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کاربري اراضی بر پایداري خاکدانه و کربن آلی خاك در حوزه آبخیز مرك استان تغییرتاثیر 

  کرمانشاه
  

  3و حسین سلیمانی 3، مراد شیخویسی2، خسرو شهبازي1، یحی پرویزي 1محمد قیطوري *1مسیب حشمتی
 ضو هیات علمی ع4 ،عضاي هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی استان کرمانشاها 3و 2و 1

  اداره کل منابع طبیعی استان کرمانشاه 6و 5، سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداري
 
 
 

  چکیده
در این بـین، مقـدار   . است کاربري اراضیمهمترین پیامدهاي تغییر  کاهش کیفیت خاك از فرسایش خاك و به تبع آن 

اي از  ند جانبه آنها بطور قابل مالحظهبه دلیل نقش چماده آلی و پایداري خاکدانه ها به عنوان دو شاخص کلیدي خاك 
منظـور   ه مرك واقع در استان کرمانشاه بهتحقیق حاضر در حوز .پذیرندتغییر کاربري اراضی و یا کاربري نامناسب آسیب 
تـع و  ها در سـه کـاربري جنگـل، مر    سطح کربن آلی و پایداري خاکدانه بررسی تاثیرات نوع کاربري اراضی بر روي مقدار

متوسـط پایـداري   کـه  هـا نشـان داد   تجزیه آماري و مقایسه میانگیننتایج . کشاورزي در مقیاس حوزه آبخیز بوده است
درصد  64و  61، 53در کاربري کشلورزي، مرتع  و جنگل به ترتیب  )سانتی متري 20تا  0(در خاك سطحی  ها خاکدانه

بطـور معنـی   ر اصولی از جمله شخم و سوزاندن بقایاي گیـاهی  به دلیل کشاورزي غیکه در اراضی کشاورزي  بدست آمد
هاي کشاورزي، مرتع و  متوسط ماده آلی خاك سطحی کاربري همچنین .ها بود کمتر از سایر کاربري (p ≤ 0.05)داري 

 ها نشان داد که ماده آلی خـاك  آمد که تجزیه واریانس متوسط دادهدرصد بدست  14/2و  56/1، 35/1جنگل به ترتیب 
فرط و موازي بنابر این، اعمال کشاورزي غیر اصولی از جمله شخم م. داري از هم متفاوت بودند بطور معنی هر سه کاربري

هاي جنگلی و مرتعی به دیمزارهاي کم بازده، سوزاندن بقایاي گیاهی، چراي شدید و غیر اصولی  شیب، برگرداندن عرصه
گردد که در اراضی  ها می آلی خاك و پایداري خاکدانه ش چشمگیر مادهدام و از بین بردن درختان جنگلی منجر به کاه

  . کشاورزي به مراتب شدیدتر است
  

  ها، حوزه مرك، شخم نامناسب، ماده آلی پایداري خاکدانه :کلیدي هاي واژه
      

  :مقدمه - 1
نتایج غالب تحقیقات . ستفرسایش خاك و به تبع آن کاهش کیفیت خاك از  مهمترین پیامدهاي تغییر کاربري اراضی ا

نشنان میدهد که ماده آلی خاك و پایداري خاکدانه ها به ترتیب به عنوان دو مشخصـات کلیـدي شـیمیایی و فیزیکـی خـاك      
تغییـر کـاربري   . بیننـد  هاي جنگلی و مرتعی مـی  امناسب اراضی وتغییر کاربري عرصههستند که بیشترین آسیب را از کاربري ن

بوده و تخریب پوشش تر  ره برداري نامناسب به مراتب شدیدهاي آبخیز به دلیل به وزهانی وباالدست حاراضی در مناطق کوهست
این روند در اراضی شیبدار و حاشیه جنگلها منجـر بـه   ). 2008النتاین و همکاران، و(نماید  یاهی دائمی این روند را تشدید میگ

به عالوه، اراضی کشاورزي شیبدار این مناطق نسبت از دست رفتن  ).2005هاشم و عبداله، (تخریب شدید اراضی گردیده است 
   ).2008کارلن و همکاران، (عناصر غذایی خاك، بویژه ماده آلی از طریق رواناب و فرسایش آسیب پذیرترند 

ن بقایـاي  نه این روند در مناطق نیمه خشک مدیترانه از جمله ایران حادتر است که شخم مفرط و غیر اصولی و سـوزاند امتاسف
، نشان داد که فرسـایش شـدید   )2000(نتایج تحقیقات روزا و همکاران . گیاهی مهمترین شاخص آن در اراضی کشاورزي است

تن در هکتار در سال میرسد که نقش قابل توجهی از موادآلی و سایر عناصر غذایی را از محیط خاك خارج  50در این نواحی تا 
هبود این دو فاکتور کلیـدي  گیاهی منجر به پایداري خاك از طریق ب پوشش کشاورزي و حفظدر مقابل رعایت اصول . می نماید
  ماده  گیاهی منجر به افزایش که حفظ پوششنه در چین نشان داد در این زمی) 2010(تحقیقات ان و همکاران . گردد خاك می
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این روند منجر به مقاومت بیشتر خاك در مقابل . یدها گرد نیتروژن و پایداري بیشتر خاکدانهآلی خاك، افزایش نسبت کربن به 

  ). 2007هازلتون و مورفی، (گردد  فرسایش پذیري و جداشدن ذرات خاك می
است که در پایداري خاك، جذب بیشتر رواناب و ) میلیمتر/. 05بزرگتر از (نکته مهم در این زمینه اهمیت خاکدانه هاي درشت 

این خاکدانه هاي درشت به مرور زمان بر اثر شخم . نقش بارزي دارند و سایر عناصر غذایی هوادهی و نهایتا نگهداري کربن آلی
سال شـخم بـا گـاو آهـن      33مقدار کاهش خاکدانه هاي درشت در اراضی تحت  .و سایر فعالیتهاي غیر اصولی کاهش می یابند

درصدي خاکدانه هاي درشت و متعاقبا  10افزایش درصد و در مقابل تبدیل این اراضی به باغ و جنگل منجر به  22برگردان دار 
آسیب پذیري کربن آلی و خاکدانـه هـا عـالوه بـر      ).2010لی و پنگ، (درصدي کربن آلی خاك گزارش شده است  50افزایش 

در ایـران فقـط    .موارد ذکر شده، پیامدهاي خارج حوزه اي از جمله گرمایش جهانی و گـل آلـودگی منـابع آب سـطحی اسـت     
. )2003سازمان محـیط زیسـت،   (گیگا گرم کربن آلی و نیترو اکسید است  10و  259بقایاي گیاهی منجر به افزایش  سوزاندن 

بنابر این کشاورزي غیر اصولی و تغییر کاربري اراضی پیامدهاي متعـدد درون و بـرون حـوزه اي ببـار مـی آورد کـه مهمتـرین        
. اي خاك بوده که به نوبه خود تابعی از نوع و میزان کاربري اراضی استشاخص این روند میزان کربن آلی و پایداري خاکدانه ه

اهداف از این تحقیق بررسی میزان کربن آلی خاك و پایداري خاکدانه ها و نیز تاثیر نوع کاربري اراضی در این زمینه بود که در 
  .حوزه مرك استان کرمانشاه به عمل آمد

  
  هامواد و روش -2
  لعهمنطقه مورد مطا -2-1

کرمانشاه انجام شد که بخشی از سرشاخه باالدست  جنوب شرقی کیلومتري 35 درواقع حوزه آبخیز مرك،  در مطالعهاین 
 09'' 03'و  34° 00'' 38'با مختصـات جغرافیـایی     هکتار 23،000 وداین حوزه با مساحت حد). 1شکل (رودخانه کرخه است 

 مرتـع  جنگل،کاربري هاي   با ،)UTM 1984; zone 38N(طول شرقی  47° 22'' 18'و  47° 04'' 038'عرض شمالی و  °34
معـرف   درجه سـانتی گـراد   7/17و  متر میلی 481 حرارت این حوزه به ترتیب درجه ساالنه و متوسطبارش . است و کشاورزي

  .منطقه نیمه خشک است

 
  اندر حوزه کرخه و ایر) حوزه آبخیز مرك(موقعیت حوزه مورد مطالعه : 1شکل 

  
  
  
  

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 مجموعه مقاالت اولین  همایش ملّی مدیریت منابع طبیعی
، دانشگاه گنبد کاووس1392اسفند،  8  

  
  ونه برداري خاك و تجزیه آنمن -2-2

سانتی متري به روش تصادفی طبقه بندي شـده از هریـک از کاربریهـاي اصـلی      20تا  0نمونه خاك از عمق  135حدود 
نمونها پس خشک و الـک نمـودن مـورد آزمایشـات     . و مختصات جغرافیایی آنها ثبت گردید حوزه مورد مطالعه برداشت گردید

 .امل بافت، اسیدیته، آهک کل و هدایت الکتریکی و نیز آزمایش کربن آلی و پایداري خاکدانه هـا قـرار گرفتنـد   معمول خاك ش
پایداري خاکدانه ها به روش استاندارد الک تـر  ). 1982نلسون و سومرس، (کربن آلی نمونه ها به روش والکی و بلک انجام شد 

  .قرار گرفتند SASبا نرم افزار  ایج آزمایشگاهی نمونه ها مورد تجزیه واریانسنت ).2006تی و طالب، (کمپر و روسنائو انجام شد 
  
  بحث و نتایج-3
  فرسایش غالب کاربري هاي اصلی  -3-1

نتـایج ایـن   . درصد مساحت حوزه مرك، کـاربري هـاي اصـلی هسـتند     7و  29 ،64کشاورزي، مرتع و جنگل به ترتیب با 
راضی جنگلی و بخش قابل توجهی از اراضی کشاورزي به دلیل ساختار زمـین شناسـی   تحقیق نشان داد که بطور کلی مراتع و ا

شیوه بهره برداري در قالب عوامل انسـانی بـه   . به عوامل تخریب حساسترند) تپه ماهوري و شیبدار(و توپوگرافی ) عمدتا مارنی(
اهی، تبدیل عرصه هاي جنگلـی و مرتعـی   اشکال متعدد از جمله شخم غلط، کشت مدام محصوالت یکساله، سوزاندن بقایاي گی

. به دیمزارهاي کم بازده، چراي مفرط دام، جنگل تراشی و آتش سوزي حام است که با روند رو بـه گسـترش دیـده مـی شـود     
بیشترجنگلهاي حوزه بر روي سازند حساس به فرسایش کشکان قرار دارد و به دلیل اینکه اسمکتیت کانی غالب خـاك و مـواد   

، لغزش به همراه فرسایش تـونلی شـکل غالـب فرسـایش آن     )نتایج کانی شناسی در اینجا نیامده است(ازند است مادري این س
در بخش قابل . در مراتع نیز لغزشهاي موضعی به همراه فرسایش شدید سحطی به دلیل عوامل تخریب انسانی وجود دارد. است

داراي ) تراسهاي قدیمی منشـاء گرفتـه از آن  (اسی مشابه کشکان توجهی از اراضی دیم کشاورزي نیز به دلیل ساختار زمین شن
. پتانسیل باللی درز و شکاف، فرسایش تونلی و نهایتا فرسایش خندقی است که با عوامل کشاورزي غیر اصولی تشدید شده است

تـن در   5/18و  6/11، 5/10در راضی کشاورزي، مرتعی و جنگلی بـه ترتیـب   ) MPSIACبرآورد شده با مدل (شدت فرسایش 
تن در سال در سطح حـوزه   5/4این مقدار فرسایش بر اساس وزن مخصوص ظاهري خاك قریب به  .هکتار در سال بدست آمد

  .مورد مطالعه است
   

  اربري هاي اصلیسطح کربن آلی و پایداري خاکدانه ها در ک -3-2
آلی و پایداري خاکدانه ها در هریک از اراضی کشـاورزي،  به همراه کربن آهک کل ، بافت خاك، اسیدیتهنتایج آزمایشات 

درصد سـیلت   80محتوي حدود (خاك بیشتر کاربریها سنگین و از نوع سیلتی و رسی . آمده است 1 مرتعی و جنگلی در جدول
هـر  مقدار آهک کل خـاك سـطحی   . بدست آمد که معرف خاك قلیایی است  2/8تا 6/7خاکها بین ) pH(اسیدیته . بود) و رس

   .درصد بود که بر اساس تجزیه واریانس در همه کاربریها تفاوت معنی داري با هم نداشتند 31سه کاربري حدود 
درصد بدست آمد که تجزیـه واریـانس    14/2و  56/1، 35/1مقادیر کربن آلی در کاربریهاي کشاورزي، مرتع و جنگل به ترتیب 

بـا توجـه بـه     ).2جـدول  ) (p≤ 0.05(اربري بطور معنی داري متفوت بودند داده ها نشان داد که مقدار کربن آلی در هر سه ک
کاربري با هم تفاوت معنی داري ندارند و به همـین دلیـل تفـاوت مقـادیر      3، مقادیر آهک کل و ایسدیته خاك در هر 2جدول 

مقدارکم ماده آلی بر این اساس، . کربن آلی و پایداري خاکدانه ها به طبیعت خاکهاي حوزه نبوده و به عوامل انسانی بر میگردد
خاك سطحی اراضی کشاورزي، علی رغم فرسایش کم و مشابه بودن غالب مشخصات خاك، مربوط به سوزاندن بقایاي گیاهی و 

، نشان داد که شخم غلط بـه  )2009(مطالعات سنتی کومبور . در درجه بعدي شخم نامناسب و عدم رعایت آیش و تناوب است
با وجودیکه پتانسیل پوشش گیاهی اراضی مرتعی مناسب تولیـد و ذخیـره   . درصد کربن آلی خاك می گردد 12تنهایی موجب 

. ماده آلی خاك است، چراي شدید دام و آتش سوزیهاي متفرقه و متعاقبا فرسایش سطحی شدید عامل کاهش ماده آلـی اسـت  
  در عرصه . ی خاك بر اثر چراي شدید دام استدرصدي کربن آل 17، حاکی از کاهش حدود )2008(تحقیقات لی و همکاران 
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جنگل گرچه ماده آلی بیشتر است، اما در نقاط با تراکم تاج پوشش تنک، هم ماده آلی نسبتا کمتر بود و هم لغزش و فرسایش 
  . تونلی بیشتر مشاهده گردید

ضی کشـاورزي، مرتعـی و جنگلـی بـه     متوسط پایداري خاکدانه ها در ارا نتایج آزمایش پایداري خاکدانه ها نشان داد که
که مقایسه میانگینها نشان داد که پایداري خاکدانه ها نیز ماننـد کـربن آلـی بطـور     ) 1جدول (درصد بود  64و  61، 53ترتیب 

ناپایداري نسبی خاکدانه ها در اراضی کشاورزي به ). 2جدول (در هر سه کاربري از هم متفاوت بودند   (p ≤ 0.05)معنی داري
نشان داد که کاهش ) 2007(تحقیقات دیاز و همکاران . شخم و سطح کمتر ماده آلی، بویژه در دیمزارهاي کم بازده است دلیل

. تدریجی پایداري خاکدانه ها منجر به کاهش نفوذپذیري و نهایتا تشکیل ترك و فرسایش تونلی در خاکهاي رسـی مـی گـردد   
  ).2010هندیانی، (خاکدانها و به تبع آن ساختمان خاك می گردد عدم کشت لگومها و تک کشتی نیز موجب ناپایداري 

  
  هاي حوزه مرك استان کرمانشاهمقادیر مهمترین مشخصات خاك: 1جدول 

مشخصات 
 خاك

احنراف از  متوسط تعداد منونه کاربري زمین
 معيار

ضريب 
 تغيريات

ه كمينه ميانه  بيشين

پایداري خاکدانه 
(%) 

 کشاورزي      

 مرتع      

 جنگل      

 کشاورزي اسیدیته      

 مرتع      

 جنگل      

(%)آهک کل  ورزيکشا         

 مرتع      

 جنگل      

(%)کربن آلی   کشاورزي       

 مرتع      

 جنگل      

 
 

 
  تجزیه واریانس مهمترین مشخصات خاکهاي حوزه مرك استان کرمانشاه: 2جدول 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 * اعداد با عالمت یکسان تغییرات معنی داري با هم ندارند

  
  نتیجه گیري -4

، تخریـب جنگلهـا و مراتـع و تبـدیل آنهـا بـه       )موازي جهت شـیب (بر اساس نتایج این تحقیق، شخم سنگین و نامنایب 
بارزي منجر به کاهش ماده آلی خاك و نیز کاهش پایداري خاکدانه ها می بطور دیمزارهاي کم بازده و سوزاندن بقایاي گیاهی 

  .نگران کننده استاز جمله گرمایش جهانی گردد که پیامدهاي متعدد درون و برون حوزه اي آن 

سطح  جنگل  مرتع کشاورزي مشخصات خاك
احتمال 

)۵(%  
         

 60.95 (AB) 63.89 (A) 0.0151 (B) 53.41 (%)پایداري خاکدانه 
 7.76 (A) 7.80 (A) 0.195 (A) 7.72 اسیدیته

(%)آهک کل   32.18 (A) 30.01 (A) 32.18 (A) 0.388 

(%)کربن آلی   1.36(A) 1.56(B) 2.15(C) 0.0001 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 مجموعه مقاالت اولین  همایش ملّی مدیریت منابع طبیعی
، دانشگاه گنبد کاووس1392اسفند،  8  

  
 

  

 منابع 
  

1. Hashim, G.M., Abdullah, W.Y.W. 2005. Prediction of soil and nutrient losses in the Catchment 
Highland, Malaysia. Water, Air and Soil Pollution , 5:103-113. 

2. Hazelton, P. and Murphy, B. 2007. Interpreting Soil Test Results. CSIRO Publisher Sydney. ISBN: 
9780643092259 

3. Handyayani, I.P., Coyne, M.S., Tokosh, R.S, 2010. Soil organic matter fractions and agreggate 
distribution in response to Tall Fescuse Stands. Soil Science, 5(1): 1-10. 

4. Karlen, D.L., Tomer, M.D., Neppel, J. and Cambardella, C.A. 2008. A preliminary watershed scale soil 
quality assessment in north central Iowa, USA. Soil & Tillage Research, 99: 291-299. 

5. Li, C., Hao, X., Zhao, M. and Han, G.W., W.D., 2008. Influence of historic sheep grazing on vegetation 
and soil properties of a desert steppe in Inner Mongolia. Agri. Ecosys. Enviro. 128, 109-116. 

6. Li, G.L., Pang, X.M. 2010. Effect of land-use conversion on C and N distribution in aggregate fractions 
of soils in the southern Loess Plateau, China. Land Use Policy, 27: 706-712. 

7. Marx, E.X., Hart, J. and Stevens, R.G. 1999. Soil Test Interpretation Guide. Oregan State University, 
Oregan. 

8. Nelson, R.E. and Sommers, L.E. 1982. Total Carbon, Organic Carbon and Organic Matter. in: Keeney, 
D.R., Baker, D.E., Miller, R.H., Ellis, R.J., Rhoades., J.D. (Eds.), Methods of Soil Analysis, part 2. 
Chemical and Microbiological Properties. Am. Soc. Agro. Soil Sci., Madison, Wisconsin, pp. 539-580. 
 ISBN. 1-892769-14-X 

9. Senthilkumar, S., Basso, B., Kravachenko, A.N., Roberton, G.P., 2009. Cotemporary evidence of soil 
carbon loss in the U.S corn- belt. J. Soil Sci. Soc. Am. 73(6): 278-2085. 

10. Teh, C.B.S., and Talib, J. 2006. Soil Physics Analyses. Universiti Putra Malaysia Press, Serdang.   

11. Valentin, C.A., F., Alamban, R., Boosaner, A., Bricquet, J. P., Chaplot, V., de Guzman, T., de Rouw, 
A., Janeau, J. L., Orange, D., hachomphonh, DoDuy, Phai, Podwojewski, P., Ribolzi, O., Silvera, N., 
Subagyono, K., Thiébaux, J.P., Tran, D. and Toanvadari, T. 2008. Runoff and sediment losses from 27 
upland catchments in Southeast Asia: Impact of rapid land use changes and conservation practices. 
Agri. Ecosys. Enviro.128: 225-238. 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

