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   تلفات خاك و کربن آلی بر مدیریت خاك و توپوگرافی تاثیر
  

  4آبادي ، محمدحسن مسیح3ابراهیم پذیرا ،2ئیی اسکورضا سکوت، 1هنگامه جوادي
  .دانشکاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران وه علوم خاكر، گدانشجوي دکتري خاکشناسی - 1

  غربی، آذربایجان طبیعی منابع و کشاورزي زداري مرکز تحقیقات و آموزشبخش تحقیقات حفاظت خاك و آبخی دانشیار، - 2
  .ایران ارومیه، کشاورزي، ترویج و آموزش تحقیقات، سازمان 

 .وه علوم خاك دانشکاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهرانراستاد گ - 3
 .انوه علوم خاك دانشکاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهرراستاد گ - 4

  
  
  

 چکیده

و ضـخامت   و کربن آلـی  اجزاي بافتی، تولید رواناب، تلفات به منظور بررسی تاثیر درجه شیب و تغییر مدیریت خاك و کاربري اراضی براین تحقیق 
ل تصـادفی بـه   ي کامـ هـا  در قالب طرح آماري بلوك وانجام یافته  هاي مختلف دامنه در شیب  دیم تزراع وکاربري مرتعی  در دو  الیه سطحی خاك

نمونه خاك از اراضی اخذ و به همان تعداد نیز آزمایش بارانساز و اندازه گیري رواناب و رسـوب،   32تعداد  این کار،براي  روش فاکتوریل بررسی شد
بـا تغییـر   دهـد کـه    ینتایج به دست آمده نشان م. مورد تجزیه وتحلیل آماري قرار گرفتند LSD آزمون ي بدست آمده باها دادهتغییرات . شدانجام 

درصد بیشـترین و   30 – 20بخصوص کربن آلی در طبقه شیب . داري کاهش یافته است کاري مقادیر کربن آلی به طور معنی کاربري مرتعی به دیم
رسـی  بافت خاك در اراضـی مرتعـی بـه سـمت بافـت      نیز هاي بافتی  درمورد کالس .درصد کمترین مقدار کاهش را داشته است 12 – 0  در شیب

 گـل آلـودگی ویـژه    در حالی کـه داري نبوده  هاي مختلف با شیب مشابه داراي اختالف معنی مقدار رسوب ایجاد شده در کاربري .گرایش یافته است
درصـد معنـی دار بـوده     30ي با شیب بـیش از  ها ي مختلف شیب بیشتر از کاربري مرتع بوده و این اختالف در موقعیتها کالسکاربري زراعی در 

افزایش شـیب در کـاربري مرتـع    اآما کاهش عمق خاك در اثر . با افزایش شیب زمین عمق خاك سطحی در هر دو کاربري کاهش یافته است. تاس
 .دار است درصد معنی 12ي با التر از ها کاهش عمق خاك بر اثر تغییر کاربري مرتع به زراعی در شیب که در حالیمعنی دار نیست 

  
 دیم، تبدیل اراضی، تخریب خاك، آذربایجان غربی اراضی: يکلید يها واژه
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  مقدمه 
 مهم هاي ویژگی از یکی توپوگرافی .دنباش می باهم در ارتباط کاربري اراضی و مدیریت و خاك کیفیت و نوع گیاهی، پوشش توپوگرافی،

و  آلـی  کـربن  شـن،  رس، درصـد  ماننـد  خـاك  خصوصـیات  بر درجه شیب که طوري به باشد می منطقه هر خاك بر کیفیت تأثیرگذار و
 آن، فرسایش میزان و خاك حرارت درجه زهکشی، تولیدي، میزان رواناب بر تأثیر با شیب درجه همچنین .باشدتواند موثر  می نیتروژن

 يهـا  موقعیت در و نموده کنترل خاك در را مواد و آب تواند حرکت می دامنه یک امتداد در شیب .است مؤثر خاك تشکیل در فرآیند
 که دهد می نشان شده انجام هاي پژوهش نتایج) . 2004، همکاران و Tsui( نماید ایجاد خاك را در متفاوتی هاي ویژگی مختلف، مکانی

 . )2009و همکـاران،   Wang(اسـت  آلی خاك، کربن میزان کننده کنترل عامل دومین اقلیم تنوع از توپوگرافی پس جهانی، مقیاس در
 خـاك،  نوع خاك، بافت رطوبت، جمله اقلیم، از گوناگونی عوامل تأثیر تحت خاك آلی کربن جمله از خاك يها ویژگی مکانی تغییرات

 بـه  توپـوگرافی  به عبارتی دیگر ). 2008 همکاران، و Sidari ).(2004 همکاران، و Tan( .گیرد می قرار کشاورزي عملیات و توپوگرافی
 و Florinsky(دارد  خاك آلی ماده آن، دنبال به و دما رطوبت، مکانی توزیع بر اي همالحظ قابل اثر خاك، تشکیل از عوامل یکی عنوان

 کشی، زه رواناب، مقدار ي توپوگرافیها ویژگیعالوه  به . ) 2006 همکاران، و Yoo). (2004 همکاران، و Moorman). (2004 همکاران،
 سوزاندن تراشی، جنگل شامل زمین کاربري تغییر ).1999 کاران،هم و بارتون( دهند می قرار تأثیر تحت را فرسایش خاك و خاك دماي

 فرآینـد  بـه  بخشیدن سرعت و نمودن با آسان کشت، نوع تغییر و غرقابی هاي زمین کشی زه ،زراعت دیم به مراتع تبدیل توده، زیست
 دي شـکل  بـه  آلـی  ربنکـ  خـروج  موجـب  هومـوس،  شدن اکسید و معدنی شدن به کمک و خاك در هوازي تنفس و آلی مواد تجزیه

 کیفیت بر موثر عوامل ترین کلیدي و ترین مهم از خاك آلی کربن). 2001 همکاران، و Tiessen(شود اتمسفر می به خاك از اکسیدکربن
 عوامل از اراضی کاربري تغییر. )2012 ،و همکاران Bahrami. (مختلف دارد هاي مدیریت اثر در تغییر براي زیادي پتانسیل و بوده خاك
. )Garcia-Ruiz ،2010( است بیشتر نیز شیب و بارش شدت از آن اثر موارد برخی در حتی که است فرسایش شدت کننده تعیین اصلی

 اسـیدیته و  چگالیشن  درصد و شود می منجر خاك پیشین رطوبت و نیتروژن موادآلی، رس، مقادیر توجه قابل کاهش به تراشی جنگل
 هـدایت  کـاتیونی،  تبـادل  ظرفیـت  جملـه  از خاك خصوصیات اراضی، تبدیل با). 2013و همکاران،  Kavian( دهد می افزایش را خاك

 عنـوان  بـه  نیز شیب اراضی، کاربري بر عالوه. )2010و همکاران،  Bahrami(یابد  می کاهش موجود کل نیتروژن و آلیمواد  الکتریکی،
 رسـوب و  آلـی  مـواد  رفت هدر میزان شیب، درجه افزایش با طوریکه به است؛ توجه قابل رواناب و فرسایش ایجادکننده عوامل از یکی

 خصوصـیات  و شـیب  اثـر  ،بـاران  ساز شبیه از استفاده با )1391، همکاران و زيیخورم زارع(. )2003و همکاران،  Wei(یابد  می افزایش
 5 سطح در سیلت و درصد آهک و رصدد 1 سطح در ریز شن درصد داد نشان نتایج  .کردند بررسی رسوب و رواناب میزان در را خاك

 همبسـتگی  سـطحی،  خـاك  و مقاومـت  بتثم همبستگی رطوبت، درصد چنین هم .دارد رواناب با دار معنی و بتثم همبستگی درصد،
 و روانـاب  بـر  گیـاهی  پوشـش  اثـر  بررسـی  در) 1394، و همکارانکاویانپور(نتایج .دهد می نشان خاك رفت هدر با داري معنی و منفی

. دارد داري معنـی  تأثیر رسوب و رواناب هاي لفهوم بر گیاهی پوشش مختلف مقادیر داد نشان باران ساز شبیه از استفاده با خاك هدررفت
 اراضـی  در ترتیـب  به اي دقیقه 40 بارش یک طی ، کربن آلی مقدار بیشترین و کمترین نشان داد) 2014، همکاران و  Janeau(نتایج 
 زار بکـر درمنـه   زراعـی و  کـاربري اراضـی  بـا بررسـی   ) 2015، و همکـاران  Mu( .شد مشاهده الشبرگ ونبد کاري جنگل اراضی و لخت

  .هاي تحت کشت داراي کربن آلی بیشتري هستند  هاي بکر نسبت به خاك دریافتند که خاك
 اي مختلف اراضیه تحت تاثیر مدیریت شیب مختلف هاي موقعیت در شده تشکیل هاي خاك خصوصیات بررسی از تحقیق حاضر هدف

 موقعیت اساس بر بتوان اگر بنابراین .شود تعیین تاثیر توپوگرافی و مدیریت خاك بر کربن آلی و تلفات خاك تا است ارومیه منطقه در
  .باشد می یرتر پذ امکان زیست محیط حفظ به نیل کرد، مشخصرا  آن صحیح مدیریت نوع و خاك خصوصیات توپوگرافی و
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 ها مواد و روش
  منطقه مورد مطالعه

عرض  38ْ 10الی َ  38ْ 00طول شرقی و َ 44ْ 65َ   الی  44ْ 50در مختصات جغرافیائی َ شهرستان ارومیه ومنطقه مورد مطالعه در 
میلیمتر، میانگین  300متر متوسط بارندگی  1500ارتفاع از سطح دریا حدود ). 1شکل (غربی واقع شده است  آذربایجان شمالی در
  .درجه سانتیگراد می باشد 8رت درجه حرا

  
  موقعیت عرصه در سطح ایران و استان آذربایجان غربی - 1شکل 

  
  روش تحقیق 

بعنوان متغیرهاي مورد   ،Aافق  ضخامتو  کربن آلی اجزاي بافت،، شامل توان تولید رواناب، تلفات خاك خاك در این طرح خصوصیات
هاي  درصد در قالب طرح آماري بلوك <30و  20-30و  12- 20 و 0-12هاي  و در شیبگیري در دو کاربري مرتع و زراعت دیم  اندازه

 32به تعداد مجموعا (کالس شیب  4کاربري و  دو ،دامنه 4در براي نمونه برداري از خاك . کامل تصادفی به روش فاکتوریل بررسی شد
   .مقایسه گردید LSDروش  به ه گیري شدههاي صفات انداز میانگین. )2شکل ( حفر شد رخمتري خاک 2/1تا عمق ) نقطه

  
 کاربري مرتع کاربري دیم

*           *           * *           *           * 
*           *           * *           *           * 
*           *           * *           *           * 
*           *           * *            *           * 

  
  محل نمونه برداري از خاك سطحی *
  . پیاده شده است) تکرار(دامنه  4کروکی فوق در *

  
  عرصه تحقیق و پیاده نمودن محل کرتهاي آزمایشی شماي -2شکل 

  
باران مصنوعی از . شد استفاده آب لیتر 2متر و با حجم  سانتی 30×30از بارانساز مصنوعی در ابعاد  ،گیري رواناب و رسوب اندازهبراي 

یک بطري  بهصفحه پایینی  بوسیلهسانتیمتري به سطح خاك رسیده و مازاد آب نفوذ یافته بصورت رواناب و رسوب  50ارتفاع 
  .گیري شد و سپس اندازه هدایتپالستیکی 

  
  

  <30شیب 
  %20-30شیب 
  %12-20شیب 
  %0-12شیب 



  
  
  1397 خرداد 30و  29 –ومین کنفرانس ملی حفاظت خاك و آبخیزداري س
  
 

553 
 

  نتایج و بحث 
هاي  خاك ،ي مشخصه و رژیم حرارتی و رطوبتیها مورفولوژي اراضی و افق  شیمیائی، خصوصیات فیزیکی،  بر اساس مشخصات پروفیلی،

مادري مواد  .گیرند قرار می زریک و رژیم رطوبتیمزیک  با رژیم حرارتیانتی سول و اینسپتی سول منطقه مورد مطالعه در دو رده 
تاثیر عوامل  ها تحت که این سنگ موجود در ارتفاعات است گ و مارننس کنگلومرا، ماسههاي  هاي منطقه سنگ تشکیل دهنده خاك

با  که اند هاي آبرفتی جوان را تشکیل داده دست رسوبات آنها پادگانه و در پاییناند  هوادیدگی حاصل و خرد و متالشی گردیده ،مختلف
 هاي تحلیلنتایج . اند را بوجود آورده کلسیکو  کمبیکهاي مشخصه  هاي با افق خاك ،ل مکانیکی و شیمیایی و بیولوژیکیمعوا عملکرد

  . شده استارائه  در زیر ،تلفات خاكخصوصیات و  ،)دیم زراعتو  مرتعی هاي کاربري( بط مدیریت اراضیروا
 

  کربن آلی خاك 
بـه نحـوي کـه     .مقدار کربن آلی خاك در اثر کشت و کار بـوده اسـت   دار معنیي آزمایشگاهی حاکی از کاهش ها نتایج حاصل از تجزیه 

تغییـرات  . درصـد نوسـان داشـته اسـت     7/0تا  6/0درصد و در اراضی زراعی  4/2تا  4/1تعی بین در اراضی مرمیانگین مقدار کربن آلی 
 0-12درصد بیشترین مقدار و در طبقه شـیب   20-30کاهش مواد آلی در طبقه شیب . کربن آلی بین کلیه تیمارها معنی دار بوده است

درصـد   20-30ورزي و کشـت و زرع در طبقـه بـا شـیب      لیـات خـاك  کمترین مقدار را دارا بوده که نشان دهنده اثر تخریبی بیشتر عم
  . )3شکل(باشد  می
  

  
  تغییرات درصد کربن آلی خاك درتیمارهاي مورد آزمایش - 3شکل 

  

 
  تغییرات درصد رس خاك درتیمارهاي مورد آزمایش   -4شکل 
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  رس خاك 
درصد رس در اراضـی  . گیري شده است درصد اندازه 40تا  30درصد رس خاك در مراتع ها نشان داد که  نتایج تجزیه آزمایشگاهی نمونه

دهـد کـه    بطور کلی نشان می اه مقادیر درصد رس خاك.  درصد نوسان داشته است  46تا  35زراعی بیشتر از اراضی مرتعی بوده و بین 
ر رس خـاك بـه طـور جزئـی بیشـتر از بقیـه       ادرصـد مقـد   30تـر از  زرگشیب بهمچنین اگر چه در . رسی و سنگین است ها بافت خاك

داري  کشت و کار بر مقدار رس خـاك تـاثیر معنـی   دهد این موضوع نشان می. ولی تغییرات آن معنی دار نیست باشد هاي شیب می طبقه
   .)5شکل ( استنداشته 

  
   سیلت خاك 

ولی  ).6شکل( ی زراعی بطور نسبی بیشتر استاراضی مرتعی نسبت به اراضمقدار سلیت خاك در  نتایج بدست آمده نشان می دهد که 
شیب بیش درصد متغیر است و  40تا  33کال تغییرات سیلت در کلیه تیمارها معنی دار نبوده و مقدار آن بطور مشابه در تیمارها بین 

  .باشد درصد داراي بیشترین مقدار سلیت می 20- 30داراي کمترین مقدار سلیت و شیب %  30از 
 

 
 رات درصد سیلت خاك درتیمارهاي مورد آزمایش تغیی - 5شکل 

 
  شن خاك 
ي زراعی نسبت به ها درصد، مقدار شن در کاربري 12- 20به جز شیب  ها داده شده است در کلیه شیبنشان  7 شکلدر بطوري که 

درصد شن خاك در اراضی میانگین مقادیر  .اراضی مرتعی کاهش داشته ولی اختالف بوجود آمده در بین تیمارها معنی دار نبوده است
  . درصد متغیر بوده است  26تا  21درصد و در اراضی مرتعی  21تا  18زراعی بین 

 

 
  تغییرات درصد شن خاك درتیمارهاي مورد آزمایش   - 6شکل 
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  تولید رواناب 
اد می شود لذا انتظار می رود رواناب قابل توجهی ایج ،با توجه به اینکه در اثر برخورد قطرات باران با سطح خاك لخت و تشکیل سله

اما نتایج حاصل از این تحقیق تفاوت معنی داري را در رواناب ایجاد شده در . که رواناب حاصل از زمین دیم بیشتر از زمین مرتع باشد
نسبت ك پوك شدن خاك در اثر عملیات شخم و افزایش قدرت جذب خارا می توان به دلیل این امر ). 8شکل (دو کاربري نشان نداد 

   .داد
  

  
  درتیمارهاي مورد آزمایش تغییرات مقدار رواناب -7شکل 

  
  تلفات خاك  

درصد  0-12مرتعی در موقعیت شیب  اراضیدرصد بیشترین مقدار رسوب و  20-30درصد و  <30ي شیب ها زراعی در موقعیت اراضی
ي مختلف داراي اختالف معنی ها ي مشابه شیب در کاربريها مقدار رسوب ایجاد شده در موقعیت. کمترین مقدار رسوب را ایجاد کردند

وزن (گل آلودگی ویژه  در حالی که )9شکل (کاري بیشتر از اراضی مرتعی بوده است  تنها به صورت جزئی در اراضی دیم داري نبوده و
ي ها این اختالف در موقعیتي مختلف شیب بیشتر از کاربري مرتع بوده و ها کالسکاربري زراعی در ) رسوب در واحد حجم رواناب

   .)10شکل (درصد از لحاظ آماري معنی دار بوده است  <30درصد و  0- 12شیب 
  

  
  درتیمارهاي مورد آزمایش تغییرات مقدار رسوب - 8شکل 
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  درتیمارهاي مورد آزمایش آلودگی رواناب تغییرات گل -9شکل 

  خاك ضخامت
اما کاهش عمق خاك در اثر افزایش شیب . ك در هر دو کاربري کاهش یافته استدهد با افزایش شیب زمین عمق خا نشان می 5شکل 

کاهش عمق خاك بر اثر تغییر . )11شکل ( در کاربري مرتع معنی دار نیست ولی در کاربري زراعی این تغییرات معنی دار می باشد
  . آن را به تغییر نوع کاربري نسبت داد درصد معنی دار است که می توان 12ي باالتر از ها کاربري مرتع به زراعی در شیب

  

  
  درتیمارهاي مورد آزمایش تغییرات عمق خاك -10شکل

  نتیجه گیري
تواند در اثر بهم خوردن خاك سطحی و تسریع تجزیه بیولوژیکی مواد آلی و نیز در اثر  کاهش کربن آلی خاك در اثر کشت و کار می

دهد که با تغییر  نتایج بدست آمده از این تحقیق نشان می. همراه با رواناب باشد فرآیند تشدید فرسایش خاك و هدر رفت مواد آلی
 30–20بخصوص کربن آلی در طبقه شیب. داري کاهش یافته است کاربري اراضی مرتعی به دیم کاري مقادیر کربن آلی به طور معنی

نابراین با افزایش شیب تاثیر نامطلوب تغییر کاربري ب. درصد کمترین مقدار کاهش را داشته است 12–0درصد بیشترین و در شیب 
هدر رفت کربن آلی بر اثر رواناب نبوده است چون تغییرات رواناب در  اما. یابد مرتعی به دیمکاري بر روي مواد آلی خاك افزایش می

نشان نیز هاي بافتی  درمورد کالس نتایج تجزیه خاك ..دار نیست و فرسایش قطره بارانی می تواند موجد این امر باشد تیمارها معنی
سازي در حد مطلوب بوده است و با شروع عملیات کشاورزي  خاکدانه از اراضی، دهنده این موضوع است که قبل از استفاده زراعی

ریز  هاي تحت کشت و از بین رفتن شن شخم در جهت شیب باعث ایجاد فرسایش در بیشتر کرت لیخاکدانه سازي نسبتاً حفظ شده و
تر از اراضی مرتعی گردد و به سمت بافت رسی  کشت و کار باعث گردیده که بافت خاك سنگین ،در طی سالیان آن،شده و در نتیجه 

توان آن را به پوك شدن خاك در  داري نداشته است که می هاي مرتعی با اراضی دیم تفاوت معنی رواناب سطحی زمین .گرایش یابد
شده در کاربري با این حال گل آلودگی رواناب و مقدار رسوب ایجاد . رت جذب خاك نسبت دادنتیجه عملیات شخم و افزایش قد

دهد کشت اراضی با  باشد که نشان می درصد معنی دار می 30این تفاوت در شیب بیشتر از . زراعی بیشتر از اراضی مرتعی بوده است
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 بطوري که .نماید تغییرات عمق خاك نیز این موضوع را تایید می .درصد تخریب بیشتر خاك را بدنبال خواهد داشت 30شیب بیشتر از 
   .گردیده است سطحیشخم در جهت شیب باعث تشدید شستشوي خاك و فرسایش شده و درنتیجه موجب کاهش عمق الیه 
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