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 چکیده

. از پارامترهای مهم و تاثیرگذار در فرسایش خاک شودیخاک در نظر گرفته م بیو تخر تیفیدر کاهش ک یعامل مهم عنوانخاک به شیفرسا

به فرسایش حساس بوده و های انسانی و تنوع کاربری اراضی آبریز هشتیان به دلیل شرایط طبیعی، دخالتحوضه است.  انواع کاربری اراضی

کیفیت فرسایش پذیری و بر  راضیاکاربری تاثیر بررسی تحقیق هدف از این از این رو  باشد.پذیری خاک مینیازمند پایش کیفیت و فرسایش

نمونه از  14نمونه از کاربری مرتع،  18، زراعینمونه از کاربری  21ی مورد مطالعه تحقیق از حوضهخاک در حوضه آبریز هشتیان است. در این 

ها شامل سدیم، پتاسیم، فسفر کل، کربن آلی، های فیزیکی و شیمیایی نمونهویژگی برداشت شد. تصادفی -با روش سیستماتیک کاربری باغ

های پارامتراز تحلیل واریانس ارتباط شد. با استفاده  اندازه گیری، آهک، وزن مخصوص ظاهری و حقیقی و بافت خاک pHهدایت الکتریکی، 

به  05/0کمتر از  Pبا مقدار های فیزیکی و شیمیایی خاک که اکثر پارامترنتایج نشان داد  مشخص شد. های اراضیکاربریگیری شده با اندازه

( دارای ارتباط معنادار با 17/0) Pبا مقدار  شاخص کیفیت خاکنشان داد  باشد. همچنین نتایج کاربری اراضی میحت تاثیرتدار  معنی طور

با استفاده  باشد. همچنیندارای ارتباط معنادار با کاربری اراضی می 001/0کمتر از   Pپذیری خاک با مقدار و فرسایش باشدکاربری اراضی نمی

هوادهی و باقی ماندن کاه و کلش هنگام تر به دلیل دارای خاک با کیفیت زراعیکاربری و به روش توکی مشخص شد  Post-hocاز آزمون 

باالیی پذیری کاربری مرتع به دلیل چرای بیش از حد دام و کاهش مواد مغذی خاک دارای فرسایشباشد و شخم و پوشش گیاهی مناسب می

 باشد.و باغ می زراعینسبت به کاربری 

 

 هیاروم اچهیدر ان،یهشت زیحوضه آبر ،یاراض یخاک، کاربر شیخاک، فرسا تیفیک: کلیدواژه ها

 

 همقدم

ها است و نقش ستمیاکوس یاتیخاک جزء ح رایدر هر منطقه مهم است ز داریبه توسعه پا یابیدست یخاک برا یابیارز

 ,.Derakhshan et al) کندیم فایا ییایمیوژئوشیب یهاو چرخه ستمیاکوس یداریپا ستگاه،یز یهایژگیدر و یاعمده

 .(Yu et al., 2018) دارد یعیطب طیمح پایدارتوسعه  و با سالمت انسان یخاک ارتباط تنگاتنگ یداریو پا طیشرا (2021

 کند، لذا استفاده پایدار از منابع خاک، برای سالمتبا توجه به اینکه محصوالت تولیدی از جمعیت انسانی حمایت می

از عملکرد  حیاتیجنبه  نتیجهخاک  کیفیت. (Wall et al., 2015) است یخاک ضرور یدارو توسعه پا بلند مدت کیفیت



 گیاهی وریاست که بهره فرآیندهایی زیستیو  غیر زیستیاست و منعکس کننده تعامل  کشاورزی پایداریو  اکوسیستم

کیفیت خاک اغلب به خواص بیولوژیکی، شیمیایی، فیزیکی و . (Nosrati & Collins, 2019)  کندمیرا حفظ  حیوانیو 

ت و کاربری اراضی یهای خاک که به تغییرات مدیرویژگی (.Davari et al., 2020) شودبیوشیمیایی خاک مربوط می

توانند به عنوان شاخص و معیار کیفیت خاک مورد استفاده قرار گیرند. انتخاب تعداد مناسبی از حساس هستند می

نامند. است که آن را مجموعه حداقل داده می خاک یدارو توسعه پا کیفیت ترین مرحله در ارزیابی و پایشها مهمیارمع

پایداری کیفیت ها در راستای پایش زمانی و مکانی های انفرادی و یا مجموعه حداقل دادهگیری معیارهای اندازهروش

سازی از ابزار های آماری چند متغیره و رویکردهای مدلشود. تکنیکمی خاک و ارزیابی مدیریت و کاربری اراضی استفاده

کیفیت خاک  (.1396 ی،و مجد ی)نصرتباشد تعیین و تشخیص پارامترهای مناسب در انتخاب حداقل مجموعه داده می

دهد و تقریبا شان میبندی کرد. کیفیت ذاتی تغییرات کم را در طول زمان نتوان به عنوان کیفیت ذاتی و پویا طبقهرا می

 کندشود در حالی که کیفیت پویا با توجه به کاربری زمین و مدیریت خاک تغییر میایستا در نظر گرفته می

(Dagnachew et al., 2019) .واملی از قبیل رشد جمعیت، افزایش شهرنشینی، صنعتی شدن، تغییر سبک زندگی و به ع

 و اقتصادی جوامع به عنوان عوامل اصلی تغییر کاربری اراضی و تخریبگرایی بشر و تغییرات سیاسی تبع آن مصرف

تواند باعث کاهش چشمگیر در کاربری اراضی می .(1399و همکاران،  ی)صالحباشد خاک مطرح می پایداری کیفیت

دنبال  سالمت خاک را به پایدارکاهش توسعه و   (Qi et al., 2018)هکیفیت شیمیایی، فیزیکی و بیولوژیکی خاک شد

های تغییر ویژگی ،(Toohey et al., 2018) یهای طبیعتغییر کاربری اراضی منجر به تخریب اکوسیستم. داشته باشد

. (Tellen & Yerima, 2018) وری خاک اثر گذار استشود و بر رشد گیاه و بهرههای آن میکیفیت خاک و فرآیند

. هنگامی که شودمی خاک باروریکاهش به افتد که منجر اتفاق می کشاورزیدر طول توسعه  ات در پایدار خاکتغییر

 ,.Ouyang et al)شودکند، مقاومت خاک کاهش پیدا کرده و فرسایش خاک ایجاد میشدت خاکورزی افزایش پیدا می

 ,.Sun et al) رودبین می اغلب از (SOCخاک ) کی، کربن ارگانزراعی یبه اراض جنگل رییپس از تغبه عنوان مثال  . (2018

 شود( و در نتیجه کاهش نفوذ خاک میTP( و کاهش تخلخل کل )BDو منجر به افزایش چگالی ظاهری ) (2015

(Haghighi et al., 2010)سالمت و افت ها، پر شدن مخازن سد و ناشی از فرسایش خاک باعث آلودگی آب . رسوبات

های ها و قارهبومو تنوع زیستی و عملکرد اکوسیستم را در زیست (1396 انصاری،و  الری )انصاری شده خاک پایداری

تن خاک  اردیلیم 24ساالنه  حدسازمان ملل مت ونیطبق کنوانس  (Delelegn et al., 2017) .دهد مختلف تغییر می

تخریب کیفیت خاک در ایران به صورت مشکالت مبرم  .(2018)تلن و یریما،  رود یم نیاز ب شیفرسا لیبه دل زیحاصلخ

-زایی و آلودگی شیمیایی آشکار می، بیابانزراعیفرسایش سریع خاک، کاهش حاضلخیری خاک، تخریب مراتع و اراضی 

میلیون متر مربع از اراضی کشور ایران تحت تاثیر فرسایش  35دهد حدود ها نشان میگزارش .(Nosrati, 2013) شود

-تر از سایر کشوربه طور متوسط، فرسایش خاک در ایران سه برابر بیش .  (Zakerinejad & Maerker, 2015) داردقرار 

میلیارد  112تا  56ی زیادی دارد و تقریبا برابر میانگین جهانی است. فرسایش خاک در ایران هزینه 20های آسیایی و 

(. به 1400 و همکاران، کند )مزبانیسال این مقدار تغییر می دالر در سال است و بسته به میزان فرسایش خاک در هر

خاک در سراسر جهان توسط پژوهشگران مختلف مورد بررسی قرار گرفته فرسایش و  کیفیت پایداریموضوع  همین دلیل

که تغییر کاربری اراضی  بیان کردند (1391) همکاران و یغالم های زیر اشاره کرد.توان به پژوهشمی است که از جمله

تحت  ی( در پژوهش1391و همکاران ) یگرجاز مرتع به دیم به افزایش شوری و کاهش اسیدیته خاک منجر شده است. 

 یهاها و روششاخص، نیجنوب شرق قزو یاز اراض یمختلف در بخش یهایخاک در کاربر تیفیک یکم یابیعنوان ارز



و  یکیزیف یژگیو 17پژوهش  نیقرار دادند. در ا سهیمورد مقارا خاک  تیفیک یابیارز یموثر برا یهایژگیانتخاب و

رها شده انتخاب شد و با استفاده از دو شاخص  یو اراض میراعت دز, یباغ، مرتع، زراعت آب یرخاک در پنج کارب ییایمیش

 بیباغ و مرتع به ترت یهایکه کاربر دندیرس جهینت نیو به ا هکرد یابیارز 1نمرو تیفیو شاخص ک یتجمع تیفیک

بیان کردند ( 1396) یچاووش نمرو را به خود اختصاص دادند. تیفیو شاخص ک یتجمع تیفیمقدار شاخص ک نیشتریب

 یترفیضع تیفیخاک از ک میکشت د یاراض کهیدارند در حال یخاک بهتر تیفیک یباغ و کشت آب یهایکاربر که

( 1396) کیانیو  بید آبادی نژادیعالدارد.  یاراض یکاربر رییبه تغ یشتریب تیحساس دراتیبرخوردار بود و شاخص کربوه

رها شده و حفاظت شده(  یو دو منطقه ،یباغ ،ی)مرتع، زراع رود همدانخرم یموجود در منطقه یهایکاربر یهاخاک

( در درصد 5/0)( و تخلخل  54/0mmقطر خاکدانه ) یوزن نیانگی(، م14/0رطوبت )را ارزیابی و به این نتیجه رسیدند که 

مختلف در  یهاخاک در پوشش تیفیک یها( شاخص1397و همکاران ) ینیحس .بود زانیم نیباالتر یباغ یهایکاربر

( در یلی) بلوط، ممرز، انج یعیطب ختهیتوده آم کیو دارتاالب( و  دسیصنوبردلتوئ ،یالقیی)توسکا  یکارسه توده جنگل

 شیافزادر  ینقش موثر یالقییتوسکا  یکه پوشش جنگل دندیرس جهینت نیبه او کردند  یبررسرا خزر  یمرکز بذر جنگل

پذیری خاک در اثر تغییر کاربری در پژوهشی به بررسی میزان فرسایشنیرگارد و مجید  د.خاک دار ستمیاکوس تیفیک

تر خاک، های عمیقبه این نتیجه رسیدند که وجود کربن آلی در الیه و اراضی در منطقه ساراواک در مالزی پرداختند

دورنر و . (Neergaard & Magi., 2008) شود.تغییر کشت برنج منجر به تغییر کیفیت فیزیکی و شیمیایی خاک نمی

نتایج نشان  دادند.های وابسته به ساختمان خاک و تغییر کاربری اراضی را مورد ارزیابی قرار ارتباط بین ویژگیهمکاران 

 ی حساسیت باالی جرم مخصوص ظاهری، توزیع اندازه منافذ و هدایت هیدرولیکی به تغییر کاربری اراضی بود.دهنده

(Dorner et al.,2010). بررسی اثر شیب و کاربری اراضی بر کیفیت خاک استان کردستان به این  دراللهی و همکاران نبی

بیشترین میزان تلفات خاک و بیشتر درصد پایین کیفیت خاک را  %10مناطق دارای شیب بیشتر از  نتیجه رسیدند که

بویونوویچ و . (Nabiollahi et al.,2018) .دارند و همچنین تلفات خاک در مراتع بیشتر از گیاهان زراعی بوده است

میزان که رواسی( به این نتیجه رسیدند بررسی اثر کاربری اراضی بر خصوصیات خاک در منطقه زاگرب )ک در همکاران

 (.Bogunovic et al.,2020) ها بیشتر استجنگل نسبت به سایر کاربری نفوذ آب در کاربری

با شدت زیادی در حال فرسایش بوده و این امر خسارات جبران  هادهد که بیشتر خاکمطالعات، آمار و شواهد نشان می

 به دنیرس یبرا خاک یهالیپتانس سنجش ازمندین خاک از استفاده نکهیا به توجه باناپذیری در پی خواهد داشت. 

از حفاظت لذا دد. گرمنبع اصلی و بنیادین زندگی انسان در امنیت غذایی محسوب می و همچنین باشدیم داریپا توسعه

دلیل شرایط طبیعی (. حوضه آبخیز هشتیان نیز به 1391 ،و نصرتی احمدی) خاک و کنترل فرسایش امری ضروری است

برداری نامناسب از اراضی، کشت و کار و بهره بوده های انسانی و تنوع کاربری اراضی بسیار حساس به فرسایشو دخالت

چرای بیش از حد دام موجب افزایش شدت فرسایش، و  دار، عدم رعایت اصول عملیات حفاظت خاکبر روی اراضی شیب

کاهش حاصلخیزی خاک و افزایش رواناب در حوضه و در نهایت ایجاد آلودگی منابع آب و مشکالت زیست محیطی 

های مختلف با مقیاس های اراضی متفاوتکاربریحوضه آبخیز هشتیان دارای گردیده است. از این رو با توجه به اینکه 

جهت رسیدن به توسعه پایدار ری است که مناطق درگیر با فرسایش شناسایی و اقدامات آبخیزداری الزم باشد، ضرومی

. از آنجا که انجام عمیالت آبخیزداری بدون آگاهی کامل از عامل اصلی فرسایش خاک امکان پذیر در منطقه انجام شود

اصر اصلی تاثیرگذار بر فرسایش را شناسایی کرده و نیست یا الاقل در صورت امکان مقرون به صرفه نیست باید ابتدا عن

                                                           
1 - Nemero quality index 



خاک و  تیفیکتاثیر کاربری اراضی بر  نکهیبا توجه به ا سپس اقدامات آبخیزداری مناسب با منطقه را در آن پیاده کرد.

 نییپژوهش حاضر با هدف تع لیدل نیکمتر مورد توجه قرار گرفته، به هم ،منطقه مورد مطالعه خاک در یرپذیشیفرسا

 یبررساز طریق  انیدر حوضه هشت های اراضییک از کاربریخاک در هر  یرپذیشیخاک و فرسا تیفیشاخص ک

 صورت گرفت. یآمار هایلیبا استفاده از تحل یی خاک وایمیو ش یکیزیف هاییژگیمربوط به و هایپارامتر

 هامواد و روش

 ی مورد مطالعه منطقه
 رار دارد.قرومیه اآذربایجان غربی، شهرستان ارومیه واقع شده است که در غرب دریاچه حوضه آبریز هشتیان در استان 

یقه طول دق 55درجه  37دقیقه عرض شمالی و  52درجه و  44دقیقه تا  31درجه و  44حوضه آبریز هشتیان بین 

داقل ارتفاع حمتر و  2759هکتار، حداکثر ارتفاع  21222. مساحت حوضه آبریز هشتیان (1)شکل  شرقی واقع شده است

که این  یابدش میها حوضه به تدریج کاهی مورد مطالعه از اطراف حوضه به میانهشیب در منطقه باشد.متر می 1639

یشترین میزان ارتفاع درجه(، و ب 0-20کند، بطوری که بیشترین میزان شیب )امر در مورد عامل ارتفاع نیز صدق می

عی آبی، کیلومتر مربع )زرا 176های زراعی با مساحت یننوع کاربری اراضی شامل زم باشد. سهمتر( می 2000-1800)

 تیان وجود دارد. کیلومتر مربع در حوضه آبریز هش 5کیلومتر مربع و باغ با مساحت  29زراعی دیم(، مرتع با مساحت 

 

 . موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه1شکل
 

 

 آزمایشگاهی هایگیریو اندازه یبردارنمونه



 کاربرینقشه کاربری اراضی تهیه شده توسط سازمان جنگل ها و مراتع استفاده گردید که شامل در این پژوهش از 

ها و ، پراکندگی یکنواخت نمونهاراضی هایمساحت کاربریا توجه به بنمونه  53تعداد  ، مرتع و باغ می باشد.زراعی اراضی

 0-20از عمق نمونه از کاربری باغ(  14نمونه از کاربری مرتع،  18، زراعینمونه از کاربری  21) برداریروش نمونه

ها معرف به منظور اینکه نمونهثبت شد.  GPS( و مختصات هر نقطه با دستگاه 2متر خاک برداشت گردید )شکل سانتی

با استفاده از   1نمونه فرعی 10متر مربع، حدود  100برداری شده باشند، در یک محدوده بیش از ی نمونهکاملی از نقطه

کیلوگرم نمونه برداشت  1ها، حدود آوری گردید و پس از مخلوط کردن آنتصادفی جمع-برداری سیستماتیکروش نمونه

های دست نخورده برداری جهت برداشت نمونهاز رینگ مخصوص نمونههمچنین  (.1399 ،ینصرت و یگانیرا یمحمد) شد

 و تعیین وزن مخصوص ظاهری استفاده شد. 

 های مختلف در حوضه آبریز هشتیانهای خاک کاربری. موقعیت نمونه2شکل 

های فیزیکی و شیمیایی خاک پذیری و کیفیت خاک، ویژگیفرسایشجهت بررسی تاثیر کاربری اراضی بر  در این مطالعه،

داده  عبور متریمیلی 2 الک از شدن خشک هوا از پس هانمونه خاک هایویژگی تعیین ایبرمورد توجه قرار گرفتند. 

 روش با کل فسفر ،2فتومتری فلیم روش با پتاسیم و سدیم به مربوط هایگیریاندازه هانمونه تمامی در شدند.

 (، ,2014Mylavarpu) بلک -والکی  -به روش اکسیداسیون ترکربن آلی  ،)1396، مجدی و نصرتی) 3اسپکتروفتومتری

pH دستگاه با pH ،دستگاه با الکتریکی هدایت متر EC ،روش به خاک بافت کلسیمتری، روش با خاک کل آهک متر 

                                                           
1- sub-sample 
2 - Flame Photometry 
3 - Spectrophotometry 



های دست استفاده از برداشت نمونه وزن مخصوص ظاهری با .  (Nosrati & Collins, 2019) شد انجام هیدرومتری

)نصرتی و  گیری شدو سپس تقسیم آن بر وزن نمونه اندازه تعیین حجم نمونهبرداری، ی رینگ نمونهنخورده به وسیله

گرم خاک خشک درون استوانه، با حجم  10 نی و بر اضافه کردن. وزن مخصوص حقیقی به روش وز(1393همکاران، 

-مشخص از آب و میزان جابجایی آن و تقسیم وزن خاک بر میزان جابجایی به دست آمد. تخلخل خاک از طریق محاسبه

ظرفیت رطوبت اشباع از تفاضل وزن گل . (Carter & Gregorich, 2006) ی درصد منافذ موجود در خاک مشخص شد

ها با استفاده از دستگاه فشار آب خاک کردن در آون به دست آمد. آب قابل دسترسی نمونه اشباع، قبل و بعد از خشک

ی دستگاه ریخته شد و با افزودن آب به حالت های روی صفحهها یا استوانههای خاک درون رینگتعیین شد. ابتدا نمونه

ها ساعت بعد نمونه 24بار تنظیم و مدت بار در فشار یک سوم  01/0و  15های اشباع رسید، سپس دستگاه برای فشار

گراد در آون قرار داده شد و در نهایت بر اساس وزنی، رطوبت درجه سانتی 105ساعت در دمای  24وزن شد و به مدت 

 .(1396دسترس محاسبه شد )نصرتی و مجدی،  ها آب قابلها تعیین شد که از تفاضل آننمونه

  پذیری خاکشاخص کیفیت خاک و فرسایش
ها به روش های آماری چند متغیره مانند تحلیل عاملها از تکنیکدر این تحقیق به طور عمده در تمام مراحل بررسی

کاربری ها ابتدا برای بررسی تاثیر استفاده گردید. پیش از انجام هر یک از آن 1های اصلی و آزمون واریانستجزیه مولفه

خاک، کیفیت خاک و فرسایش خاک از آزمون تحلیل واریانس استفاده شد. های فیزیکی و شیمیایی بر ویژگی اراضی

های انجام شده در این است. تمام آزمون Pو مقدار  Fگیری در روش تحلیل واریانس بر اساس مقدار آماره روش تصمیم

 05/0کمتر از  Pر ها در صورتی که مقدادر نظر گرفته شده است. فرض برابری میانگین 05/0داری تحقیق در سطح معنی

 انجام شد.  IBM SPSS. انجام محاسبات آماری توسط نرم افزار باشد پذیرفته نخواهد شد

 Andrews) ( طی چند مرحله تعیین شدMinimum Data Setها )به روش مجموعه حداقل داده 2شاخص کیفیت خاک

et al., 2003). هایی که دارای مقادیر ویژه در مرحله اول تحلیل عاملی روی متغییرهای انجام شد. در این تحلیل، عامل

ها، حداقل خصوصیات خصوصیات خاک در هر عامل و مقدار اشتراک آن ک بودند تعیین شده و بر اساس وزنبیشتر از ی

انتخاب خصوصیات خاک بود. چنانجه درون یک درصد بیشترین بار وزنی مالک  10خاک تعیین گردید. در این تحقیق 

عامل یا مولفه تنها یک متغیر بود، تنها همان خصوصیت به عنوان متغیر مربوط به آن عامل یا مولفه انتخاب شد. چنانچه 

ها ( بین آن6/0یک مولفه دارای متغیرهای متعدد بود ابتدا همبستگی آن بررسی شد و چنانچه همبستگی باال )کمتر از 

متغیرهایی که همبستگی باال دارند، مجموع  ود نداشته باشد، تمامی متغیرها در مجموعه داده حفظ گردید. از بینوج

(. 1396گردد )نصرتی و مجدی، گردد و متغیری که بیشترین همبستگی را دارد انتخاب میهمبستگی با بقیه محاسبه می

کنند )هر چه بیشتر بهتر، هر این که از چه تابعی پیروی میدر مرحله بعد خصوصیات انتخابی در مرحله قبل بر اساس 

های انتخابی بر اساس چه کمتر بهتر و یا مقدار بهینه( بین مقادیر صفر و یک امتیازبندی شدند. در مرحله آخر عامل

ها بر واریانس دهی شدند. بطوری که مقدار توجیه واریانس هر یک از عاملمیزان توجیه واریانس هر یک از فاکتورها وزن

در نهایت  .ها با مقادیر ویژه بیش از یک تقسیم شده و وزن هر یک از متغیرها تعیین شدکل توجیهی توسط تمامی عامل

 ( تعیین شد. 1شاخص کیفیت خاک با استفاده از رابطه )

                                                           
1 - ANOVA 
2 -Soil quality index 



𝑆𝑄𝐼                                                                                       1رابطه              =
∑ 𝑊𝑖𝑆𝑖
𝑛
𝑖=1

𝑛
∗ 10       

 

 nهای موثر در کیفیت خاک و امتیاز هر یک از معیار 𝑆𝑖ها، وزن هر یک از فاکتور 𝑊𝑖شاخص کیفیت خاک،  SQIکه 

 باشد. تعداد فاکتورهای مجموعه حداقل داده می

 :(2011)نصرتی و همکاران،  شدمحاسبه ( 2)رابطه ی ویشمایر از رابطه پذیری خاکفرسایش

K = ((2.1*10^ (-4) M^ (1.14) (12-a)) + (3.25(b-2)) + (2.5(c-3)/759)                                                2رابطه      

M=(V.F.Sand+sand)*(100-Ac) 

-باشد که بر اساس ویژگینفوذپذیری میکد  cساختار خاک و  bمواد آلی،  aرس،  Acپذیری خاک، عامل فرسایش Kکه 

های اراضی با استفاده از پذیری خاک در کاربریو فرسایش خاک تیفیک شاخص تینها درآید. های خاک به دست می

 . شدندو روش توکی تحلیل  Post-hocآزمون از  تحلیل واریانس مقایسه شدند و ارتباط کاربری اراضی

های فیزیکی و های اراضی حوضه آبریز هشتیان و به دست آوردن پارامترها از کاربریبه طور کلی بعد از برداشت نمونه

ها با استفاده از آزمون آماری واریانش ارزیابی شد. در ادامه ، ارتباط بین کاربری اراضی و پارامتردر آزمایشگاه شیمیایی

ی ویشمایر به دست آمد و بر اساس رابطهه از پذیری خاک با استفادو فرسایش 1شاخص کیفیت خاک با استفاده از رابطه 

 پذیری خاک با کاربری اراضی مورد ارزیابی قرار گرفت.آزمون آماری واریانس ارتباط کیفیت و فرسایش

 نتایج 

گیری در آن بر برای بررسی تاثیر کاربری اراضی بر کیفیت خاک از آزمون تحلیل واریانس استفاده شد که روش تصمیم

در نظرگرفته شده و فرض برابری  05/0داری ها در سطح معنیاست. آزمون Pو همچنین مقدار  Fمقدار آماره اساس 

نتیجه تحلیل آزمون آماری  1باشد پذیرفته نخواهد شد. در جدول  05/0کمتر از  Pها درصورتی که مقدار میانگین

  ضی آمده است.های اراایی خاک در کاربرییهای فیزیکی و شیمواریانس بر ویژگی

 . نتیجه تحلیل آزمون آماری واریانس بر اساس کاربری اراضی1جدول 

های فیزیکی و ویژگی

 شیمیایی خاک

 Pمقدار  Fآماره  میانگین مربعات درجه آزادی مجموع مربعات متغیر

 بین گروهی وزن مخصوص ظاهری

 درون گروهی

 کل

10/1 

25/2 

36/3 

2 

50 

52 

55/0 

04/0 

19/12 001/0  

 بین گروهی وزن مخصوص حقیقی

 درون گروهی

 کل

03/1 

18/5 

21/6 

2 

50 

52 

51/0 

10/0 

93/4 01/0  



های فیزیکی و ویژگی

 شیمیایی خاک

 Pمقدار  Fآماره  میانگین مربعات درجه آزادی مجموع مربعات متغیر

 بین گروهی تخلخل خاک

 درون گروهی

 کل

24/453 

39/728 

63/7734 

2 

50 

52 

62/226 

62/145 

55/1 22/0 ns 

 بین گروهی ماسه

 درون گروهی

 کل

63/4059 

73/12599 

36/16659 

2 

50 

52 

81/2029 

99/251 

05/8 001/0  

 بین گروهی رس

 درون گروهی

 کل

15/1046 

11/6148 

26/7194 

2 

50 

52 

07/523 

96/122 

25/4 02/0  

 بین گروهی الی

 درون گروهی

 کل

82/1031 

64/4649 

47/5681 

2 

50 

52 

91/515 

99/92 

54/5 001/0  

 بین گروهی کربن آلی

 درون گروهی

 کل

31/30 

52/63 

83/93 

2 

50 

52 

15/15 

27/1 

93/11 001/0  

pH بین گروهی 

 درون گروهی

 کل

62/0 

50/13 

13/14 

2 

50 

52 

31/0 

27/0 

15/1 32/0 ns 

 بین گروهی هدایت الکتریکی

 درون گروهی

 کل

41/2045165 

51/3129952 

92/5175117 

2 

50 

52 

70/1022582 

05/62599 

33/16 001/0  

 بین کروهی سدیم

 درون گروهی

 کل

59/28 

89/77 

48/106 

2 

50 

52 

29/14 

55/1 

71/9 001/0  

 بین گروهی پتاسیم

 درون گروهی

 کل

26/42577 

40/110903 

67/153480 

2 

50 

52 

63/21288 

06/2218 

59/9 001/0  

 بین گروهی رطوبت اشباع

 درون گروهی

 کل

45/570 

62/1252 

08/1923 

2 

50 

52 

27/285 

05/27 

54/10 001/0  

 بین گروهی آهک

 درون گروهی

 کل

50/503 

99/2711 

50/3215 

2 

50 

52 

75/251 

24/54 

64/4 01/0  



های فیزیکی و ویژگی

 شیمیایی خاک

 Pمقدار  Fآماره  میانگین مربعات درجه آزادی مجموع مربعات متغیر

 بین گروهی فسفر

 درون گروهی

 کل

42/29 

42/2155 

85/2184 

2 

50 

52 

71/14 

10/43 

34/0 71/0 ns 

 05/0دار در سطح اختالف معنی ns05/0دار در سطح ؛ عدم وجود اختالف معنی 

 

ایی بر میزان وزن یهای فیزیکی و شیمکه کاربری ارضی در بین ویژگیدهد نشان می 1نتایج به دست آمده از جدول 

مخصوص ظاهری، وزن مخصوص حقیقی، بافت خاک )ماسه، رس، الی(، کربن آلی، هدایت الکتریکی، سدیم، پتاسیم، 

های حوضه های ذکر شده دارای رابطه معنادار با کاربریدرصد رطوبت اشباع و آهک تاثیرگذار است و تغییر میزان متغیر

( دارای 05/0)بیشتر از  Pهای فیزیکی و شیمیایی خاک با توجه به مقدار باالی سایر ویژگی. باشدآبریز هشتیان می

-های فیزیکی و شیمیایی در کاربریباشند. همچنین میزان پراکنش هر یک از ویژگیارتباط معنادار با کاربری اراضی نمی

 . (4و  3)شکل  در نمودارها آمده استهای موجود در منطقه مورد مطالعاتی 

 

 کاربری اراضیانواع های فیزیکی خاک در . ویژگی3شکل 



 

 کاربری اراضیانواع های شیمیایی خاک در . ویژگی4شکل 

عامل دارای مقادیر ویژه بیش از یک بودند )جدول  4های اصلی ها با استفاده از تجزیه مولفهبر اساس روش تحلیل عامل

 10اساس بار عاملی هر یک از خصوصیات خاک در هر عامل، حداقل مجموعه داده تعیین گردید. در این پژوهش (. بر 2

درصد از مجموع کل  23ها بود. عامل اول با توجیه بیش از ها مالک انتخاب اولیه متغیردرصد بیشترین بار وزنی عامل

باشد. با توجه به اینکه خصوصیات کربن آلی و سدیم م میواریانس دارای بار عاملی مثبت با خصوصیات کربن آلی و سدی

دار با هم هستند، بنابراین ویژگی سدیم که دارای بیشترین بار عاملی است به عنوان معیار در دارای همبستگی معنی

واریانس درصد از مجموع کل  22/22دار ها انتخاب گردید. عامل دوم با توجیه میزان واریانس معنیمجموعه حداقل داده

باشد. با توجه به اینکه خصوصیات وزن دارای بار عامل مثبت قوی با خصوصیات وزن مخصوص ظاهری و رس می



دار با هم هستند، بنابراین ویژگی رس که دارای بیشترین بار عاملی است مخصوص ظاهری و رس دارای همبستگی معنی

درصد از مجموع کل  70/21دید. در عامل سوم با توجیه ها انتخاب گرنیز به عنوان معیار در مجموعه حداقل داده

های وزن مخصوص حقیقی و فسفر، لذا هر دو ویژگی خاک نیز به واریانس و با توجه به عدم همبستگی معنادار ویژگی

س درصد از مجموع کل واریان 28/13با توجیه میزان  چهارمها انتخاب گردید. عامل عنوان معیار در مجموعه حداقل داده

باشد. با توجه به اینکه درصد رطوبت اشباع تنها ویژگی با دارای بار عاملی مثبت قوی با میزان درصد رطوبت اشباع نمی

  .ها شناخته شدبیشترین بار عاملی است بنابراین درصد رطوبت اشباع نیز به عنوان معیار در مجموعه حداقل داده

 اساس چرخش واریماکس ها بر. نتیجه تحلیل عاملی و بار عامل2جدول 

 بار عاملی حاصل از چرخش دورانی واریماکس

PC 4 PC 3 PC 2 PC 1 های پارامترمجموعه 

 وزن مخصوص ظاهری -495/0 -828/0 050/0 -090/0

 وزن مخصوص حقیقی -186/0 -047/0 810/0 -444/0

 تخلخل خاک 260/0 656/0 658/0 -031/0

 رطوبت اشباعدرصد  327/0 353/0 -109/0 803/0

 ماسه -510/0 -725/0 287/0 -092/0

 رس 052/0 858/0 -104/0 028/0

 الی 668/0 099/0 -295/0 101/0

379/0- 544/0 516/0- 516/0- pH 

 هدایت الکتریکی 454/0 137/0 -714/0 379/0

 آهک -303/0 -086/0 -099/0 773/0

 پتاسیم 364/0 290/0 -638/0 223/0

 سدیم 860/0 167/0 074/0 -033/0

 فسفر 090/0 -144/0 801/0 386/0

 کربن آلی 814/0 377/0 -139/0 -073/0

 انسیدرصد وار 351/23 226/22 702/21 287/13

 واریانس تجمعی 351/23 577/45 279/67 566/80

 

دهی شدند به سازی یا امتیازکنند نرمالهای حداقل مجموعه داده بر اساس اینکه از چه تابعی پیروی میهای معیارداده

طوری که برای فسفر و درصد رطوبت اشباع تابع هر چه بیشتر بهتر، در نظر گرفته شد و مقادیر فسفر و درصد رطوبت 

ها تقسیم شد. برای سدیم و وزن مخصوص ها بر مقدار حداکثر مشاهده شده در بین نمونهاشباع برای هر یک از نمونه

ها بر مقادیر سدیم و وزن بهتر، در نظر گرفته شد و مقدار حداقل مشاهده شده در بین نمونهحقیقی تابع هر چه کمتر 

( از تابع بیشتر بهتر، 50مخصوص حقیقی تقسیم شد. برای معیار رس تابع مقدار بهینه لحاظ شد و تا حد آستانه )صدک 

روش خطی امتیازدهی یا نرمال سازی متغیرها به  و بعد از آن از تابع کمتر بهتر در نظر گرفته شد و امتیازدهی شد. نتایج

ها بسته به طور شدید بستگی به واریانس هر یک متغیرها دارد، زیرا هر مشاهده بخشی از مشاهده حداکثر یا حداقل معیار

س هر ها با استفاده از نسبت میزان درصد توجیه واریانهای عاملرویکرد بیشتر بهتر است یا کمتر بهتر است دارد. وزن

های اصلی با آماره مقادیر ویژه بیش از یک های تجزیه مولفهها به واریانس کل توجیهی توسط تمامی عاملیک از عامل



( به منظور ارزیابی درجات کیفیت برای تمامی فاکتورهای موثر SQIتعیین شد. در نهایت شاخص ارزیابی کیفیت خاک )

 ارایه یافت.  زیربر کیفیت خاک به صورت 

SQI= 0.29 Na%+0. 27 Clay%+0.27 PD%+0.27 P%+0.16 SP % 

امتیاز معیار وزن مخصوص  PDامتیاز معیار رس،  Clayامتیاز معیار سدیم،  Naشاخص کیفیت خاک،  SQIدر این رابطه 

با  باشد. در نهایت کیفیت خاک محاسبه شدهامتیاز معیار درصد رطوبت اشباع می SPامتیاز معیار فسفر و  Pحقیقی، 

(. نتایج 3های اراضی در حوضه آبریز هشتیان مورد بررسی قرار گرفت )جدول استفاده از آمون آماری واریانس در کاربری

( بر کیفیت خاک اثرگذار نیست و تغییر میزان آن در 17/0) Pهای با مقدار دهد که کاربرینشان می 3حاصل از جدول 

و به روش  Post-hocبر اساس آزمون  5شکل همچنین با توجه به باشد. میدار نهای اراضی دارای رابطه معنیکاربری

 باشد.می کاربری مرتع و باغ بهتر از زراعیر کاربری مقادیر میانگین کیفیت خاک د شد توکی مشخص

 یآمار آزمون از خاک شیفرسا بر کاربری اراضی ریتاث یبررس یبرا خاک، یریپذشیفرسا یمحاسبه از بعدهمچنین 

-شیفرسا زانیم بر کاربری اراضی انس،یوار لیتحل آزمون از حاصل جینتا طبق(. 3)جدول شد استفاده انسیوار لیتحل

و  Post-hocبر اساس آزمون همچنین  .باشدیم داریمعن ارتباط یدارا و است رگذاریتاثP (00/0 )خاک با مقدار  یریپذ

د باشدار میدارای ارتباط معنی کاربری اراضی مقادیر میانگین فرسایش پذیری خاک در شد به روش توکی مشخص

 (.5)شکل 

 

 . نتیجه تحلیل آزمون آماری واریانس بر کیفیت خاک در کاربری اراضی3جدول  

Pمقدار Fشاخص متغیر مجموع مربعات درجه آزادی میانگین مربعات آماره 
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 کاربری اراضی در حوضه آبریز هشتیان انواع کیفیت خاک درپذیری و فرسایش. میزان 5شکل 

 بحث

توان چرای بیش از حد دام به همراه می که باشدمی زراعیباالترین میزان وزن مخصوص ظاهری در کاربری مرتع و 

لگدکوبی دام و اثر آن در افزایش ذرات ریزتر و در نتیجه آن کاهش مواد آلی و پوشش گیاهی، را عامل اصلی باال بودن 

های بیولوژیکی که ناشی از باال تمال زیاد نفوذ ریشه و فعالیتمیزان وزن مخصوص ظاهری دانست. در کاربری باغ به اح

باشد باعث هوادهی آسان و نفوذ آب به داخل خاک و درنتیجه کاهش وزن مخصوص ظاهری بودن میزان مواد آلی می

از نظر باال بودن وزن مخصوص ظاهری در کاربری مرتع همخوانی دارد. در بین   ،و همکاران  چنشده است که با نتایج 

باشد. عدم کشت و کار و شخم در کاربری باغ باعث سه کاربری اراضی میزان تخلخل خاک در کاربری مرتع بیشتر می

مشابهت (Wang et al., 2010) که از این نظر با  (Chen et al.,2010)ها شده استکاهش تراکم خاک و پایداری خاکدانه

ندگی بیشتر رس نسبت بلیت چسب( همخوانی ندارد. با در نظر گرفتن قا1396دآبادی و کیانی )نژادبیدارد و با نتایج عالی

نین شیب چبه ذرات سیلت و پایین بودن جرم ذرات سیلت نسبت به ذرات ماسه به همراه چرای بیش از حد دام و هم

و باغ کاهش پیدا کرده و در  زراعییش شده و مقدار آن در کاربری مرتع نسبت به کاربری منطقه، ذرات سیلت دچار فرسا

( مشابهت دارد. کاهش مواد 1397عوض باعث افزایش میزان ماسه شده است که از این نظر با نتایج کریمی و همکاران )

در پژوهشی در خصوص تاثیر کاربری اراضی بر  گیرتز و همکاران .آلی نیز باعث کاهش درصد رطوبت اشباع شده است

های جنگلی و نسبت به خاک زراعیخصوصیات فیزیکی خاک در غرب آفریقا نشان دادند که هدایت هیدرولیکی اراضی 

بسیار پایین  زراعیدر کاربری  pH. میزان (Giertz et al., 2005) ساوانا به دلیل کاهش مواد آلی، کاهش پیدا کرده است

ی اسیدی شدن خاک در نتیجه استفاده زیاد از کود )بخصوص کودهای ازته که باعث تولید یون دهندهکه نشانباشد می

H+ باشدیم( کندیم .( واکنش خاکpH از طریق تاثیر بر فرآیند تثبیت و آزادسازی یون پتاسیم نقش مهمی در تغییر )

(. اسیدی بودن خاک 1394ارند )پیشگر و جعفری، های اسیدی قدرت تثبیت چندانی ندمقدار این عنصر دارد. خاک



در منطقه مورد مطالعه باعث کاهش میزان پتاسیم در دو کاربری شده است. کیانی و همکاران  زراعیهای مرتع و کاربری

های پایینی خاک و باعث شستشوی عنصر پتاسیم به الیه زراعی( در گلستان اعالم داشتند افزایش عملیات 1386)

باشد که دلیل آن باال کاهش میزان پتاسیم را به دنبال دارد. میزان هدایت الکتریکی در کاربری باغ باالتر میدرنتیجه 

ز نظر باال بودن میزان هدایت ا و همکاران بوالن باشد که با نتایجبودن میزان سدیم، پتاسیم و رس در این کاربری می

 .(Bolan et al., 1991) های اراضی مشابهت نداردالکتریکی در کاربری

 گیری نتیجه

به بررسی تاثیرکاربری اراضی بر کیفیت و فرسایش خاک در حوضه آبریز هشتیان با این مطالعه اولین تحقیقی است که 

در نظر  05/0داری های انجام شده در این تحقیق در سطح معنیتمام آزمون. استی پرداخته های آماراستفاده از تحلیل

باشد، پذیرفته نخواهد شد. بر اساس  05/0کمتر از  Pها در صورتی که مقدار است. فرض برابری میانگینگرفته شده 

دار ی رابطه معن یدارا یاراض یهایدر کاربر کیفیت خاک زانیم رییو تغ ستیخاک اثرگذار ن تیفیبر ک ی هاکاربرنتایج، 

 .باشدیم داریمعن ارتباط یدارا و است رگذاریتاثخاک  یریپذشیفرسا زانیم بر در صورتی که، کاربری اراضی .اشدب ینم

پذیری خاک اثر گذار کاربری اراضی بر کیفیت خاک حوضه آبریز هشتیان اثر گذار نیست اما بر میزان فرسایش ،بنابراین

مرتع و تری نسبت به کاربری کاربری زراعی دارای خاک با کیفیت ،شاخص کیفیت خاک از طبق نتایج حاصل باشد.می

در های انتخاب شده در کیفیت خاک منطقه مورد مطالعه، تاثیر پارامتر مناسببا توجه به میزان قابل  باشد.باغ می

 و فسفر، سر کافی مقدار بودن دارا ع،اشبا رطوبت درصد میزان افزایش سدیم، میزان کاهش دلیل به کاربری زراعی

 پایدار اهداف توسعه با متناسب کاربری نوع این از استفاده گفت توانو میباشد می بیشتر کاربری این در خاک کیفیت

که بال عالوه بر افزودن کود حیوانی در هنگام شخم، و از طرف دیگر شخم زود هنگام است. در کاربری زراعی از یک طرف 

هوازدگی خاک شده و گیرد باعث فاصله بعد از برداشت محصول  با هدف باقی ماندن کاه و کلش در خاک صورت می

باعث جلوگیری از فرسایش خاک در اثر قطرات  که همچنین در فصولی از سال به دلیل وجود پوشش گیاهی مناسب

( از لحاظ باال 1396ت که با نتایج نصرتی و مجدی )باعث افزایش کیفیت خاک در کاربری زراعی شده اس شودمیباران 

ورود الشبرگ درختان در کاربری باغ، افزودن کود دامی و ریزش و  دارد. بودن کیفیت خاک در کاربری زارعی مطابقت

با توجه به باال بودن میزان ماسه و کاهش مواد مغذی باعث افزایش مواد آلی و در نتیجه افزایش کیفیت خاک شده است. 

در منطقه مورد  خاک از جمله سدیم، پتاسیم، مواد آلی و همچنین کاهش پوشش گیاهی در نتیجه چرای بیش از حد

و کیفیت خاک کمتر را در کاربری مرتع به دنبال داشته است. نتایج تحقیق حاضر از نظر  پذیری باالمطالعاتی فرسایش

  .( مطابقت دارد1391با نتایج گرجی و همکاران ) در کاربری مرتع پذیر بودن و کیفیت خاکفرسایش

، کیفیت خاک در کاربری مرتع شکننده و اماباشد بهتر می زراعینتایج این تحقیق نشان داد که کیفیت خاک در کاربری 

همچنین ریزی و مدیریت کاربری جهت دستیابی به توسعه پایدار مد نظر قرار گیرد. لذا باید در برنامه دباشپذیر میآسیب

پارامترهایی ت و فرسایش خاک مد نظر قرار گیرد و جنس زمین بر کیفیشود در تحقیقات آینده تاثیر پیشنهاد می

به صورت متوالی اندازه پذیری خاک در این تحقیق مدنظر قرار گرفتند، فیزیکی و شیمیایی که برای کیفیت و فرسایش

 .دنپایش گرد وگیری 

 منابع  



 انیپا .خرم آباد ،یرسوب در حوضه طالقان دیخاک و تول شیبر فرسا یاراض یکاربر ریتاث (.1391اظم )ک ،ینصرت ؛احمدی، فروزان

 .تهران یبهشت دیشه هادانشگ ارشد، ینامه کارشناس

(. ارزیابی خطر فرسایش خاک و پتانسیل رسوبدهی حوضه آبریز کابریک استان هرمزگان با 1396الری، مریم ) ؛انصاری الری، احمد

 . 1-14(، 11) 6، مخاطرات محیط طبیعی .EPMاستفاده از مدل 

ها های رسی و نقش آن(. بررسی عوامل موثر در تثبیت پتاسیم و آمونیوم در خاک، کانی1394جعفری، سیروس )؛ پیشگر، معصومه

 . 121-139(، 2) 3، مدیریت اراضی های پتاسیمی.در مصرف کود

 .رمیاطراف شهرستان سم یمختلف اراض یهایخاک در کاربر تیفیک یهاشاخص رییتغ (.1396یما )ش ،یمراد ؛لهاما ،یچاوش

  .رانیکنگره علوم خاک ا نیپانزدهم

(. تاثیر کاربری کشاورزی، باغ و جنگل بر شاخص کیفیت خاک در استان 1394شیخلو، فاطمه ) ؛رسولی صدیقانی، میر حسن
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(. تاثیر تغییر کاربری اراضی بر برخی 1399موالیی آرپناهی، محمد؛ کریمیان اقبال، مصطفی؛ مصلح، زهره ) ؛صالحی، محمد حسن
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34 (3 ،)707-720 . 
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The Impact of Land Use on Erodibility and Soil Quality (Case Study: 

Hashtian Catchment, Urmia Lake)  

 

Abstract 

Soil erosion is considered as an important factor in reducing soil quality and degradation. One of the 

important and influential parameters in soil erosion is the types of land use. Each of the land uses directly 

and indirectly affects the erodibility of the soil and as a result the quality of the soil. Heshtian Catchment 

area needs monitoring of soil quality and erodibility due to natural conditions, human interventions and 

diversity of land use. Therefore, the purpose of this research is to investigate the effect of land use on 

erodibility and soil quality in Hashtian Catchment. In this research, 21, 18 and 14 samples of agriculture, 

pasture, and garden land use were taken from the basin by systematic-random method, respectively. By 

performing statistical analyses, the physical and chemical characteristics of the samples, including 

sodium, potassium, total phosphorus, organic carbon, electrical conductivity, pH, calcium, saturated 

percentage, bulk density, particle density, and soil texture were determined. Using variance analysis, the 

relationship between the measured parameters and land uses was determined. The results showed that 

most physical and chemical parameters of soil with P value less than 0.05 have a significant relationship 

with land use. Also, the results showed that soil quality index with P value (0.17) has no significant 

relationship with land use, and soil erodibility with P value less than 0.001 has a significant relationship 

with land use. Also, using Post-hoc test and Tukey's method, it was determined that agricultural use with 

better quality soil due to aeration and remaining straw and stubble during plowing and vegetation is 

suitable, and pasture use is suitable due to excessive livestock grazing and the reduction of soil nutrients 

has a high erodibility compared to agricultural and garden use. 

Keywords: Soil quality, Soil erosion, Land use, Hashtian Catchment, Urmia Lake 
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)مطالعه موردی: حوضه آبریز هشتیان،  خاک پذیری و کیفیتبر فرسایش کاربری اراضیتاثیر 

 دریاچه ارومیه(

 مقدمه

در  یاها است و نقش عمدهستمیاکوس یاتیخاک جزء ح رایدر هر منطقه مهم است ز داریبه توسعه پا یابیدست یخاک برا یابیارز

با  یخاک ارتباط تنگاتنگ یداریو پا طیشرا .کندیم فایا ییایمیوژئوشیب یهاو چرخه ستمیاکوس یداریپا ستگاه،یز یهایژگیو

کند، لذا با توجه به اینکه محصوالت تولیدی از جمعیت انسانی حمایت می .دارد یعیطب طیمح پایدارتوسعه  و سالمت انسان

 های خاک که به تغییراتویژگی. است یخاک ضرور یدارو توسعه پا استفاده پایدار از منابع خاک، برای سالمت بلند مدت کیفیت

توانند به عنوان شاخص و معیار کیفیت خاک مورد استفاده قرار گیرند. انتخاب تعداد  مدیریت و کاربری اراضی حساس هستند می

نامند.  ین مرحله در ارزیابی و پایش کیفیت و توسعه پایدار خاک است که آن را مجموعه حداقل داده میتر مناسبی از معیارها مهم

ی پایش زمانی و مکانی پایداری کیفیت خاک و راستا در ها معیارهای انفرادی و یا مجموعه حداقل دادهیری گ ی اندازهها روش

ی از ابزار تعیین و سازهای آماری چند متغیره و رویکردهای مدل شود. تکنیک ارزیابی مدیریت و کاربری اراضی استفاده می

 و دخالت یعیطب یطشرا یلبه دل یزن یانهشت یزحوضه آبخ. باشد تشخیص پارامترهای مناسب در انتخاب حداقل مجموعه داده می

 یاراض یکشت و کار بر رو ی،نامناسب از اراض برداری بوده و بهره یشحساس به فرسا یاربس یاراض یو تنوع کاربر یانسان های

 لخیزیکاهش حاص یش،شدت فرسا یشاز حد دام موجب افزا یشب یحفاظت خاک و چرا یاتاصول عمل یتعدم رعا دار، یبش

  است.  یدهگرد یطیمح یستمنابع آب و مشکالت ز یآلودگ یجادا یترواناب در حوضه و در نها یشخاک و افزا

 مواد و روش ها 

در این حوضه آبریز هشتیان در استان آذربایجان غربی، شهرستان ارومیه واقع شده است که در غرب دریاچه ارومیه قرار دارد. 

متر خاک برداشت سانتی 0-20نمونه از کاربری باغ( از عمق  14نمونه از کاربری مرتع،  18کاربری کشاورزی، نمونه از  21پژوهش 

 هانمونه تمامی داده شدند. در عبور متریمیلی 2الک  از شدن خشک هوا از پس هانمونه خاک هایویژگی تعیین ایگردید بر

کربن آلی به روش  ، اسپکتروفتومتری روش با کل فسفر فتومتری، فلیم روش با پتاسیم و سدیم به مربوط هایگیریاندازه

 کلسیمتری، روش با خاک کل آهک متر، EC دستگاه با الکتریکی هدایت متر، pH دستگاه با pH، بلک -والکی  -اکسیداسیون تر

ی رینگ دست نخورده به وسیلههای وزن مخصوص ظاهری با استفاده از برداشت نمونه ..شد انجام هیدرومتری روش به خاک بافت

ظرفیت رطوبت اشباع از ی درصد منافذ موجود برداری، وزن مخصوص حقیقی به روش وزنی، تخلخل خاک از طریق محاسبهنمونه

ها با استفاده از دستگاه فشار آب تفاضل وزن گل اشباع، قبل و بعد از خشک کردن در آون به دست آمد. آب قابل دسترسی نمونه

ها به های آماری چند متغیره مانند تحلیل عاملها از تکنیکدر این تحقیق به طور عمده در تمام مراحل بررسیخاک تعیین شد. 



 Fره گیری در روش تحلیل واریانس بر اساس مقدار آمااستفاده گردید. روش تصمیم های اصلی و آزمون واریانسروش تجزیه مولفه

 پذیری خاک به دست آمد. شاخص کیفیت خاک و فرسایشدر نهایت  است.  Pو مقدار 

 نتایج و بحث 

های فیزیکی و شیمیایی بر میزان وزن مخصوص ظاهری، وزن مخصوص حقیقی، نتایج نشان داد که کاربری ارضی در بین ویژگی

پتاسیم، درصد رطوبت اشباع و آهک تاثیرگذار است. سایر بافت خاک )ماسه، رس، الی(، کربن آلی، هدایت الکتریکی، سدیم، 

باشند. ( دارای ارتباط معنادار با کاربری اراضی نمی05/0)بیشتر از  Pهای فیزیکی و شیمیایی خاک با توجه به مقدار باالی ویژگی

خاک در  یفیتک یانگینم یردمقانتایج نشان داد . شد یینچند مرحله تع یطها خاک  به روش مجموعه حداقل داده یفیتشاخص ک

 یکاربر یرتاث یبررس یخاک، برا پذیرییشفرسا یبعد از محاسبه همچنین .باشدیم اغمرتع و ب یبهتر از کاربر یزراع یکاربر

بر  یاراض یکاربر یانس،وار یلحاصل از آزمون تحل یجطبق نتا. استفاده شد یانسوار یلتحل یخاک از آزمون آمار یشبر فرسا یاراض

بر اساس آزمون  ین. همچنباشدیم داریمعن اطارتب یاست و دارا یرگذاراثت  P (00/0)خاک با مقدار پذیرییشفرسا یزانم

Post-hoc ی م ی دارارتباط معن یدارا یاراض یخاک در کاربر یریپذ یشفرسا یانگینم یرمشخص شد مقاد یو به روش توک

 باشد. 

باشد. عدم کشت و کار و شخم در کاربری باغ باعث خاک در کاربری مرتع بیشتر میدر بین سه کاربری اراضی میزان تخلخل 

مشابهت (Wang et al., 2010) ( که از این نظر با Chen et al.,2010ها شده است )کاهش تراکم خاک و پایداری خاکدانه

فتن قابلیت چسبندگی بیشتر رس نسبت به ذرات ( همخوانی ندارد. با در نظر گر1396یدآبادی و کیانی )نژادبدارد و با نتایج عالی

سیلت و پایین بودن جرم ذرات سیلت نسبت به ذرات ماسه به همراه چرای بیش از حد دام و همچنین شیب منطقه، ذرات سیلت 

زان دچار فرسایش شده و مقدار آن در کاربری مرتع نسبت به کاربری زراعی و باغ کاهش پیدا کرده و در عوض باعث افزایش می

( مشابهت دارد. کاهش مواد آلی نیز باعث کاهش درصد رطوبت 1397ماسه شده است که از این نظر با نتایج کریمی و همکاران )

 اشباع شده است. 

 گیری نتیجه

 هایپذیری و کیفیت خاک در حوضه آبریز هشتیان  با استفاده از تحلیلدر این تحقیق به بررسی تاثیرکاربری اراضی بر فرسایش

-دار با کاربری اراضی میهای فیزیکی و شیمیایی خاک دارای ارتباط معنیآماری پرداخته شد. بر اساس نتایج حاصل اکثر پارامتر

ها با کاربری اراضی داری بین سایر پارامترباشد و ارتباط معنیباشند، بدین معنی که کاربری اراضی بر این پارامترها تاثیرگذار می

تری نسبت به کاربری مرتع و تایج حاصل و  نمودار شاخص کیفیت خاک کاربری کشاورزی دارای خاک با کیفیتوجود دارد. طبق ن

باشد که دلیل این امر باقی ماندن کاه و کلش و هوادهی خاک به وسلیه عمل شخم و عدم فرسایش زیاد به وسیله حفاظت از باغ می

ی مرتع دارای باالترین میزان فرسایش پذیری به دلیل کاهش مواد مغذی باشد. همچنین کاربرپوشش گیاهی در فصول بارشی می

 باشد.و پوشش گیاهی در نتیجه چرای بیش از حد می

 هیاروم اچهیدر ان،یهشت زیحوضه آبر ،یاراض یخاک، کاربر شیخاک، فرسا تیفیک: کلیدواژه ها

 

 
 

 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 

The effect of land use on soil erodibility and quality (case study: Heshtian catchment area, 

Lake Urmia) 

Introduction 

Soil assessment is important to achieve sustainable development in any region because soil is a vital 

component of ecosystems and plays a major role in habitat characteristics, ecosystem stability and 

biogeochemical cycles. Soil conditions and stability are closely related to human health and sustainable 

development of the natural environment. Considering that manufactured products support the human 

population, therefore, sustainable use of soil resources is necessary for the long-term health of soil quality 

and sustainable development. Soil characteristics that are sensitive to changes in land use and 

management can be used as indicators and criteria of soil quality. Choosing the suitable number of criteria 

is the most important step in the evaluation and monitoring of soil quality and sustainable development, 

which is called the minimum data set. The methods of measuring individual criteria or the set of minimal 

data are used in the direction of temporal and spatial monitoring of the stability of soil quality and 

evaluation of land management and use. Multivariate statistical techniques and modeling approaches are 

among the tools to determine and detect suitable parameters in choosing the minimum data set. Hashtian 

watershed is also very sensitive to erosion due to natural conditions and human interferences and variety 

of land use, and inappropriate use of land, cultivation on steep slope, non-compliance with the principles 

of soil conservation operations and grazing more than livestock has increased the intensity of erosion, 

reduced soil fertility and increased runoff in the basin, and ultimately caused pollution of water sources 

and environmental problems. 

 

Materials and methods 

Hashtian watershed is located in West Azarbaijan province, Urmia city, which is located in the west of 

Urmia lake. Soil sample of 0-20 cm was collected to determine the characteristics of the soil. After air 

drying, the samples were passed through a 2 mm sieve. In all the samples, sodium and potassium were 

measured by flame photometry, total phosphorus by spectrophotometry (Nasrati and Majdi, 2016), 

organic carbon by Walky-Black oxidation method (Mylavarapu, 2014), pH with a pH meter, electrical 

conductivity with an EC meter, total soil lime with a calcimetric method, soil texture with a hydrometric 

method (Nosrati and Collins, 2019). Apparent specific gravity using untouched samples by Sampling 

ring, true specific gravity by weight method, soil porosity by calculating the percentage of available pores 

(Carter and Gregorich, 2006), saturated moisture capacity was obtained from the difference in the weight 

of saturated mud, before and after drying in the oven. The accessible water of the samples was determined 

using the soil water pressure device. In this research, mainly in all stages of the investigation, multivariate 

statistical techniques such as factor analysis, principal component analysis and variance test were used. 

was used. The decision-making method in the analysis of variance method is based on the value of the F 

statistic and the value of P. The soil quality index and the soil erodibility was obtained. 



 

Results and discussion 

The results showed that among physical and chemical characteristics, land use has an effect on apparent 

specific gravity, true specific gravity, soil texture (sand, clay, silt), organic carbon, electrical conductivity, 

sodium, potassium, percentage of saturated moisture and lime. Is. Other physical and chemical 

characteristics of the soil due to the high amount of P (more than 0.05) do not have a significant 

correlation with land use. Also soil quality index was calculated based on minimum data set, 

results showed that the average values of soil quality in agricultural land uses are better than 

pasture and garden land use. 

Also, after calculating the erodibility of the soil, the analysis of variance statistical test was used 

to investigate the effect of land use on soil erosion. According to the results of variance analysis, 

land use has an effect on soil erodibility with P value (0.00) and has a significant correlation. 

Also, based on the post-hoc test and Tukey's method, it was determined that the average values 

of soil erodibility in land use have a significant correlation. 
Among the three land uses, the amount of soil porosity is higher in pasture land use. The lack of 

cultivation and plowing in the garden has reduced the density of the soil and the stability of the soil grains 

(Chen et al., 2010), which is similar to Wang et al. (2010) in this respect, and does not match with results 

of Alinejadbidabadi and Kiani (2016). Considering the greater adhesiveness of clay compared to silt 

particles and the low mass of silt particles compared to sand particles along with excessive livestock 

grazing and also the slope of the catchmant, silt particles have been eroded and its amount in pasture land 

use have been decreased compared to agricultural land use and garden and instead increased the amount 

of sand, which is similar to the results of Karimi et al. (2017). The reduction of organic matter has also 

reduced the percentage of saturated moisture 

Conclusion  

In this research, the impact of land use on erodibility and soil quality in the Hashtian watershed was 

investigated using statistical analysis. According to the results, most of the physical and chemical 

parameters of soil have a significant relationship with land use, which means that land use affects these 

parameters and there is a significant relationship between other parameters and land use. has it. According 

to the results and the chart of the soil quality index, agricultural use has better quality soil than pasture 

and garden use, the reason for this is the remaining straw and stubble and soil aeration due to plowing and 

lack of excessive erosion by protecting the cover. It is a plant in the rainy season. Also, pasture use has 

the highest rate of erosion due to the reduction of nutrients and vegetation as a result of excessive grazing. 

Keywords: soil quality, soil erosion, land use, Heshtian catchment, Urmia Lake 

  

 


