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  چکیده

دهند. لذا  سازگان مختلف بر خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و زیستی خاك تاثیر گذاشته و کیفیت خاك را تغییر می بوم

مرتعی  سازگان بومخاك در  شیمیاییبا استفاده از خصوصیات فیزیکی و  نیزم بیتخرتحلیل پژوهش حاضر با هدف 

با آبخیز موجود در حوزه کاربري مرتع  ،در این راستا. شد ریزي کیلومتر مربع برنامه 1740وزه آبخیز شازند با مساحت ح

 شیهمگن با مساحت ب يمتر خاك از واحدها یسانت 30نمونه خاك از عمق صفر تا 62انتخاب و  ،درصد 31/38مساحت 

کربنات کلسیم  ،يجرم مخصوص ظاهر ،pH ،یکیالکتر تیهدا يرهایمربع برداشت شد. در ادامه متغ لومتریک کیاز 

تفاده از تحلیل واریانس با اس از بافت، شیب و ارتفاع اه آنتاثیرپذیري و  يریگ خاك اندازه یکربن آلو  تروژنینمعادل، 

دهنده عدم  نتایج حاصل از تحلیل واریانس چند متغیره نشانقرار گرفت.  لیو تحل یمورد بررسره و دو طرفه چند متغی

چنین نتایج حاصل از تحلیل  ارتفاع بود. هم ×شیب  ×ارتفاع و بافت  ×) اثر متقابل بافت P< 05/0دار ( اختالف معنی

ɳpواریانس دو طرفه با استفاده از آماره 
متغیرهاي کربنات کلسیم معادل و  تر بیش دهنده تاثیرپذیري توان آزمون نشانو  2

جرم  و و متغیرهاي هدایت الکتریکی) 29/0 و 18/0( و )00/1 و 84/0( ترتیب برابر با نیتروژن از عامل بافت خاك به

از عامل ارتفاع  آلی کربن متغیرو  )90/0 و 40/0( و )71/0 و 29/0( ترتیب برابر با مخصوص ظاهري از عامل شیب به

مهار تخریب  وانتخاب شیوه مناسب مدیریتی  يبرا تواند می حاضر پژوهش جنتای بود. )66/0 و 28/0( ترتیب برابر با به

  سازگان مرتعی حوزه آبخیز شازند مورد استفاده قرار گیرد.  زمین و دستیابی به اهداف توسعه پایدار در بوم
  

  کربن آلی خاكهاي آهکی،  تخریب خاك، خاك، اهداف توسعه پایدارکلیدواژه: 
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 مقدمه - 1

در مناطق  ژهیو در سراسر جهان به ستیز طیو مح ياقتصاد ،یاجتماع يمشکالت جد جادیباعث ا 1نیزم بیتخر

 يها تیاز فعال یناش يندهایفرآدر نتیجه  نیزم بیتخر چنین هم .شود یم خشک مهین ایخشک  يبا آب و هوا ریپذ بیآس

طور  بهشده و ها  مراتع و جنگل ،یزراع يها نیزم يو بارور ياقتصاد زیستی، يور رهاز دست دادن به ایکاهش  منجر به یانسان

انواع و علل  .)2016و همکاران،  Ochoa؛ 2011 ،و همکاران Sommer( گذارد یم ریتاث ییغذا تیو امن شتیبر مع میمستق

 یااستفاده  از سوء یناش نیزم بیفاصله کوتاه متفاوت است. اساسا، تخر کیدر  یحت گر،یمحل به محل د کیاز  نیزم بیتخر

و  جنگل بیو تخر ییزدا جنگل ،يناسب کشاورزتنامناسب و نام يها وهیش قیاز طر ژهیو به یعیاز حد از منابع طب شیباستفاده 

نسبت به  يتر شیرا با سرعت ب ها  سازگان بوم اه سال گذشته انسان 50). در طول 2015و همکاران  Dengizاست ( مرتع

 بیتخر باعث يا ندهیطور فزا بهانسانی  هاي ها و دخالت لذا فعالیت ،را برآورده کنند مورد نیاز خود اند تا منابع داده رییگذشته تغ

 عوامل وتخریب خاك نتیجه تعامل بین ). 2002و همکاران،  Dabelko(است  شده و استهالك منابع  ستیز طیمحخاك، 

 یمختلف يها در نقاط مختلف جهان پژوهش ریاخ يها در دهه باشد. آب و هوا می ،خاكو زیستی فیزیکی  ،شیمیاییهاي  ویژگی

)Ravi  ،؛ 2010و همکارانGrainger  ،؛ 2015و همکارانHengl  ،؛ 2017و همکارانSadeghi  ،نهیدر زم )2017و همکاران 

، 11، 6، 3، 2سازمان ملل متحد و بر اساس اهداف  2030در برنامه . است رفتهیعوامل موثر بر آن صورت پذ و تخریب زمین

و خصوصیات  بررسی مستقیم منابع خاك 2اثر هاي تخریب زمین بی در یکی از شاخص و مخصوصاً توسعه پایدار 15و  14، 13

، pHخاك از قبیل کربن آلی خاك، نیتروژون، فسفر، جرم مخصوص ظاهري، بافت خاك، هدایت الکتریکی،  شیمیاییفیزیکی و 

بنابراین در این پژوهش به ). 2018و همکاران،  Tóth ؛2016و همکاران،  Keesstraپیشنهاد شده است ( عمق خاك و سدیم

جانبه و متقابل  بخیز شازند تحت اثر یکهاي مرتعی حوزه آ  سازگان بومخاك در  شیمیاییو  یارزیابی خصوصیات فیزیک و بررسی

مطرح شده امکان  عواملتأثیرپذیري هر کدام از خصوصیات خاك از  به تا با توجه بافت، شیب و ارتفاع پرداخته شده است

  .فراهم شودتخریب زمین در راستاي رسیدن به اهداف توسعه پایدار و مهار گیري بهتر براي مدیریت  یزي و تصمیمر برنامه
  

  ها مواد و روش - 2

  منطقه مورد مطالعه - 2-1

 52′ 12″تا  49° 4′ 15″کیلومترمربع و در محدوده مختصات جغرافیایی  1740آبخیز شازند با مساحتی بالغ بر  حوزه

واقع در استان مرکزي هاي دریاچه نمک  عرض شمالی، یکی از زیر حوزه 34° 12′ 13″تا  33° 44′ 42″طول شرقی و  °49

قابل  مربوط به کاربري مرتع بوده است. البتهاخیر ترین مساحت کاربري اراضی در حوزه آبخیز شازند طی چهار دهه  . بیشاست

نحوي که مساحت آن از  به ،بودههاي آبخیز  نسبت به سایر کاربريترین تغییرات کاهشی  این کاربري شاهد بیش توجه است که

 .)1394راد و همکاران،  (داوديرسیده است  1393درصد در سال  31/38به  1352درصد در سال  20/60

 

  برداري خاك نمونه -2-2

انجام شد. براي تهیه واحدهاي  3بندي منطقه مورد مطالعه به واحدهاي همگن تصادفی خاك بر اساس طبقه برداري نمونه

استفاده شد. در  Arc GIS 10.3گذاري در محیط  همگن از نقشه طبقات شیب، کاربري اراضی و بافت خاك و روش روي هم

هاي آن، با  برداري و هزینه دلیل مدیریت زمان نمونه ع بههاي باالي یک کیلومتر مرب گون واحد همگن با مساحت پلی 27نهایت 

با حضور در حوزه آبخیز شازند و برداشت   نمونه 62دست آمد. در نهایت  هاي مذکور به گذاري نقشه هم  کدهاي مشخص از روي

 1396واخر آبان متري در ا سانتی 30از عمق صفر تا  همگن از پیش تعیین شده صورت تصادفی در واحدهاي  به نمونه خاك

                                                 
1 Land Degradation 
2 Land Degradetion Neutrality 
3 Land Unit Tracts (LUT) 
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هاي مرتعی حوزه آبخیز   سازگان بومخاك برداشت شده از   نمونه 62هاي مرتع برداشت شد. سپس  روز در کاربري پنجطی 

 کربن آلی خاك با روش والکی بالكمثل  ییرهایمتغمتري عبور داده شدند و  پس از هوا خشک شدن از الک دو میلیشازند، 

)Nelson  وSommers ،1996،( pH ی با نسبت یک به پنج خاك به آبکیالکتر تیهدا و )Rhoades ،1996،(  جرم مخصوص

کربنات کلسیم و ) Bremner ،1996(جلدال با استفاده از ک ، نیتروژن)Hartge ،1986و  Blake( ظاهري به روش پارافین

تحلیل مدیریت تخریب زمین در یابی به  براي دست دست آمد. به )Donald ،1996و  Richard( معادل به روش کلسیمتري

هاي آماري خصوصیات مختلف خاك تحت تاثیر عوامل شیب، ارتفاع و بافت انجام  سازگان مرتعی حوزه آبخیز شازند تحلیل بوم

 پذیرفت.
  

  هاي آماري خصوصیات مختلف خاك  تحلیل -2-3

در  ها آن یبانک اطالعاتبخیز شازند، هاي خاك برداشت شده از سطح حوزه آ متغیرهاي مختلف نمونهگیري  پس از اندازه

Excel افزار  محیط نرمدر چنین  ها محاسبه شد. هم هاي توصیفی براي کل داده آمارهشد. سپس  هیتهIBM SPSS Statistics 25 

منظور بررسی همگنی واریانس تیمارهاي مختلف و  بهترتیب  به رنوفیکلموگراف اسمو  Leveneهمگنی واریانس  هاي از آزمون

و تحلیل  1هاي تحلیل واریانس چند متغیره از آزمون یابی به شرایط استاندارد، استفاده شد. پس از دست ها نرمال بودن داده

ɳp( مربع اتاي جزئی، P، F هاي و تعیین آماره 3با استفاده از مدل خطی 2واریانس دو طرفه
 ها براي تحلیل داده 5و آزمون توان 4)2

  ).1388همکاران، دي و ی(بایزاستفاده شد 
  

  نتایج و بحث - 3

 اتیشازند با استفاده از خصوص زیحوزه آبخ یمرتع يها  سازگان بوم نیزم بیتخر تیریمدتحلیل  هدفحاضر با  پژوهش

و  هیو انجام تجزسازگان مرتعی  از واحدهاي همگن بومخاك  يها بعد از برداشت نمونهجام شد. نا خاك ییایمیو ش یکیزیف

 1ها در جدول  آن یفیتوص يها حاصل از آماره جیشد که نتا يریگ مهم و اثرگذار خاك اندازه يرهایمتغ یشگاهیآزما يها لیتحل

 تحتخاك  ییایو شم یکیزیمختلف ف اتیدو طرفه خصوص انسیوار لیو تحل رهیچند متغ انسیوار لیحاصل از تحل جیو نتا

 در  سازگان مرتعی بدون درنظر گرفتن واحدهاي همگن آن بوم فاع درو ارت بیو متقابل عوامل بافت، ش جانبه کیاثر  ریتاث

ن کل و ژمرتعی با مقدار نیترو هاي کاربرينشان دهنده آهکی بودن خاك  1دقت در جدول  ارائه شده است. 3و  2 يها جدول

نتایج تحلیل واریانس چند لیایی غیر شور با بافت متوسط بود. هاي ق چنین در رده خاك باشد. هم کربن آلی بسیار پایین می

هاي خاك از اثر  خصوصیات فیزیکی و شیمیایی نمونه )P<05/0دار ( معنی گر عدم تاثیرپذیري نیز بیان 2متغیره در جدول 

عدم تاثیرپذیري  هاي دو طرفه مدنظر قرار نگرفتند. لذا در تحلیل واریانس .ارتفاع بود ×شیب  ×ارتفاع و بافت  ×متقابل بافت 

آب و شناسی و  زمینها از  توان به تاثیرپذیري آن بافت، شیب و ارتفاع را میز خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك از بسیاري ا

مدنظر قرار ) 2018و همکاران (  Ayoubi) و 2016و همکاران ( Abu –Hashimمثل از محققان  يهوا که در پژوهش بسیار

ɳpبا استفاده از آماره  3در جدول  س دو طرفهنتایج حاصل از تحلیل واریاننسبت داد.  ؛گرفته است
دهنده  توان آزمون نشانو  2

و  18/0) و (00/1و  84/0ترتیب برابر با ( متغیرهاي کربنات کلسیم معادل و نیتروژن از عامل بافت خاك به تر بیش تاثیرپذیري

و  40/0) و (71/0و  29/0ترتیب برابر با ( ) و متغیرهاي هدایت الکتریکی و جرم مخصوص ظاهري از عامل شیب به29/0

نیز از اثر متقابل شیب و ارتفاع با  pH) بود. متغیر 66/0و  28/0ا (ترتیب برابر ب ) و متغیر کربن آلی از عامل ارتفاع به90/0

ɳpمقدار آماره 
بسیار پایین میانگین نیتروژن و  مقادیر ترین تاثیر را پذیرفته است. بیش 92/0و  42/0توان آزمون برابر با و  2

                                                 
1 Multivariate Analysis of Variance (MANOVA) 
2 Tow-way ANOVA 
3 Generalized Linear Model (GLM) 
4 Partial Eta Squared  
5 Observed Power 
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 تخریبی مراتع حوزه آبخیز شازند دهنده کیفیت پایین خاك و وضعیت درصد، نشان 59/0و  12/0ترتیب  ماده آلی خاك به

)Sadeghi  ،تواند باعث افزایش  هاي قرق می ایجاد طرح .باشد هاي انسانی می رویه و دخالت دلیل چراي بی به )2017و همکاران

هاي کیانی و همکاران  با توصیه کهپوشش گیاهی، کیفیت خاك و در نتیجه افزایش کربن و نیتروژن در خاك منطقه شود 

 ) در این زمینه مطابقت دارد. 1386(
  

  شازند زیحوزه آبخ یمرتع يها  سازگان بوممختلف خاك برداشت شده از  يرهایمتغ یفیتوص يها آماره )1(جدول 

  آماره توصیفی

  هدایت الکتریکی

زیمنس بر  (دسی

  متر)

pH 
  جرم مخصوص ظاهري

  متر مکعب) (گرم بر سانتی

  شن

  (درصد)

  سیلت

  (درصد)

  رس

  (درصد)

  کربنات کلسیم

  معادل (درصد) 

  نیتروژن

  (درصد)

  کربن

  (درصد)

  06/0  01/0  75/5  80/1  48/8  40/19  72/0  46/7  11/0  حداقل

  21/1  36/0  00/55  80/47  60/54  20/88  33/2  20/8  47/0 حداکثر

  59/0  12/0  37/27  89/27  04/33  07/39  39/1  84/7  20/0  میانگین

  28/0  07/0  77/11  54/9  89/9  80/12  31/0  14/0  06/0  انحراف معیار

  44/47  89/57  01/43  20/34  93/29  76/32  56/22  77/1  60/31  ضریب تغییرات
  

  مراتع حوزه آبخیز شازند   سازگان بومنتایج تحلیل واریانس چند متغیره در  )2(دول ج

ɳpآماره   داري سطح معنی  Fآماره   
  توان آزمون  2

  00/1  61/0  00/0  92/2  بافت

  92/0  49/0  05/0  62/1  شیب

  92/0  49/0  05/0  62/1  ارتفاع

  97/0  46/0  05/0  50/1  شیب ×بافت 

  87/0  36/0  45/0  02/1  ارتفاع ×بافت 

  93/0  51/0  05/0  68/1  ارتفاع ×شیب 

  21/0  28/0  76/0  63/0  ارتفاع ×شیب  ×بافت 
  

مراتع حوزه آبخیز شازند با   سازگان بومهاي خاك برداشت شده از  بر مولفهو ارتفاع  بیبافت، شجانبه و متقابل  نتایج اثر یک )3جدول (

  تحلیل واریانس دو طرفهاستفاده از 

  عامل  ها مولفه
    هاي توصیفی آماره

ɳp  داري سطح معنی  Fآماره   درجه آزادي
 توان آزمون  2

  یکیالکتر تیهدا

  بر متر) منسیز ی(دس

  51/0  28/0  18/0 64/1  6 بافت

  71/0  29/0  03/0 47/3  3 شیب

  13/0  05/0  69/0  49/0  3  ارتفاع

  32/0  18/0  39/0 08/1  5  شیب× بافت 

  11/0  04/0  79/0  34/0  3  ارتفاع ×شیب 

pH  

  37/0  22/0  36/0  16/1  6 بافت

  58/0  25/0  05/0 72/2  3 شیب

  82/0  35/0  01/0  51/4  3  ارتفاع

  72/0  35/0  04/0  68/2  5  شیب× بافت 

  93/0  42/0  003/0  12/6  3  ارتفاع ×شیب 

  يجرم مخصوص ظاهر

  مکعب) متر ی(گرم بر سانت

  45/0  25/0  25/0  41/1  6 بافت

  90/0  40/0  004/0 62/5  3 شیب

  79/0  33/0  02/0  16/4  3  ارتفاع

  45/0  24/0  21/0  56/1  5  شیب× بافت 
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  47/0  20/0  12/0  12/2  3  ارتفاع ×شیب 

  معادل میکربنات کلس

  (درصد)

  00/1  84/0  00/0  09/23  6 بافت

  08/0  02/0  90/0  18/0  3 شیب

  19/0  08/0  50/0  80/0  3  ارتفاع

  27/0  15/0  48/0  92/0  5  شیب× بافت 

  27/0  12/0  35/0  13/1  3  ارتفاع ×شیب 

  تروژنین

  (درصد)

  29/0  18/0  49/0  92/0  6 بافت

  07/0  02/0  91/0  17/0  3 شیب

  21/0  09/0  47/0  86/0  3  ارتفاع

  17/0  09/0  75/0  53/0  5  شیب× بافت 

  25/0  11/0  38/0  06/1  3  ارتفاع ×شیب 

  کربن

  (درصد)

  21/0  14/0  68/0  65/0  6 بافت

  10/0  04/0  80/0  33/0  3 شیب

  66/0  28/0  04/0  21/3  3  ارتفاع

  33/0  18/0  37/0  13/1  5  شیب× بافت 

  19/0  08/0  52/0  77/0  3  ارتفاع ×شیب 
  

هاي مرتعی حوزه آبخیز شازند با توجه به دو متغیر کربن آلی خاك و نیتروژن نیازمند بررسی شدت   سازگان بنابراین بوم

آن ) و کاهش مقادیر P≥04/0باشد که با توجه به تاثیرپذیري کربن آلی از ارتفاع ( فرسایش و رعایت اصول حفاظتی می

هاي حفاظتی در ارتفاع کم انجام پذیرد. با  ریزي شود؛ لذا باید تمرکز برنامه متر توصیه می 2000هاي زیر  مخصوصاً در ارتفاع

شود و حساسیت  هاي مهم در برآورد وضعیت فیزیکی خاك محسوب می که جرم مخصوص ظاهري یکی از شاخص توجه به این

باعث افزایش  ،هاي پایدارتر با افزایش ماده آلی خاك و ایجاد خاکدانه ).2018کاران، و هم Tóthباالیی نسبت به مدیریت دارد (

پذیرد. جرم مخصوص ظاهري در حوزه  هاي مرتعی بهتر صورت می  سازگان کیفیت خاك شده و لذا مدیریت تخریب زمین در بوم

ریزي بر روي این متغیر باید با در نظر گرفتن  ) لذا برنامهP≥004/0ترین تاثیرپذیري را از عامل شیب داشته ( آبخیز شازند بیش

و کربنات کلسیم معادل خاك  pHبراي افزایش کیفیت خاك با توجه به آهکی بودن خاك و مقادیر باالي چنین  همشیب باشد. 

و  Virto( ام نمودخاك اقد pHهاي مناسب در راستاي کاهش  ها با استفاده از افزودنی ) باید نسبت به اصالح خاك1(جدول 

  .)2018همکاران، 
  

  گیري نتیجه - 4

مان ملل متحد باید خواص فیزیکی، مطرح شده توسط سازو مدیریت تخریب زمین رسیدن به اهداف توسعه پایدار  براي

با تاکید بر مواد وري و تولید  بهره افزایش ریزي بهتري براي تا برنامه ؛خاك مورد ارزیابی و پایش قرار گیرد زیستیشیمیایی و 

انجام هاي آبخیز با توجه به تهدیداتی که وجود دارد  در حوزهمغذي، تنوع زیستی خاك، تغییرات کربن آلی خاك و نیتروژن 

هاي   سازگان بومراستا پژوهش حاضر با هدف بررسی و تحلیل تغییرات خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك در  پذیرد. در همین 

با توجه به کیفیت خوب و  انجام شد. بر اساس نتایج حاصل از پژوهش حاضرمل بافت، شیب و ارتفاع مرتعی تحت تاثیر عوا

تمهیداتی مثل  ، اعمالنخصوصیات فیزیکی خاك از نظر جرم مخصوص ظاهري، هدایت الکتریکی، بافت و غیر شور بودن آ

   .شود پیشنهاد میهاي پایین  شیب و ارتفاع در میایی خاك مخصوصاًیزایش کیفیت خصوصیات شفهاي مختلف قرق براي ا طرح
  

  قدردانی و تشکر

در ) National Elites Foundation(هاي مادي و معنوي بنیاد ملی نخبگان  دانند از حمایت بر خود الزم می نویسندگان

  تشکر و قدردانی نمایند. 90186/15شماره  با یطرح پژوهشانجام 



  سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداري ایران

  و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست

  ، دانشگاه محقق اردبیلی1397مهرماه  11و  10

 
 

6 

 

  اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداري

 استان اردبیل 

  

 مورد استفاده منابع

، انتشارات عابد، چاپ اول، SPSS 18افزار  اي به کمک نرم هاي پرسشنامه . تحلیل داده1388، ا.، اوالدي، ب. و عباسی، ن. بایزیدي .1

  ص. 250

 ،شازند زیآبخۀ در حوض نیاستفاده از سرزم یو مکان يا دوره راتییتغ شیپا. 1394، ع.ا.، صادقی، س.ح.ر. و سعدالدین، ا. راد داودي .2

 .415-405: )4(2اکوهیدرولوژي 

خاك در  تیفیک يها مراتع بر شاخص بیقرق و تخر ،یتراش . نقش جنگل1386ح.  ،یع. و خادم ،ییا.، پاشا ان،یف.، جالل ،یانیک .3

  .463- 453 ):41(11 ،یعیو منابع طب يعلوم و فنون کشاورز - استان گلستان. مجلۀ علوم آب و خاك یلس یاراض

4. Abu–Hashim, M., Elsayed, M. and Belal A.E. 2016. Effect of land use changes and site variables on surface 
soil organic carbon pool at Mediterranean Region, Journal of African Earth Sciences, 114, 78-84. 

5. Ayoubi S., Mokhtari J., Mosaddeghi, M.R. and Zeraatpisheh M. 2018. Erodibility of calcareous soils as 
influenced by land use and intrinsic soil properties in a semiarid region of central Iran. Environmental 
Monitoring and Assessment, 190(4), 192.Blake G.R. and Hartge K.H. 1986. Bulk Density, in A. Klute, ed., 
Methods of Soil Analysis, Part I. Physical and Mineralogical Methods: Agronomy Monograph no. 9 (2nd ed.), 
pp. 363-375. 

6. Bremner, J.M. 1996. Total Nitrogen, in: Sparks, D.L. (Ed.), Methods of Soil Analysis. Part 3 Chemical 
Methods, SSSA Book Ser. 5. 3., Soil Science Society of America, Madison, USA, pp. 1085-1122. 

7. Dabelko, G., Lonergan, S. and Matthew, R. 2002. State of the Art Review on Environment, Security and 
Developmentc-operation. The World Conservation Union for the Working Party on Development 
Cooperation and Environment. OECD Development Assistance Committee.110p. 

8. Dengiz, O. 2017. Potential Impact of Land Use Change on Land Productivity Dynamics with Focus on Land 
Degradation in a Sub-humid Terrestrial Ecosystem. Theoretical and Applied Climatology 1-16. 

9. Grainger, A. 2015. Is Land Degradation Neutrality Feasible in Dry Areas?. Journal of Arid Environments, 
112, 14-24. 

10. Hengl, T., Heuvelink, G., Sanderman, J. and MacMillan, R. 2017. Spatiotemporal Models of Global Soil 
Organic Carbon Stock to Support Land Degradation Assessments at Regional and Global Scales: Limitations, 
Challenges and Opportunities. In EGU General Assembly Conference Abstracts, 19: 14946. 

11. Keesstra, S. D., Bouma, J., Wallinga, J., Tittonell, P., Smith, P., Cerdà, A., Montanarella, L., Quinton, J.N., 
Pachepsky, Y., van der Putten, W.H.,  Bardgett, R.D., Moolenaar, S., Mol, G., Jansen, B., and Fresco, L.O. 
(2016). The Significance of Soils and Soil Science Towards Realization of the United Nations Sustainable 
Development Goals. Soil, 2(2), 111-128. 

12. Nelson, D.W., and Sommers, L.E. 1996. Total Carbon, Organic Carbon and Organic Matter, in: Sparks, D.L. 
(Ed.), Methods of Soil Analysis. Part 3. Chemical Methods, SSSA Book Ser. 5. 3., Madison, USA, Soil 
Science Society of America, pp. 961-1010. 

13. Ochoa, P. A., Fries, A., Mejia, D., Burneo, J. I., Ruiz-Sinoga, J. D., and Cerda, A. 2016. Effects of Climate, 
Land Cover and Topography on Soil Erosion Risk in a Semiarid Basin of the Andes, Catena, 140: 31–42. 

14. Ravi, S., Breshears, D.D., Huxman, T.E. and D'Odorico, P. 2010. Land Degradation in Drylands: Interactions 
among Hydrologic–Aeolian Erosion and Vegetation Dynamics. Geomorphology, 116(3), 236-245. 

15. Rhoades, J.D. 1996. Salinity: Electrical Conductivity and Total Dissolved Solids, in: Sparks, D.L. (Ed.), 
Methods of Soil Analysis. Part 3. Chemical Methods, SSSA Book Ser. 5. 3., Soil Science Society of 
America, Madison, USA, pp. 417-436. 

16. Richard, H.L., and Donald, L.S. 1996. Carbonate and Gypsum, in: Sparks, D.L. (Ed.), Methods of Soil 
Analysis. Part 3 Chemical Methods, SSSA Book Ser. 5. 3., Soil Science Society of America, Madison, USA, 
pp. 437-474. 

17. Sadeghi, S.H.R., Hazbavi, Z. and Cerdà, A. 2017. Watershed Health Assessment to Monitor Land 
Degradation. In EGU General Assembly Conference Abstracts, 19: 28. 

18. Sommer, S., Zucca, C., Grainger, A., Cherlet, M., Zougmore, R., Sokona, Y Hill J., Della, R., Peruta 
Roehrig, J. and Wang, G. 2011. Application of Indicator Systems for Monitoring and Assessment of 
Desertification from National to Global Scales. Land Degradation & Development, 22(2): 184-197. 

19. Tóth, G., Hermann, T., da Silva, M. R. and Montanarella, L. 2018. Monitoring Soil for Sustainable 
Development and Land Degradation Neutrality. Environmental Monitoring and Assessment, 190(2): 57. 



  سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداري ایران

  و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست

  ، دانشگاه محقق اردبیلی1397مهرماه  11و  10

 
 

7 

 

  اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداري

 استان اردبیل 

20. Virto, I., Antón, R., Apesteguía, M. and Plante, A. 2018. Role of Carbonates in the Physical Stabilization of 
Soil Organic Matter in Agricultural Mediterranean Soils. In Soil Management and Climate Change, 121-136. 

Analysis of land degradation of rangeland ecosystems of Shazand 
Watershed using soil physicochemical properties 

Abstract 
Different ecosystems affect physical, chemical and biological properties of the soil and hence change the quality 
of soil. Therefore, the present study was planned to analyze the land degradation management using soil 
physicochemical properties in rangeland ecosystems of Shazand Watershed with an area of 1740 km2. Towards 
this, rangeland land uses of the watershed with an area of 38.31 %  were selected and some 62 soil samples were 
then taken from depths of 0 to 30 cm of the soil from homogeneous units representing an area of more than one 
squar kilometers. Hence, various soil properties such as electrical connectivity (EC), pH, bulk density (BD), 
calcium carbonate (CaCo3), nitrogen (N), soil organic carbon (SOC) were analyzed. Consequently, the 
effectabiliy of measured soil properties from texture, slope and elevation were examined using multivariate 
analysis of variance (MANOVA) and two-way ANOVA. The result of MANOVA indicated that the interaction 
effect of texture× elevation and texture × slope × elevation had no significant effect (P> 0.05) on different soil 
properties. In addition, the observed power and ɳp

2 values of two-way ANOVA indicated that the CaCo3 and N 
influenced by texture (0.84, 1.00) and (0.18, 0.29), respectively. Also, EC and BD had the highest impact from 
slope with observed power and ɳp

2 values (0.29, 0.71) and (0.40, 0.90), respectively. In this regards, SOC 
influenced by elevation with observed power and ɳp

2 values (0.28, 0.66), respectively. The results of the present 
research could be used for choosing appropriate management practices and control of land degradation and 
achieving sustainable development goals in rangeland ecosystem of Shazand Watershed. 
Keywords: Calcareous Soils, Soil Degradation, Soil Organic Matter, Sustainable Development Goals 


