخ پذیرش:             12/10/1396)تاریخ دریافت: 

 

 چکیده
اطالعات سودمندی را در اختیار طراحان  ،اراضی یمختلف خاک طی تغییر کاربر هایبینی دقیق تغییرات ویژگیپیش

بلوط به نشده( )تخریبدهد. در این پژوهش، اثر تغییر کاربری اراضی از جنگل متراکم های مدیریت اراضی قرار میبرنامه

مختار یاسوج مطالعه شده است. خاک، در منطقه  هایبرخی ویژگیکاری بر و سپس دیم (شدهتخریبمتراکم )نیمهجنگل 

گیری شد. پس از ها اندازههای فیزیکوشیمیایی در آننمونه خاک سطحی برداشت و مقادیر برخی ویژگی 100منظور،  بدین

دهی معکوس فاصله و وزن معمولی گرهای کریجینگهای پیوسته توزیع مکانی با کمک تخمینها، نقشهتجزیه آماری داده

که تغییر کاربری اراضی از جنگل بلوط متراکم به جنگل  نتایج نشان دادتهیه شد.  ArcGIS 10.2افزاری در محیط نرم

ظرفیت تبادل کاتیونی خاک در روندی  و های درصد ماده آلیکاری، موجب شد تا مقادیر ویژگیو سپس دیم شدهتخریب

های درصد رس، هدایت الکتریکی چنین، مقادیر ویژگیهمر روندی افزایشی تغییر یابند. کاهشی و جرم مخصوص ظاهری د

در میان همراه بودند.  جزئیبا افزایش  و واکنش خاک و درصد شنی ئجزو درصد کربنات کلسیم معادل با کاهش 

های کیفیت خاک با تغییرات ترین شاخصعنوان یکی از مهمهای خاکی مورد بررسی، درصد ماده آلی خاک بهویژگی

شد. در تأیید این  گیریاندازدرصد  58/1و  42/3، 74/6ترتیب، بهچشمگیری همراه بود و میانگین آن در سه کاربری مزبور 

های منطقه در ویژگیترین مقادیر ای مورد مطالعه نیز گواه آن بود که مطلوبنتایج، بررسی نقشه پراکنش مکانی متغیره

های شوند و با افزایش فاصله به سمت بخشغربی منطقه با کاربری جنگل بلوط متراکم یافت میهای جنوببخش

توان اظهار داشت که می ،شود. بر اساس نتایج پژوهش حاضرها کاسته میشرقی با کاربری کشت دیم، از مطلوبیت آنشمال

های برخی ویژگیمنجر به کاهش قابل مالحظه  ،های متراکم بلوط و تغییر کاربری اراضی مربوطهتخریب گسترده جنگل

های منطقه قابلیت استفاده خود را از دست بخش بزرگی از خاک ،کیفی خاک شده و در نتیجه با ادامه چنین روندی

 خواهند داد.
 

 تراشیجنگل ،توزیع مکانی ،تغییرپذیری خاک ،تغییر کاربری اراضی: کلیدی هایواژه

 

 
 

 
های های خاک در پی تخریب جنگلآماری تغییرات برخی ویژگیارزیابی زمین. 1398م.  ، محمد صدقی اصلی. صفریح. ر.،  اولیاییا.،  نصیری

 .97-83 :صفحه. 3. شماره 7ی خاک. جلد اربردتحقیقات ک. بلوط در دشت مختار یاسوج

 
 یاسوج دانشگاه کشاورزی، دانشکده خاک، علوم گروه ارشد کارشناسی آموختهدانش-1

    (کننده)مکاتبه  یاسوج دانشگاه کشاورزی، دانشکده خاک، علوم گروه دانشیار-2

 شاهرود صنعتی دانشگاه کشاورزی، دانشکده خاک، علوم گروه استادیار-3

 یاسوج دانشگاه کشاورزی، دانشکده خاک، علوم گروه دانشیار-4
 owliaie@yu.ac.ir: یکپست الکترون *

mailto:owliaie@yu.ac.ir


 ... های خاکآماری تغییرات برخی ویژگیارزیابی زمین

84 

 مقدمه

 بوده و نقش یاهانرشد و نمو گ یبرا یخاک بستر مناسب

شناخت بنابراین،  .دارد یدر کشاورز یمهم و اساس یاربس

در راستای ها آن ییراتتغ و نحوه یخاک هایویژگی

ی و ضرور ممه یاربس ،مدیریت هدفمند منابع خاک

است. در صورتی که این سرمایه ارزشمند حفظ نگردد، 

بع کمبود مواد غذایی، فرسایش خاک و تخریب منا

 ,.Kavianpoor et al). طبیعی را به دنبال خواهد داشت 

 ،یعیطب یطمحعنوان یک بهخاک های ویژگی (2012

و  یطیمح یکی،عوامل پدوژن در اثر ،یرو متغ یچیدهپ

برخی  .دارای تغییرپذیری مکانی و زمانی هستند یانسان

بیش از عوامل ذاتی و طبیعی  از خصوصیات مهم خاک،

عوامل انسانی  تابعاقلیم، مواد مادری و توپوگرافی،  مانند

های کشت و کار، تسطیح شیوهچون و مدیریتی هم

ها نوع کاربری اراضی هستند. این اراضی و در صدر آن

های اخیر تغییرات گسترده در حالی است که در دهه

کاربری اراضی با هدف تأمین نیاز غذایی جمعیت رو به 

 رشد جهان انجام گرفته است. 

زراعی به یکی  اراضی به مراتع و هاجنگل کاربری تغییر

 نظراز نقطه دنیا سطح در توجه های قابلاز نگرانی

 شده تبدیل جهانی اقلیم تغییر و زیستمحیط تخریب

 هایزمین به هاجنگل و مراتع تبدیل اثر در. است

 430 حدود ساالنه ورزی،خاک عملیات و کشاورزی

 با برابر که مختلف، کشورهای اراضی از هکتار میلیون

 باشد،می جهان خورده شخم هایزمین کل درصد 30

 خارج مطلوب تولید چرخه از و دنیابمی فرسایش

 ساالنه نیز ایران در .(Hajabasi et al., 2002) دشونمی

بدون توجه به پتانسیل تولید  اراضی از هکتار هزاران

 کاربری تغییراراضی و یا خطرات تخریب اراضی، 

متعدد انجام گرفته گویای آن های پژوهش .یابندمی

 اعمال و هاآن کاربری مدیریت در تغییر است که

 فیزیکی خصوصیات در کیفیت زیادی تنزل ورزیخاک

 Baur, 1994 &) است داشته به همراه هاآن شیمیایی و

Blac). کیانی و همکاران (Kiani et al., 2007) در 

 و قرق و تراشیجنگل نقش زمینه در که ایمطالعه

 اراضی در خاک کیفیت هایشاخص بر مراتع تخریب

 که نمودند مشاهده دادند، انجام گلستان استان لسی

 ماده میزان زراعی اراضی به طبیعی هایجنگل تبدیل

 یک تا را هاخاکدانه پایداری و درصد 66 تا را خاک آلی

 اعالم محققان این د.دهمی کاهش اولیه مقدار سوم

گرم بر  28/1 از ظاهری مخصوص جرم مقدار که کردند

گرم بر  31/1 به جنگلی اراضی درمتر مکعب سانتی

 ت.اس یافته افزایش زراعی اراضی در مکعب مترسانتی

 تغییر ضمن را خاک واکنش افزایش همچنین آنان

 همکاران و نهادنیکهمچنین  .نمودند گزارش کاربری

(et al., 2011 Niknahad) منطقه در که پژوهشی در 

 ظرفیت کاهش ،دادند انجام گلستان استان کچیک

 فسفر میزان آلی، ماده میزان خاک، در آب نگهداشت

 خاک ظاهری مخصوص جرم افزایش و خاک جذب قابل

 زراعی کاربری به جنگل از اراضی کاربری تغییر ضمن را

 ,.Villarino et alویالرینو و همکاران ) .نمودند ذکر

با انجام پژوهشی در کشور آرژانتین چنین ( 2017

گزارش کردند که تغییر کاربری اراضی از جنگل به 

کشت دیم موجب کاهش قابل مالحظه ذخیره کربن آلی 

شود و شدت این کاهش بستگی به نوع کشت و خاک می

تاج خلیلی مدیریت بقایای گیاهی در سطح مزرعه دارد. 

در مطالعات نیز  (et al., 2011)  Tajkhaliliو همکاران

خود به بررسی اثر تغییر کاربری بر برخی خصوصیات 

 فیزیکی و شیمیایی خاک پرداختند.

در مجموع، برآیند عوامل طبیعی و انسانی مؤثر بر 

های مکانی های خاک منجر به بروز تغییرپذیریویژگی

قابل توجهی، حتی در فواصل اندک در مقادیر اغلب 

و شناخت  شک،بی شود کههای خاک میویژگی

این تغییرات برای اعمال مدیریت خاص  سازیکمی

امری مکانی که پایه و اساس کشاورزی دقیق است، 

 .(Webster, 2000) ناپذیر است ضروری و اجتناب

سازی الگوی بندی نهایی حاصل از کمیهای پهنهنقشه

های خاک، اطالعات سودمندی در تغییرات مکانی ویژگی

های خاک و راستای درک صحیح ارتباط میان ویژگی

چون پوشش گیاهی اراضی و تغییرات عوامل متعددی هم

 ,Mohammadi) دنآورفراهم میرا مدیریت اراضی 

یی مقبول آبه کاردر این ارتباط، نظر  .(2007

آماری در تشریح ساختار مکانی های زمینتکنیک

سازی الگوی تغییرات متغیرهای محیطی و پیوسته

بندی نسبتا دقیق، های پهنهها در قالب نقشهمکانی آن

گران بسیاری از این راهکارها برای مطالعه پژوهش

 اند.های خاک استفاده کردهپراکنش ویژگی
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 & (Metternicht, 2006 و مترنیچت رابینسون

Robinson)  ارزیابی دقت تخمین برخی راهکارهای در

آماری، چنین گزارش کردند که روش کریجینگ زمین

در خاک سطحی، روش کوکریجینگ در  pHدر تخمین 

خاک  pHبرآورد در  IDWدر خاک سطحی و  ECتعیین 

ترین مواد آلی مطلوببرآورد عمقی و روش اسپالین در 

 et al., 2000بوچی و همکاران ) داشتند. عملکرد را

Bocchi) آمار چند متغیره را برای بررسی راهکار زمین

مکانی برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک در 

و نتیجه گرفتند که  ندشمال ایتالیا مورد استفاده قرار داد

های تلفیق دانش متخصصین پدولوژی با تکنیک

تواند در راستای بهبود مدیریت در سطح آماری میزمین

 Sanaii Nejadنژاد و همکاران )ثنائیمزرعه مفید باشد. 

et al., 2010گرهای کریجینگ ( با ارزیابی دقت تخمین

معمولی، کوکریجینگ و رگرسیون کریجینگ چنین 

رگرسیون در مورد  کردند که روش کریجینگ گزارش

تری های دقیقیابیبه دروناکثر خصوصیات خاکی منجر 

( Mohamed & Abdo, 2011). محمد و عبدو گردید

پس از تهیه نقشه تغییرات مکانی برخی از خصوصیات 

پراکنش  خاک برای مزارع سودان بیان داشتند که نقشه

مدیریت و پایش مکانی عناصر خاک ابزاری است جهت 

هدفمند تغییرات خاک که در راستای نظارت سودمند 

های محیطی بسیار مفید منابع اکولوژیکی و فعالیت

 Afzali Moghadam etافضلی مقدم و همکاران ) است.

al., 2017آمار ( از سامانه اطالعات جغرافیایی و زمین

بندی هدایت هیدرولیکی اشباع برای تهیه نقشه پهنه

های مختلف استفاده نموده و چنین خاک در کاربری

گزارش کردند که بسته به نوع مدیریت اراضی، هدایت 

هیدرولیکی خاک از تغییرپذیری متوسط تا زیادی 

روند اثرپذیری به هر حال، نظر به برخوردار است. 

ها و تغییر های خاک طی تخریب جنگلتغییرات ویژگی

چون نوع درختان جنگلی، کاربری اراضی از عواملی هم

نوع کاربری جایگزین، شرایط اقلیمی و مدیریت اراضی، 

های های خاک در کاربریبررسی پراکنش مکانی ویژگی

های مختلف کشور، اطالعات مفیدی در مختلف در بخش

 دهد.  دست میی مدیریت هوشمند اراضی بهراستا

مختار واقع در غرب تا شمال غرب شهر یاسوج،  دشت

متراکم است.  دارای پوشش طبیعی جنگل بلوط نسبتا

یابی منظور دستفشارهای روزافزون بر منابع طبیعی به

های وسیعی از تخریب بخشمنجر به  ،وری بیشتربه بهره

در نتیجه تنک شدن های موجود در منطقه و جنگل

های بلوط و یا از بین رفتن کامل جنگل و تبدیل جنگل

این مسئله به ویژه با های زراعی شده است. زمین به آن

در  در سه تا چهار دهه گذشتهتشکیل هسته جمعیتی 

رو، پژوهش حاضر از ایناست. منطقه یاسوج تشدید شده

های پیوسته مکانی در صدد است تا ضمن ترسیم نقشه

های روشهای خاک با استفاده از ترین ویژگیمهم

های متراکم آماری متداول، اثرات تخریب جنگلزمین

بلوط و تغییر کاربری اراضی منطقه بر تنزل کیفیت 

 خاک را منعکس نماید. 

 

 هاروش و مواد
 یبردارنمونه یو الگو مطالعه مورد منطقه

غرب غرب تا شمالری کیلومت 7منطقه مورد مطالعه در 

شهر یاسوج مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد و در حد 

متر  3392568تا  3391806 فاصل مختصات جغرافیایی

متر طول شرقی  550468تا   549752عرض شمالی و 

 وهکتار  40 مطالعه حدودمنطقه مورد وسعت  است.

متر از سطح دریا  1825تا  1800 گسترهدر  آنارتفاع 

منطقه مطالعاتی بر روی رسوبات سازند باشد. متغیر می

رازک واقع شده است که تناوبی از مارن و کنگلومرای 

رژیم رطوبتی و حرارتی  .باشدسنگ قرمز میقرمز با ماسه

. از استترمیک ترتیب زریک و  های این منطقه بهخاک

منطقه مطالعاتی دارای جنگل متراکم بلوط،  ،نظر کاربری

)کشت  بلوط و اراضی زراعی دیم شدهتخریبجنگل 

 0-30برداری از خاک سطحی )عمق نمونه است. غالت(

متری( به روش تصادفی انجام گرفت. موقعیت سانتی

نمونه  100تعیین و در مجموع  GPSهای خاک با نمونه

افق سطحی برداشت و به آزمایشگاه منتقل خاک از 

برداری در کشور و موقعیت منطقه نمونه 1شکل  گردید.

های استان کهگیلویه و بویراحمد و کاربری اراضی مکان

برداری به تفکیک جنگل بلوط متراکم )تخریب نمونه

متراکم )تخریب شده( و کشت دیم را نشان نشده(، نیمه

دهد. می
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 به تفکیک کاربری اراضی یبردارهمراه با نقاط نمونه کهگیلویه در استان مختار مطالعاتی منطقه موقعیت -1 شکل

Figure 1. The location of Mokhtar plain in Kohgiluye Province along with sampling points in accordance 

with land use type 

 آزمایشگاهیهای تجزیه

 2های خاک پس از هوا خشک شدن از الک نمونه

های فیزیکی متری عبور داده شده و سپس آزمایشمیلی

بافت خاک به  ها صورت گرفت.و شیمیایی بر روی آن

خاک در  یکیالکتر یتهدا یتقابلیدرومتر، روش ه

یک و الکتر سنجیتعصاره گل اشباع توسط دستگاه هدا

pH در گل اشباع اییشهتر شمهاشتوسط دستگاه پ، 

 در نرمال 1 یمخاک با استات سد یونیتبادل کات یتظرف

 یتراسیونبه روش ت یم معادلکربنات کلس ،2/8 هاشپ

 روش به آلی موادو  یدریککلریداس یبرگشت

.شدندگیری اندازه تراکسیداسیون 
 

 

 ماریآ توصیف

ها اطالعات بسیار سودمندی راجع به توصیف آماری داده

های متغیرهای مختلف در کلیات الگوی توزیع داده

کند. در این پژوهش با جامعه مورد مطالعه ارائه می

های ترین ویژگیمهم ،21نسخه  spssافزار استفاده از نرم

نرمال  چنین،ها محاسبه و بررسی شد. همی دادهآمار

ها با استفاده از آزمون بودن توزیع فراوانی این ویژگی

 هاییشد و در سری دادهارزیابی  سمیرنوفا-کولوموگراف

استفاده از با  ،توزیع نرمال برخوردار نبودند که از

ها به الگوی توزیع آن ،کوکس-باکس گاریتم یالگر تبدیل

تر ارتباط برای بررسی دقیق توزیع نرمال نزدیک شد.

های خاک، مقادیر شاخص همبستگی میان ویژگی

 پیرسون محاسبه و تفسیر شد.

 آمار مکانی هایتجزیه و تحلیل

برای ارزیابی ساختار مکانی خصوصیات خاک، از تابع 

کننده رفتار ترین مدل توصیفعنوان مهمواریوگرام، به

تابع واریوگرام  ای استفاده شد.های ناحیهمکانی متغیر

)واریوگرام تجربی( عبارت از متوسط مجذور اختالفات 

بین دو مشاهده در دو موقعیت مکانی واقع در فضای 

مشخصی از هم جدا  برداری است که توسط فاصلهنمونه

همه  برای تغییرنمانیم محاسبه کهاین به توجه با اند.شده

در  تغییرنمانیم باشد،نمی پذیرامکان مطالعه مورد جامعه

 تخمین زیر تابع وسیله به مشخص تفکیک فاصله یک

 (Burgess & Webster, 1980).  شودزده می

(1) 𝑦(ℎ) =
1

2𝑁(ℎ)
∑[𝑍(𝑋𝑖) − 𝑍(𝑋𝑖 + ℎ)]2

𝑁(ℎ)

𝑖=1

 

 

و  h ،N(h)( ،ix)Z( ،+hix)Zهای در معادله باال، پارامتر

(h)γ گر فاصله بین جفت نقاط ترتیب بیانبه

شده توسط های جدانمونهبرداری، تعداد جفتنمونه

(، مقدار ix، مقدار متغیر مورد نظر در نقطه )hفاصله 

و مقدار واریوگرام تجربی ( hix+)متغیر مزبور در نقطه 

 باشند.می hکننده برای فاصله جدا

تمامی فواصل های تجربی برای پس از محاسبه واریوگرام

ها برازش داده های نظری مناسب بر آنمورد نظر، مدل

ای، دامنه و در ادامه، اجزای مدل، شامل اثر قطعه شد

سازی شدند. برای برخی تأثیر و حد آستانه بهینه

های متداول یک از مدلهای خاکی که هیچویژگی

برازش مناسبی بر نقاط واریوگرام تجربی نداشتند، برای 

دهی گر وزنمقادیر در نقاط نامعلوم از تخمینتخمین 

 نقطه هر فاصله این روش در معکوس فاصله استفاده شد.

 بر سپس و ودشمی سنجیده مجاور پیکسل با پیکسل یا

 وزن ضریب یا سلول، ارزش آن به فاصله مقدار حسب

 با ماتریس مرکزی سلول ارزش نهایت در و شودمی داده
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 هاآن وزنی میانگین و همسایه نقاط هایارزش جمع

صورت تجربی و بر به. در این پژوهش، آیدمی دستبه

دله یابی به کمترین خطای تخمین، توان معامبنای دست

سازی ضریب وزن بهینهدهی معکوس فاصله یا همان وزن

گرفته از های انجام سنجی تخمینمنظور اعتباربه شد.

حذف موقت یک نمونه و تخمین آن و سپس برگرداندن 

ها و تکرار این عمل مورد نظر به مجموعه داده نمونه

های موجود، استفاده شد. در نهایت، با برای تمامی نمونه

شده )واقعی( و مقادیر توجه به مقادیر مشاهده

جذر ( و با استفاده از شاخص آماری شده )تخمینیبرآورد

ها محاسبه ( صحت تخمین1RMSE)میانگین مربع خطا 

محاسبه این شاخص را نشان  روش 2 شد. معادله

 دهد. می

(2) 𝑅𝑀𝑆𝐸 = √
∑(𝑋´ − 𝑋)

2

𝑛
 

گر مقادیر واقعی و تخمینی ترتیب، بیان، به'xو  xکه 

  دهد. ، تعداد مشاهدات را نشان میnباشند. مشاهدات می

 

 بحث و نتایج

به  مورد مطالعه اراضی در خاک هایویژگی توصیفی آمار

ارائه  3تا  1 هایجدولدر  ،اراضی کاربریتفکیک نوع 

 شده است. 

 خاک آلی مواد

 در آلی درصد مواد میانگین ،3تا  1توجه به جداول  با

 متراکم، جنگل مختلف هایکاربری در خاک سطحی افق

 58/1و  42/3، 74/6یب به ترت یمو د شدهیبتخر جنگل

 از و کردن تنک که است مشخص وضوح به. است درصد

 منطقه هایجنگل در بلوط درختان پوشش بردن بین

 خاک آلی مواد درصد توجه قابل کاهش به منجر

 شده خاک کیفیت معیارهای تریناصلی از یکی عنوانبه

 (Yousofifard, 2007) دفریوسفیدر این راستا  .است

 سبب ورزی در کاربری دیمخاک عنوان نمود که عملیات

 آلی درصد ماده که زیرین خاک هایالیه شود،می

 آلی کربن حاوی که رویی خاک با ،دارند کمتری

 کربن شودمی سبب امر شود. این مخلوط است، بیشتری

 یابد. کاهش اولیه حالت با مقایسه در سطحی آلی خاک

                                                
1. Root Mean Square Error  

در  خاک آلی کربن تغییراتدر  موثر عوامل میان از

 مدیریتی عوامل اصلی متعلق به سهم زارها،دیم

 جهت ورزی،خاک عملیات توالی ادوات، ورزی، نوعخاک

 .است تناوب زراعی محصول و بقایای شخم، مدیریت

نیز در بررسی  (Vagen et al., 2006) وگن و همکاران

های های خاکتراشی و زراعت بر ویژگیجنگل رثیتأ

سول در ماداگاسکار دریافتند که مقدار کربن آلی اکسی

تراشی به مقدار خاک در سال نخست پس از جنگل

گرم  3/11طور متوسـط  و در سه سال نخست به 8/23

ویالرینو و همکاران  . بر کیلوگرم کاهش یافته است

(Villarino et al., 2017 ) اظهار داشتند که تخریب

رای کشت و کار موجب جنگل و استفاده از اراضی ب

درصدی کربن آلی خاک شده و با افزایش  30کاهش 

فاصله زمانی از شروع تغییر کاربری اراضی، کاهش 

 ترینمهم تر است.ذخیره کربن آلی خاک محسوس

 تاثیر خاک در آلی ماده کاهش تسریع در که عاملی

 تجزیه افزایش موجب که است کار و کشت گذارد،می

 ,.Six et al) شودمی شخم عملیات طی خاک آلی مواد

شدن الشبرگ  هاز طرفی پوشش گیاهی و اضاف .(2000

  شود.گیاهی به سطح خاک سبب افزایش ماده آلی می

 خاک یکیالکتر هدایت و هاشپ

جنگل  هاش خاک در افق سطحی در کاربریمیانگین پ

و در  41/7شده ، در کاربری جنگل تخریب34/7 متراکم

هاش بود. اختالف میان مقادیر پ 35/7کاربری دیم 

های مختلف چندان زیاد نیست و این خاک در کاربری

تواند تا حدود زیادی به ظرفیت نسبتاً باالی امر می

های منطقه که مرتبط به مقدار زیاد کربنات بافری خاک

درصد( و بافت نسبتاً سنگین )حدود  43کلسیم )حدود 

منطقه که بر  های غالبدرصد رس( و نوع رس 42

-اساس مطالعات انجام شده شامل اسمکتیت و ایلیت می

درختان جنگلی به  .  افزوده شدن مواد آلی ازدباششود، 

ها در سطح و تولید اسیدهای سطح خاک و تجزیه آن

هاش خاک و هدایت تواند عاملی در کاهش پمی ،آلی

کاهش بقایای آلی خاک الکتریکی در سطح خاک باشد. 

از های مدیریتی از جمله کوددهی فعالیت و همچنین

 هاش خاک تاثیر دارد.جمله مواردی است که بر پ

(Geissen et al., 2009).  رضاپور(Rezapour, 2013)  در

مطالعه اثر سه کاربری زراعی، مرتع و جنگل در یک 

-سول در شمال غرب ایران مقدار کمتر پخاک ورتی



 ... های خاکآماری تغییرات برخی ویژگیارزیابی زمین

88 

این اختالف در  .در کاربری جنگل گزارش نمود هاش

میزان منطقه گزارش نشد.  سول در همینخاک کمبی

جنگل  در خاک سطحی در کاربری هدایت الکتریکی

،  096/0 بیترتشده و دیم به متراکم، جنگل تخریب

گیری شد که زیمنس بر متر اندازهدسی 093/0 و 088/0

دهند. بر این اساس، اختالف قابل توجهی را نشان نمی

نظر از نوع کاربری ه مورد مطالعه صرفهای منطقخاک

گیرند که این امر های غیر شور قرار میاراضی، جزء خاک

به به بارش نسبتاً زیاد در منطقه و نوع مواد مادری 

نیز تفاوت  (Rezapour, 2013)رضاپور باشد. مرتبط می

 یسه کاربرداری در میزان هدایت الکتریکی معنی

های شمال غرب ایران در خاک جنگل مرتع و ،یزراع

 مشاهده ننمود.

 

 ها در کاربری جنگل متراکمهای مورد مطالعه خاکهای آماری ویژگیترین شاخصمهم -1جدول 

Table 1. The most important statistical indices of the properties of the soils in dense forest land use 

Variable Unit Mean Minimum Maximum SD CV Skewness Kurtosis 

Kolmogoroph-

Smironoph 

index 

pH (-) 7.34 7.10 7.65 0.11 0.01 1.08 2.54 0.200 

EC (1-dS m) 0.096 0.053 0.185 0.16 1.48 0.244 0.89 0.200 

BD ((g 𝑐𝑚−3 1.04 0.85 1.18 0.06 0.05 -0.63 2.21 0.001 

Clay (%) 42.88 30 56 6.21 0.14 0.018 -0.47 0.200 
Sand (%) 21.94 14 40 6.41 0.29 1.63 2.50 0.122 

CEC 1-meq 100gr 46.26 41.48 51.60 2.63 0.05 0.11 -0.92 0.199 

OM %)) 6.74 5.24 9.06 1.21 0.17 0.408 -1.304 0.175 

CCE (%) 49.34 42.50 54.38 3.16 0.06 -0.76 -0.31 0.078 

 

 شدهتخریبها در کاربری جنگل های مورد مطالعه خاکهای آماری ویژگیترین شاخصمهم -2 جدول
Table 2. The most important statistical indices of the properties of the soils in degraded forest land use 

Variable Unit Mean Minimum Maximum SD CV Skewness Kurtosis 

Kolmogoroph-

Smironoph 

index 

pH (-) 7.41 7.15 7.73 0.15 0.02 0.68 -0.81 0.200 

EC (1-dS m) 0.088 0.052 0.105 0.014 1.59 -1.542 1.429 0.000 

BD ((g 𝑐𝑚−3 1.15 1.03 1.28 0.08 0.07 -0.07 -1.16 0.200 

Clay (%) 45.31 34 54 4.86 0.10 -0.27 -0.05 0.200 
Sand (%) 20.06 12 38 6.78 0.33 1.39 1.23 0.009i 

CEC 1-meq 100gr 39.08 33.82 43.17 2.17 0.05 -0.42 0.06 0.200 

OM %)) 3.42 2.04 4.97 0.76 0.22 0.121 -0.41 0.200 

CCE (%) 46.47 40 50 1.75 0.03 -1.42 5.02 0.200 

 

 های سطحی در کاربری دیممورد مطالعه خاکهای های آماری ویژگیترین شاخصمهم -3جدول 

Table 3. The most important statistical indices of the properties of the soils in rain-fed land use 

 

Variable Unit Mean Minimum Maximum SD CV Skewness Kurtosis 

Kolmogoroph-

Smironoph 

index 

pH (-) 7.35 4.42 7.64 0.52 0.07 -5.50 31.33 0.200 

EC (1-m dS) 0.093 0.085 0.106 0.004 0.04 0.353 0.193 0.200 

BD ((g 𝑐𝑚−3 1.27 1.11 1.33 0.03 0.02 -2.76 12.96 0.200 

Clay (%) 40 26 52 6.66 0.16 -0.16 -0.52 0.090 

Sand (%) 24.88 14 46 8.85 0.35 0.91 -0.13 0.160 

CEC 1-100gr meq 34.01 29.67 38.95 2.52 0.07 0.16 -0.97 0.200 

OM %)) 1.58 0.34 3.61 0.72 0.45 0.34 0.53 0.200 
CCE (%) 42.02 34.38 48.31 3.86 0.16 -0.96 0.35 0.200 
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 خاک بافت و ظاهری مخصوص جرم

 طبق خاک ظاهری مخصوص جرم میانگین مقایسه

 که داد نشان مختلف هایکاربری در 3 تا 1 هایجدول

 به متراکم جنگل از کاربری رییتغ اثر در شاخص این

رسد چسبندگی به نظر می .است افتهی شیافزا م،ید

بیشتر ذرات خاک به یکدیگر در خاک تحت کاربری دیم 

های گیاهی نفوذیافته در خاک به دلیل نازک بودن ریشه

مواد آلی خاک در مقایسه با کاربری  و نیز کمتر بودن

خاک و در  تخلخل یا فرج و سبب کاهش خللجنگلی، 

ظاهری در کاربری دیم  مخصوص نتیجه افزایش وزن

یکی از خصوصیات خاک که تقریبا همیشه  شده است.

نماید، جرم مخصوص ظاهری ورزی تغییر میبر اثر خاک

 Gholami etغالمی و همکاران ) (.Cassel, 1982)است 

al., 2016 نیز چنین گزارش کردند که با تغییر کاربری )

اراضی جنگلی به اراضی زراعی، کاهش مقدار مواد آلی 

ها و تخریب خاک منجر به کاهش پایداری خاکدانه

شود که به نوبه خود، کاهش تخلخل ساختمان خاک می

 و افزایش جرم مخصوص ظاهری را در پی دارد. 

های مختلف درصد رس در افق سطحی خاک در کاربری

شده و دیم به ترتیب جنگل متراکم، جنگل تخریب

در نیز میانگین درصد شن  ودرصد 0/40و  3/45، 8/42

شده و های مختلف جنگل متراکم، جنگل تخریبکاربری

 کلی روند باشد.می 8/24و  1/20، 9/21دیم به ترتیب 

جنگل  کاربری ییرطی تغ شن رس و درصد تغییرات

 درصد رس  که دهدمی نشان متراکم به کشت دیم

 با هایافته که این یابدمی افزایش شن میزان و کاهش

 ,Stroosnijder & Bewket) نتایج استروسنیجدر و بوکت

 نتیجه این تفسیر در همچنین .دارد مطابقت  (2003

 به و خاک آلی ماده کاهش با که کرد بیان توانمی

 کاربری رتغیی طی خاکدانه پایداری کاهش آن موجب

 و کندمی پیدا افزایش فرسایش میزان ،دیم به جنگل

 ذرات جداسازی در فرسایش انتخابی فرآیند درطول

 مناطق به و شوندیم جدا لتیس و رس ذرات خاک،

( Rezapour, 2013رضاپور ) .ابندییم انتقال دستنییپا

مرتع و جنگل در  ،یزراع یدر مطالعه اثر سه کاربر

داری در بافت تفاوت معنی رانیشمال غرب اهای خاک

 خاک این سه کاربری گزارش ننمود.

 معادل کلسیم کربنات و کاتیونی تبادل ظرفیت

میانگین ظرفیت تبادل کاتیونی خاک بررسی مقادیر 

 افزایش درصد که بادهد نشان می( 3تا  1 هایجدول)

 تبادل ظرفیت متراکم، میزاندر جنگل  مواد آلی رس و

ظرفیت تبادل میانگین یابد. می افزایش کاتیونی خاک

 1/39، 3/46کاتیونی خاک دراین سه کاربری به ترتیب 

 است.بر کیلوگرم خاک بوده بار مولسانتی 0/34و 

در مطالعه اثر سه کاربری  (Rezapour, 2013)رضاپور 

-کمبی سول وهای ورتیزراعی، مرتع و جنگل در خاک

داری در ظرفیت سول در شمال غرب ایران، تفاوت معنی

در مطالعه تبادل کاتیونی سه کاربری گزارش ننمود. 

اما  ،داری نداشتهها تفاوت معنینامبرده میزان رس خاک

 میزان کربن آلی در کاربری جنگل بیشتر بوده است. 

میزان کربنات کلسیم نیز با تغییر در این پژوهش 

سمت کاربری دیم کاهش یافته است. میزان کاربری به 

های مختلف جنگل کربنات کلسیم به ترتیب در کاربری

درصد،  3/49شده و دیم شامل متراکم، جنگل تخریب

مقادیر نسبتا باشد که درصد می 0/42درصد و  4/46

باالیی از آهک را دارا بوده و به طور عمده از مواد مادری 

دیجیکسترا  شود.اشی میآهکی سازند رازک در منطقه ن

بیان نمودند که  (Dijkstra & Smits, 2002) و اسمیت

های آهکی سالیانه مقادیر ریشه درختان در خاک

معتنابهی عناصر قلیایی  نظیر کلسیم را از عمق خاک 

به سطح خاک در یک چرخه جذب و از طریق الشبرگ 

نمایند. بیشتر بودن میزان کربنات کلسیم در منتقل می

سطح خاک کاربری جنگل در مقایسه با دوکاربری دیگر 

رضاپور اگرچه توان نسبت داد. را به این امر می

(Rezapour, 2013)  ،در مطالعه اثر سه کاربری زراعی

سول در سول و کمبیهای ورتیمرتع و جنگل در خاک

شمال غرب ایران مقدار کمتر کربنات کلسیم معادل را 

نمود. نامبرده دلیل این امر را در کاربری جنگل گزارش 

انحالل و انتقال بیشتر کربنات کلسیم در کاربری جنگل 

 است. مطرح نموده

 شده گیریاندازه خصوصیات میان همبستگی بررسی

 خاک

همبستگی میان خصوصیات خاکی مورد  4جدول 

با توجه به جدول همبستگی  دهد.بررسی را نشان می

با ماده آلی دارای  کاتیونیظرفیت تبادل (، 4)جدول 

دار مثبت در سطح یک درصد، با جرم همبستگی معنی

دار منفی در مخصوص ظاهری دارای همبستگی معنی
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سطح یک درصد، با میزان کربنات کلسیم دارای 

دار در سطح یک درصد، با میزان همبستگی مثبت معنی

دار در سطح یک رس دارای همبستگی مثبت معنی

ان شن دارای همبستگی منفی در سطح درصد و با میز

با  ظرفیت تبادل کاتیونیهمبستگی  باشد.پنج درصد می

ها در ایجاد بارهای آلی به دلیل مشارکت آن موادرس و 

 & Bell)منفی و پدیده تبادل کاتیونی است 

VanKulen, 1995)باالبودن رسد چنین، به نظر می. هم

جرم مخصوص ظاهری از طریق کاهش مواد آلی خاک و 

های کربناته از طریق فراهم آوردن سطح الزم کانیوجود 

موجب افزایش ظرفیت  ،هابرای جذب برخی کاتیون

هدایت الکتریکی و واکنش اند. خاک شده تبادل کاتیونی

داری نشان خاک با هیچ پارامتری همبستگی معنی

( با 4های مورد مطالعه )جدولخاک ماده آلیندادند. 

در سطح یک درصد دارای  ظرفیت تبادل کاتیونی

دار، با جرم مخصوص ظاهری در همبستگی مثبت معنی

دار و با سطح یک درصد دارای همبستگی منفی معنی

میزان کربنات کلسیم در سطح یک درصد دارای 

 باشد.دار میهمبستگی مثبت معنی

 

 خاک  شدهمطالعه ضرایب همبستگی پیرسون بین خصوصیات -4جدول 
 Table 4. Pearson correlation coefficients between soil properties  

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

تحقیقات دیگری نشان داد که با افزایش ماده آلی، مقدار 

ر سطح ویژه رس خاک و ظرفیت تبادل کاتیونی، مقدا

 ,Jozefaciuce & Toth).  ذرات خاک افزایش یافت

مورد مطالعه با های جرم مخصوص ظاهری خاک (2002

، ماده ظرفیت تبادل کاتیونیبا  ،4جدول  نتایج توجه به

آلی و کربنات کلسیم در سطح یک درصد دارای 

نتایج  باشد. در این راستامی دارمعنیهمبستگی منفی 

نیز نشان  (Rawls et al., 2005)راولز و همکاران 

مخصوص ظاهری  دهد که مقدار مواد آلی و جرممی

کربنات کلسیم  .منفی دارندی خاک، با یکدیگر همبستگ

 ظرفیت تبادل کاتیونیبا  4سطحی طبق جدول  در الیه

در سطح یک درصد، با  دارمعنیدارای همبستگی مثبت 

 دارمعنیماده آلی در سطح یک درصد دارای همبستگی 

مثبت، با جرم مخصوص ظاهری دارای همبستگی منفی 

دار در سطح یک درصد، با میزان رس در سطح معنی

و با میزان شن  دارمعنییک درصد همبستگی مثبت 

منفی در سطح پنج درصد  دارمعنیدارای همبستگی 

 ظرفیت تبادل کاتیونیباشد. رس در الیه سطحی با می

، با دارمعنیبت در سطح یک درصد دارای همبستگی مث

کربنات کلسیم در سطح یک درصد دارای همبستگی 

و با شن در سطح یک درصد دارای  دارمعنیمثبت 

باشد. شن در الیه ی میدارمعنیهمبستگی منفی 

 ظرفیت تبادل کاتیونی( با 4سطحی مطابق با )جدول 

در سطح پنج درصد، با  دارمعنیدارای همبستگی منفی 

ح پنج درصد دارای همبستگی کربنات کلسیم در سط

و با میزان رس در سطح یک درصد  دارمعنیمنفی 

همبستگی  باشد.ی میدارمعنیدارای همبستگی منفی 

با درصد شن از آن رو است  ظرفیت تبادل کاتیونی منفی

از مقدار ذرات دیگر مانند رس کاسته  نکه با افزایش ش

همبستگی منفی شن و رس  دهندهکه این نشان شودمی

ظرفیت  شن بر بنابراین تاثیرکاهنده درصدباشد. می

ناشی از ارتباط منفی درصد شن با درصد  تبادل کاتیونی

 .ها استرس و مواد آلی خاک

  

Soil property pH EC CEC OM BD CCE Clay Sand 

Sand 0.028- 0.050 -0.228 -0.059 0.074 -0.207 -0.643 1 

Clay 0.033 -0.045 0.311 0.063 -0.125 -0.278 1  

CCE 0.148 0.027 0.750 -0.733 -0.745 1   

BD -0.174 -0.101 -0.746 -0.759 1    

OM 0.135 0.162 -0.962 1     

CEC 0.133 0.145 1      

EC 0.066 1       

pH 1        
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  هاآماری دادهتوصیف زمین

بندی بودن خطای تخمین و نقشه پهنه کم بر اساس

مقادیر متغیرهای درصد رس، شن، ، برای تخمین مطلوب

گر از تخمین خاک مواد آلی و کربنات کلسیم معادل

کریجینگ معمولی و برای متغیرهای جرم مخصوص 

ظاهری، ظرفیت تبادل کاتیونی، هدایت الکتریکی و 

ی عکس فاصله دهگر وزنواکنش خاک از تخمین

شده بر تغییرنماهای برازش دادهنیم 2 استفاده شد. شکل

را نشان  منطقه مورد مطالعههای خاک در خی ویژگیبر

سازی های بهینهنین پارامترهای واریوگرامدهد. همچمی

دهی معکوس فاصله در گر وزنهای تخمینشده و ویژگی

گزارش شده است.  6و  5های شماره قالب جدول

مشخص است، برای  5و جدول  2که از شکل  طورهمان

های کروی و نمایی های خاک مطالعاتی، مدلویژگی

ها در بررسی ترین مدلاند که معمولبرازش داده شده

گر های خاک با استفاده از تخمینپذیری ویژگیتغییر

 ,.Cambardella et al)شوند کریجینگ محسوب می

منظور تعیین میزان همبستگی مکانی به (.1994

ای تلف خاک، از نسبت واریانس اثر قطعههای مخویژگی

چه این چنان به واریانس کل )حد آستانه( استفاده شد.

 25صورت درصد بیان گردد، مقادیر کمتر از نسبت به

گر وابستگی مکانی قوی؛ درصد برای این نسبت، بیان

گر وابستگی مکانی درصد، نشان 75تا  25مقادیر 

صد، حاکی از در 75تر از متوسط و مقادیر بزرگ

 ,.Granados et al) باشندوابستگی مکانی ضعیف می

 ,.Cambardella et alو همکاران ) کمبردال. (2002

بستگی مکانی قوی، ممکن بیان داشتند که وا( 1994

است توسط تغییرات ذاتی خصوصیات خاک )مانند بافت 

شناسی رس( کنترل شود و معموال منجر به خاک و کانی

که در حالی .شودهای نسبتا دقیق میتخمینانجام 

تواند توسط تغییرات تر، میبستگی مکانی ضعیفوا

 ذاتی )مانند کود و شخم( کنترل گردد.غیر

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 منطقه مورد مطالعههای خاک در تغییرنماهای ویژگینیم -2شکل

Figure 2. Semi-variogram in soil properties in the study area 
 

 

 های خاکپارامترهای واریوگرام و شاخص خطای تخمین برای برخی ویژگی -5 جدول
Table 5. Varianogram parameters and estimated error index for some soil properties 

Variable Model Range )m) Nugget Sill Spatial Ratio 
(%) 

Spatial 
Class 

RMSE 
Index 

Clay exponential 618 0.001 0.020 5.00 Strong 1.01 
Sand exponential 933 0.025 0.470 5.32 Strong 0.99 
OM circular 697 0.063 0.712 8.79 Strong 1.01 
CCE exponential 871 0.0003 0.0193 1.55 Strong 0.73 
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 های خاکمعکوس فاصله برای برخی ویژگیدهی گر وزنهای تخمینویژگی -6 جدول
Table 6. Parameters of inverse distance weighting for selected soil properties 

Variable  Power Range (m) Index RMSE 

BD 1.5 260 0.060 

CEC 2 200 2.98 

EC 2 260 0.091 
pH 2 200 0.472 

های مورد مطالعه بستگی مکانی قوی ویژگیکالس هم

در این پژوهش، گواهی بر الگوی پیوسته تغییرات مکانی 

برداری در انعکاس تغییرات و کارایی فاصله نمونه هاآن

های نقشهاست.  مکانی متغیرهای مورد بررسی

دهی معکوس فاصله گر وزنبندی حاصل از تخمینپهنه

گر کریجینگ های حاصل از تخمینو نقشه 3در شکل 

با توجه به نقشه اند. ارائه شده 4معمولی در شکل 

بندی جرم مخصوص ظاهری خاک مشاهده پهنه

غربی منطقه )جنگل متراکم( جنوب گردد که از ناحیهمی

م( جرم مخصوص ظاهری شرقی )دیبه سمت شمال

(. یکی از دالیل آن نفوذ 3یابد )شکلافزایش می

قطور درختان بلوط در خاک تحت  های نسبتاًریشه

است که  و بیشتر بودن مواد آلی پوشش جنگل متراکم

سبب افزایش تخلخل خاک و در نتیجه کاهش جرم 

مخصوص ظاهری شده است. همچنین وجود میانگین 

شود ( باعث می1خاک )جدول  باالی ماده آلی در سطح

های جنگلی در مقایسه با تا جرم حجم مشخصی از خاک

طور محسوس های زراعی بهجرم همان حجم از خاک

کمتر بوده و در نتیجه، کاهش جرم مخصوص ظاهری 

عبور و رسد مشاهده شود. از طرفی دیگر، به نظر می

ورزی های کشاورزی و عملیات مختلف خاکماشین مرور

کاربری دیم سبب افزایش جرم مخصوص ظاهری در 

 نتایج مطالعات ها،شده است. در انطباق با این یافته

مؤید آن  (Aikins & Afuakwa, 2012)آیکین و آفوکا 

ورزی، جرم خاکورزی مرسوم نسبت به بیخاکاست که 

 .داردرا در پی مخصوص ظاهری خاک باالتری 

بندی میزان ظرفیت تبادل کاتیونی خاک نقشه پهنه

خاک در مناطق  ویژگیدهد که میزان این نشان می

غربی منطقه با کاربری جنگل متراکم بغرب و جنو

بیشترین مقادیر را دارد و با افزایش فاصله به سمت 

شرقی، یعنی تقریبا مناطق تحت کاربری شمال و شمال

ها و ماده آلی خاک رس. یابددیم، مقادیر آن کاهش می

علت دارا بودن سطح ویژه زیاد و باردار بودن نقش  به

دارند و با افزایش خاک مهمی در ظرفیت تبادل کاتیونی 

مقدار رس و ماده آلی خاک مقدار ظرفیت تبادل 

(. Mirkhani et al., 2005)یابد افزایش می نیزکاتیونی 

یت تبادل میزان ماده آلی و میزان ظرف نقشه مقایسه

گویای این حقیقت  ،های مورد مطالعهکاتیونی در خاک

 ،است که در مناطقی که دارای بیشترین ماده آلی است

نسبت میزان ظرفیت تبادل کاتیونی نیز بیشتر  همان به

( مشاهده 4بندی رس )شکل پهنه با توجه به نقشهاست. 

 گردد که تقریبا در اکثر نقاط با توجه به میانگین رسمی

در سه کاربری متفاوت، پراکندگی رس تفاوت 

با توجه به نتایج  گیری در سه کاربری را ندارد.چشم

، میزان رس از سمت کاربری جنگل متراکم به 1جدول 

مقداری ناچیزی کاهش  ،شده و دیمسمت جنگل تخریب

یافته است. با توجه به پایداری ویژگی بافت خاک انتظار 

چندان متاثر از تغییر کاربری رفت که این مشخصه می

بندی نشان نباشد. بررسی نتایج با توجه به نقشه پهنه

غربی و دهد که میزان رس در نواحی شمالمی

میزان  ،شرقی دارای بیشترین درصد و در مقابلجنوب

( در همین مناطق دارای 4شن با توجه به نقشه )شکل 

طه وجود راب دهندهکمترین میزان است که این نشان

های مختلف معکوس میان درصد شن و رس در موقعیت

-باشد. تغییرات جزیی بافت در منطقه تا حدودی میمی

تواند به تغییرات پستی و بلندی در منطقه و همچنین 

مواردی چون فرسایش و انتقال ذرات و دخالت انسان در 

 تغییر کاربری مرتبط باشد.

 هر مطالعد (Salehi et al., 2007)صالحی و همکاران 

خود در منطقه سامان شهرکرد به نتایج مشابهی دست 

های مختلف یافتند و تفاوت در مقدار رس در موقعیت

سمت  را به فرسایش خاک و انتقال ذرات رس به نزمی

توپوگرافی نیز یکی از عوامل موثر بر . پایین نسبت دادند

در منطقه مورد مطالعه گرچه سعی باشد. میزان رس می

نقاط انتخابی در دامنه ارتفاعی با اختالف زیاد شد که 

قرار نگیرند، اما تا حدودی میانگین ارتفاع در کاربری 
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شده نسبت به کاربری زراعی جنگل متراکم و تخریب

تفاوت میزان میانگین رس در سه بوده است.  بیشتر

درصد بوده است که با توجه با پایا  5کاربری در حد 

همین تفاوت نیز بیشتر به بودن ویژگی میزان رس، 

موقعیت موضعی نقاط برداشت نمونه )به ویژه از نظر 

-های مختلف مرتبط میمیکروتوپوگرافی( در کاربری

باشد. همچنین یکی از عوامل فرسایش ذرات ریز خاک 

 .باشدرویه در مناطق کاربری دیم میسطحی، شخم بی

فرسایش ناشی از شخم، فرایند جهانی هدررفت خاک در 

 .(Lindestrom, 1990) رودشمار می اراضی کشاورزی به

 های( در بخش3بندی )شکل با مشاهده نقشه پهنه

منطقه  شرقیشرقی و جنوبغربی، شمالشمال، شمال

شده است، های دیم و جنگل تخریبکه شامل کاربری

شود، که علت میزان هدایت الکتریکی کم مشاهده می

 دلیل به هاکاهش رهاسازی یون این امر به احتمال زیاد،

 باشد.می کم بودن بقایای گیاهی

 
 

 خاک هایویژگی از برخی برای فاصله معکوس دهیوزن گرتخمین از حاصل بندیپهنه نقشه -3 شکل
Figure 3. Spatial maps of selected soil properties, prepared by Inverse Distance Weighting (IDW) method 
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 های خاکگر کریجینگ معمولی برای برخی از ویژگیبندی حاصل از تخمیننقشه پهنه -4شکل 

Figure 4. Spatial maps of selected soil properties, prepared by ordinary kriging method 

 

میزان ماده آلی در جنگل متراکم به  ،4شکل با توجه به 

این در  .یافته است علت وجود پوشش گیاهی افزایش

گل متراکم به سمت جنگل از جن حالی است که

میزان ماده آلی به دلیل  ،دیمکاربری و  شدهتخریب

فرسایش ذرات خاک شونده، هکاهش الشبرگ اضاف

ورزی کاهش یافته خاککشت و کار و عملیات سطحی، 

زدن خاک سطحی، همکار از طریق به و کشت. است

افزایش اکسیداسیون مواد آلی، تسریع تجزیه بیولوژیک 

مواد آلی، شدت بخشیدن به فرسایش خاک و نیز 

افزایش هدررفت مواد آلی در اثر رواناب، منجر به کاهش 

 نقشه .Yifru & Taye , 2011)) شودمواد آلی می

دهد نشان می( 3)شکل بندی میزان واکنش خاک پهنه

که در اکثر نقاط میزان واکنش خاک به دلیل باال بودن 

خاک مورد  ماده آلی )تولید اسیدهای آلی( در سطح

پراکنش کربنات  توجه به نقشهباشد. مطالعه پایین می

کلسیم معادل خاک گویای مقادیر نسبتا باالی این 

درصد باالی  اراضی مورد مطالعه است.ویژگی در اغلب 

موجب کاربری دیم دارای کربنات کلسیم در مناطق 

کاهش جذب بسیاری از عناصر محصوالت و کم بازدهی 

ها موجب مقادیر نسبتا زیاد تا زیاد کربناتشود. می خاک

بروز مشکالت متعددی نظیر تخریب ساختمان، 

هداشت ناپایداری خاک، کاهش نفوذپذیری و قابلیت نگ

رسوب آهک در . شودآب و عدم تغذیه مناسب گیاه می

خاک تحت تأثیر عواملی مانند تغییر حرکت آب در 

ها، اکسیدکربن توسط ریشه و میکروبخاک، تولید دی

اکسیدکربن در اتمسفر و غلظت کلسیم در انتشار دی

 گیرد. محلول خاک انجام می

 

 کلیگیری نتیجه
 که تغییر داد نشان پژوهش این نتایج ،مجموع در

شده و دیم به جنگل تخریب جنگل متراکم از کاربری

آلی خاک و در  موادموجب کاهش قابل مالحظه درصد 

پی آن، کاهش محسوس ظرفیت تبادل کاتیونی در خاک 

و افزایش نسبی جرم مخصوص ظاهری خاک شده است. 

های هدایت الکتریکی، واکنش چنین، مقادیر ویژگیهم

کربنات کلسیم معادل و درصد ذرات ریز خاک، درصد 

تری همراه بودند. در مجموع یئبا تغییرات جز خاک

های بلوط در منطقه مورد بسته به شدت تخریب جنگل
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مطالعه، تنزل نسبی کیفیت خاک قابل مشاهده است. بر 

 توجه صورت عدم درتوان اظهار داشت که این اساس می

 ممکن است گرچها ،عملیات نامناسب بر روی اراضی به

منابع طبیعی  بر چندانی نامطلوب اثرات مدتکوتاه در

 افزایش عالوه بر مدت،دراز در اما ،نشود مشاهده

نظر  از به شدت را نیز خود دهیبهره ،تولید هایهزینه

 با شود کهتوصیه می .داد دست خواهندکیفی از 

برای جلوگیری از قطع درختان  صحیح ریزیبرنامه

 مناسب مدیریت اعمال مدیریت مناسب دام و، جنگلی

عالوه بر   کاربری، تغییر از حاصل کشاورزی اراضی در

را  آن بار زیان آثار حدودی تا تضمین بقای اکوسیستم

 کاهش داد.
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Abstract 

Assessing the variation of different soil properties through the land use changes may provide useful 
information for land managers. The present study aimed to assess the soil quality variation due to 

the land use changes from dense (non-degraded) to semi-dense (degraded) oak forest and then to 

dry-farming in Mokhtar plain located in Yasouj region. A total number of 100 surface soil samples 

were collected in order to analyses of the selected physicochemical soil properties. After statistical 
analyses, the continuous distribution maps were prepared for all soil variables using ordinary 

kriging and inverse distance weighting methods in ArcGIS software (ver. 10.2; ESRI). Analyses of 

the average values of selected soil properties showed that after changing the land use from dense to 
the degraded oak forest and then to dry-farming, organic matter and CEC changed in a decreasing 

trend and bulk density changed in an increasing trend. Moreover, electrical conductivity, carbonate 

calcium equivalent and clay percentage decreased in lower contents; whereas soil pH and sand 

percentage inconsiderably increased. Among the soil properties, organic matter content as one of 
the most important soil quality indices showed a significant change with an average of 6.74%, 

3.42% and 1.58% in dense forest, degraded forest, and dry-farming lands, respectively. Supporting 

these findings, spatial distribution maps of the selected properties revealed that the most optimum 
soil properties were found in the southwest of the studied area, i.e. in the soils covered with dense 

oak forest; whereas increasing distance to the dry-farming lands in the northeast of the area, the 

selected soil properties were adversely changed. According to these findings, it can be stated that 
wide deforesting and land use change have been led to the considerable soil quality decline and 

therefore if deforesting will not be stopped a huge portion of the studied soils may lose their vital 

capabilities. 
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