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 چکیده:
در هر هکتار از مراتع مناطق مورد مطالعه،  هدر رفت ذخایر کربن و ازت زار بر میزانتعیین اثر تبدیل مراتع به دیم براي

ر دعنوان تیمار شاهد شناسایی شد. با پیمایش صحرایی، مناطق تحت عملیات کشت دیم و مراتع طبیعی مجاور آن به 
معرف جهت نمونه برداري گردیده و نمونه برداري از خاك  هر یک از تیمارهاي مشخص شده اقدام به تعیین مناطق

خصوصیات  ،اي انتخاب شد که در هر تیمار و منطقه مجاور آن (شاهد)تیمارهاي مطالعاتی به گونه انجام شد.
ه هاي مورد مطالعه بهمچنین در انتخاب تیمار توپوگرافی و اقلیم یکسان بوده و تنها عامل کاربري زمین متغیر باشد.

راي ب. اتی نظیر: تنوع کشت (گیاهان یکساله یا چند ساله) و فیزیوگرافی (شیب، جهت و ارتفاع) توجه شدیخصوص
پروفیل در هر تیمار گردید و در  3مطالعه خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك در نواحی مورد مطالعه اقدام به حفر 

هاي الزم تهیه شد. تحلیل داده ها با استفاده از سانتیمتري خاك نمونه 50پروفیل خاك حفر و از عمق  45مجموع 
 يآزمون تی استیودنت مستقل و تجزیه واریانس یکطرفه انجام شد. نتایج نشان داد تبدیل مراتع به دیمزار اثر معنی دار

درصد  5/44 بطور متوسط بر اثر تبدیل مرتع به کشت گندم کربن آلی خاك. دارداکوسیستم  و ازت بر ذخایر کربن
انگور و بادام هم کربن با بر اثر باغکاري  .درصدي کربن خاك شد 8/44منجر به کاهش نیز کاهش یافت، کشت نخود 

از نظر حفظ انگور بهترین نوع کشت  با باغکاريو به این ترتیب  درصد کاهش یافت 2/30و  2/24به ترتیب آلی خاك
یل مراتع به دیمزار بر ذخایر کربن به میزان شیب اراضی بستگی همچنین اثر تبد شناسایی شد.ذخایر کربن و ازت 

ه ب کشت گندم و انگور منجر به کاهش.نشان دادداشت که با افزایش میزان شیب کمیت کربن آلی خاك افت بیشتري 
و  .داري در ازت خاك وجود نداشتدرصدي ازت خاك شد اما در کشت نخود و بادام تغییر معنی 0/37و  50 ترتیب

 . گندم ارزیابی شد گونه یکساله تبدیل مرتع به کشتدترین نوع تغییر کاربري از این جهت ب
 

 
 
 مقدمه -1

 شودگرفته میمحیط زیست، در نظر هاي اولیه کیفیت خاك، در بحث کشاورزي و عنوان یکی از شاخصماده آلی عمدتاً به
دیگرکربن آلی بسیاري از خصوصیات شیمیایی  سوياز ). 6(پذیردمی اثر اراضی کاربري و مدیریت تغییر مانند عواملی از و

، ساختمان و پایداري، وزن مخصوص ظاهري و نفوذپذیري pHو فیزیکی خاك شامل ظرفیت نگهداري آب، مواد غذایی، 
 ).32حیث، ترسیب کربن موجب افزایش کیفیت خاك نیز خواهد شد(را تحت تاثیر قرار داده و از این 

  مزاریمراتع، د ،يکاربر رییکربن و ازت، تغ رهیذخکلمات کلیدي : 
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  و ازت خاك در مراتع حومه سنندج یبر هدر رفت کربن آل مزاریمرتع به د لیتبد ریتأث
 و ... حامد جنیدي جعفري 

 شامل زمین کاربري).39عوامل مدیریتی نقش قابل توجهی در افزایش و یا کاهش توان حفظ کربن اکوسیستم ها دارد (
 به ن خشیدب اسرعت ب کشت، نوع تغییر و کشاورزي به طبیعی اکوسیستم تبدیل توده،زیست سوزاندن تراشی،جنگل
 آلی کربن خروج موجب هوموس، شدن اکسید و شدن معدنی به کمک و خاك در هوازي تنفس و آلی مواد تجزیه فرآیند

  .)35شود(یم اتمسفر به خاك از دي اکسیدکربن شکل به
موثرترین اقدام و  )38(انتشار کربن بعد از مصرف سوخت در نظر گرفته شده است عاملترین تغییر کاربري دومین و مهم

 .)21(شودبیان میکاهش تلفات کربن در مراتع، توقف تغییر کاربري مراتع به اراضی کشاورزي جهت مدیریتی 
باشد و معموال در ارتفاعات، روي تپه ها و دامنه ها و زمین هاي سطحی دیم یکی از عوامل تبدیل مرتع می زراعتتوسعه 

 ). 33شود (می بارش انجامحاصل از که به دالیل گوناگون، به اندازه کافی آب ندارند و با استفاده از آب 
 کاهش بر زاردیم و اراضی کشاورزي به مراتع تبدیل انکار غیرقابل تأثیر بیانگر نیز کشور محققان در برخی تحقیقات نتایج
، کمبود هوموس، کوچک بودن قطعات زراعی و هازارکم دیم یبعلت بازده). 40و  3،5،13،41( است خاك آلی مواد

 ، هر ساله بخش زیادي از این اراضیاراضی براي زراعتاین کم استعداد  و هاي نادرست کشت و کارپراکندگی آنها، شیوه
 ).2فرسایش شدید، مواد آلی خاك را کاهش می دهند(رها شده و ضمن افزایش رواناب و 

بسیاري از کشورها، تغییر در ). 20کربن و ازت شود ( حفظتواند سبب افزایش توان مدیریت در اراضی زراعی، میتغییر 
 راضیو ازت ا کربنذخایر  حفظین پتانسیل خاکورزي به کشاورزي بدون شخم یا حداقل شخم به اقدامی با باالترشیوه 

) . این مسأله ثابت شده است که شخم کامل (به عنوان مثال زمین شخم زده با وارونگی 19در نظر گرفته شده است (
دهد که سیستم هاي بدون برخی مطالعات نشان میحتی .) 26کامل خاك) باعث تلفات زیاد در کربن آلی خاك است (

 ). 8و 15، 7، 4دهد (افزایش میخاك را  و ازتکربن آلی شخم در مقایسه با شخم کامل، مقدار
دهد که اثر تبدیل مراتع به اراضی کشاورزي در مناطق مختلف نتایج تحقیقات صورت گرفته در ایران و جهان نشان می

کشت، خصوصیات خاك و غیره بر شدت و نوع  متفاوت بوده و عوامل زیادي نظیر نوع گونه کشت شده، شیب،الگوي
با توجه به اینکه بخش وسیعی از مراتع مناطق نیمه و هاي اشاره شده با عنایت به واقعیتتغییرات تأثیر داشته است. 

لذا بخشی از مراتع استان کردستان که قسمت استپی کشور مورد تغییر کاربري از مرتع به دیمزار واقع شده است،  
ییر کاربري مرتع به دیمزار بر روي وسیعی از آن تبدیل به دیمزار شده است براي این مطالعه انتخاب شد و تأثیر تغ

 تغییرات کربن آلی و ازت خاك مورد ارزیابی قرار گرفت.
  

 مواد و روش ها-2
 معرفی مناطق مورد مطالعه2-1

آباد و روستاي کرجو و اي واقع در بین روستاي حسنمنطقه درمنطقه نمونه برداري در استان کردستان و شهر سنندج 
 ايهاز لحاظ موقعیت جغرافیایی بین عرضي جنوباز شهر سنندج واقع گردیده است. این منطقه کیلومتر20فاصله به 

ثانیه  تا  58دقیقه و  51درجه و  46 هايو طول ثانیه 33دقیقه و  12درجه و 35 ثانیه تا 29دقیقه و  15درجه و 35 
مختلف جهت هاي توپوگرافی منطقه کوهستانی و داراي شیب هاي تند در  قرار دارد.  ثانیه 33دقیقه و  58درجه و  46

 می باشد.
بر  مناطق اقلیماست. بوده درجه سلسیوس  09/13میلیمتر و متوسط دماي سالیانه  447مقدار بارش متوسط منطقه 

خرداد در محدوده تا  هاي مهرخشک بوده و ماه تا شهریور هاي تیرماهنیمه خشک سرد می باشد.  اساس روش آمبرژه
عمده مراتع منطقه مورد مطالعه بدلیل بارش نسبتا کافی در شیب هاي مختلف مورد تغییر کاربري  مرطوب قرار دارد.

  دیمزار قرار گرفته و مراتع محدودي همچنان دست نخورده باقی مانده است.
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 هاي فرسایش محیطیپژوهش پژوهشی -نامه علمیفصل
  19-32، 1393 پاییز، )15( 3دوره چهارم، شماره 

 روش کار2-2
در هر هکتار از مراتع مناطق مورد مطالعه، با  و ازت ایر کربنزار بر میزان ذخبه دیم به منظور تعیین اثر تبدیل مراتع

شد.  شناسایی )اهدبه عنوان تیمار ش(پیمایش دقیق صحرایی، مناطق تحت عملیات کشت دیم و مراتع طبیعی مجاور آن 
 ات هر تیمار به تفکیک آمده است.یهاي انتخاب شده در هر ناحیه و خصوصتیمار) 1(در جدول

برداري از برداري گردیده و نمونهیک از تیمارهاي مشخص شده اقدام به تعیین مناطق معرف جهت نمونه در ادامه در هر
اي انتخاب شد که در هر تیمار و منطقه مجاور آن (شاهد) تیمارهاي مطالعاتی به گونه.شد انجام وپوشش گیاهی خاك

 یر باشد.کاربري زمین متغوده و تنها عامل توپوگرافی و اقلیم یکسان بشامل  محیطیخصوصیات 
تنوع و اله یا چندساله) هاي مورد مطالعه به خصوصاتی نظیر: تنوع کشت (گیاهان یکسهمچنین در انتخاب تیمار

اي انتخاب شد که در مجموع تنوعی از خصوصیات ها به گونهو تیمارشیب، جهت و ارتفاع) توجه شد ( فیزیوگرافی
همچنین براي اطمینان از نتایج بدست آمده در انتخاب مناطق  .دداشته باشجود وتوپوگرافی و کشت جهت مقایسات آتی 

در هر تیمار مرتعی وضعیت  مورد مطالعه دقت شد که سن تغییر کاربري همه تیمار هاي انتخاب شده یکسان باشد.
 مطالعه خصوصیاتراي بگیري شد. از روش چهار فاکتوره) و همچنین خصوصیات پوشش گیاهی اندازهبا استفاده مرتع(

پروفیل  45پروفیل در هر تیمار گردید و در مجموع 3فیزیکی و شیمیایی خاك در نواحی مورد مطالعه اقدام به حفر 
هاي خاك به آزمایشگاه تهیه شد. نمونهبصورت ترکیبی  هاي الزم ك نمونهسانتیمتري خا 50 صفر تا خاك حفر و از عمق

ها الک شده ودرصد سنگ و سنگریزه مشخص شد. درادامه، پروفیل خاك، ابتدا نمونه هاي مربوط به هردرنمونه .شدمنتقل 
گیري کربن آلی از روش . جهت اندازه)14(گیري شدو ماسه به روش هیدرومتري بایکاس اندازه سیلتدرصد ذرات رس، 

تعیین وزن مخصوص ظاهري  استفاده شد.همچنین براي 2و براي تعیین نیتروژن کل خاك ازروش کجلدال 1والکی و بلک
و درصد نیتروژن  کربن آلی خاك  درصد ،وزن مخصوص ظاهري خاك ي. در ادامه با محاسبهشداز روش کلوخه استفاده 

  .محاسبه شد  و در عمق نیم متري خاك خاك در واحد سطح و  نیتروزن ذخیره شده، وزن کل کربن خاك
ها و بررسی آنها از نظر داشتن شرایط الزم جهت انجام به نوع دادهپس از مطالعات صحرایی و آزمایشگاهی با توجه 

آنالیزهاي آماري، براي مقایسه اثر اجراء عملیات دیمکاري بر ذخایر کربن و ازت خاك در هر تیمار مورد مطالعه از آزمون 
ارهاي مورد فی در کل تیمتی استیودنت مستقل استفاده شد. براي مقایسه تأثیرگذاري عوامل نوع کشت و کار و فیزیوگرا

 ها از آزمون دانکن استفاده شد.مطالعه از آزمون تجزیه واریانس یک طرفه و جهت مقایسه میانگین
 

                                                           
1-Walkly & Black 
2 - Kejeldal 
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  و ازت خاك در مراتع حومه سنندج یبر هدر رفت کربن آل مزاریمرتع به د لیتبد ریتأث
 و ... حامد جنیدي جعفري 

 
 موقعیت منطقه مورد مطالعه در استان  کردستان -1شکل شماره

 
 تیمارهاي مورد مطالعه وخصوصیات آن در مناطق مختلف - 1جدول 

 ناحیه شماره
نوع 

 کاربري
 ارتفاع جهت شیب کشتنوع 

سن تغییر 
 کاربري

1 
 1منطقه 

 مرتع
 دیمزار

 مرتع فقیر
 گندم

20 
20 

 جنوبی
 جنوبی

1670 
1670 

-- 
 2 سال 15

3 

 2منطقه 

 مرتع
 دیمزار
 دیمزار
 دیمزار
 دیمزار

مرتع 
 متوسط

 گندم
 باغ انگور
 باغ بادام

 نخود

20 
15 
20 
20 
15 

 شرقی
 شرقی
 شرقی
 شرقی
 شرقی

1630 
1630 
1656 
1656 
1630 

-- 
 سال 15
 سال 15
 سال 15
 سال 15

4 
5 
6 

7 

8 
 3منطقه 

 مرتع
 دیمزار

 مرتع فقیر
 گندم

40 
40 

 غربی
 غربی

1700 
1700 

-- 
 9 سال 15

10 
 4منطقه 

 مرتع
 دیمزار

 مرتع فقیر
 گندم

80 
80 

 جنوبی
 جنوبی

1800 
1800 

-- 
 11 سال 15

12 
 

 5منطقه 
 

 مرتع
 دیمزار
 دیمزار
 دیمزار

 مرتع خوب
 باغ انگور
 باغ بادام

 دنخو

80 
80 
80 
80 

 یشمال
 شمالی
 شمالی
 شمالی

1720 
1720 
1720 
1720 

-- 
 سال 15
 سال 15
 سال 15

13 
14 
15 
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 جنتای-3
 اثر تبدیل  مرتع به دیمزار در مناطق مختلف 

هاي مرتع (شاهد) و تیمار هاي در تیمار متوسط کربن آلی در خاك بر رويو تجزیه واریانس یک طرفه  نتایج آزمون تی
برخی از در  خاكو ازت کربن آلی بر کمیت  کاريدیمدار ثیر معنیأگر تبیان آبادمنطقه حسنتحت کشت دیم در 

 :)2باشد(جدول ناحیه می تیمارهاي این 
 کاهش ذخیره باعثسال در این ناحیه  15 پس از درصد به دیمکاري گندم  20مرتع فقیر با شیبتبدیل  : 1منطقه 

  شده است.گیري شده در مرتع شاهد نسبت به مقدار اندازهدرصد  58و32میزان  ترتیب به بهخاك  کربن و ازت
 15وسط با شیب تبدیل مرتع متطبق نتایج بدست آمده از آزمون آنالیز واریانس یک طرفه در این منطقه  : 2منطقه 

در متري خاك شده است. سانتی 50عمق درصد در  42کربن آلی خاك به میزان منجر به کاهش درصد به کشت گندم 
 5/32 و 23میزان ترتیب به دار کربن آلی به منجر به کاهش معنیو کشت نخود همین ناحیه تبدیل مرتع به باغ بادام 

کاهش ازت خاك به میزان  موجبباغ انگور و بادام  ن تبدیل مرتع به کشت گندم،همچنی ).3درصد شده است (جدول
 ه استبر ازت خاك ایجاد نکرد داريدرصد شده است. اما تبدیل مرتع به کشت نخود تأثیر معنی  28و 1/44و  4/38
 .)2شکل(

درصد به کشت گندم به مدت  40طبق نتایج بدست آمده از آزمون تی دراین ناحیه تبدیل مرتع فقیر با شیب  : 3منطقه
 52و 5/42متري به ترتیب به میزانسانتی 50ذخایر کربن آلی و ازت خاك در عمق  دارمعنیسال منجر به کاهش  15

 شده است. نسبت به مرتع شاهد درصد
دار کربن و ازت منجر به کاهش معنیدرصد به دیمکاري گندم  80مرتع فقیر با شیب تبدیل در این منطقه   :4منطقه 

 شده است.نسبت به تیمار شاهد(مرتع) درصد  54و  56میزان ترتیب به خاك به 
این منطقه تبدیل مرتع با وضعیت خوب و شیب  طبق نتایج بدست آمده از آزمون آنالیز واریانس یک طرفه در: 5منطقه 

و  16،36دار ذخایر کربن آلی خاك به میزان به باغ کاري با انگور، بادام خوراکی و نخود منجر به کاهش معنیدرصد  80
 ). 3متري خاك گردیده است (جدول سانتی 50درصد در عمق  55

اغ انگور بتبدیل مرتع به باغ بادام دراین ناحیه تغییر محسوسی بر میزان ازت خاك ایجاد نکرد اما تبدیل مرتع مذکور به 
 ).3شکلاست ( شدهدرصد  24و  32دار ازت خاك به میزان و کشت نخود منجر به کاهش معنی

 
  هاي شاهد (مرتع) و تحت کشت دیم: نتیجه آزمون تی استیودنت در تیمار2جدول 

منبع 
 تغییرات

 میانگین تیمار ناحیه
انحراف 

 معیار
درجه 
 آزادي

 نتیجه آزمون tمقدار 

کربن 
ترسیب شده 

)ton/ha( 

 1منطقه 
 مرتع فقیر

 دیمزار گندم
2/83 
64/56 

777/3 
36/1 

4 611/6 ** 

 3منطقه 
 مرتع فقیر

 دیمزار گندم
24/111 
92/63 

84/11 
94/6 

4 448/3 * 

 4منطقه 
 مرتع فقیر

 دیمزار گندم
7/128 

64/56 
909/21 
066/6 

4 169/3 * 

ازت تثبیت 
 شده

 
 1منطقه

 مرتع فقیر
 گندمدیمزار 

3083/13 
52/5 

756/0 
463/0 

4 891/8 ** 
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  و ازت خاك در مراتع حومه سنندج یبر هدر رفت کربن آل مزاریمرتع به د لیتبد ریتأث
 و ... حامد جنیدي جعفري 

)ton/ha( 
 3منطقه 

 مرتع فقیر
 دیمزار گندم

8/9 
61/4 

463/0 
615/0 

4 728/6 ** 

 4منطقه 
 مرتع فقیر

 دیمزار گندم
31/16 
52/7 

799/0 
630/0 

4 634/8 ** 

 عدم وجود اختالف معنی دار nsدرصد             5درصد      *اختالف معنی دار در سطح  1اختالف معنی داردر سطح  **
 
 

 
 مید کشت تحت و(مرتع) شاهد يها ماریت در انسیوار زیآنال آزمون جهینت -3جدول

منبع  عوامل ناحیه
 تغییرات

میانگین  درجه آزادي
 مربعات

نتیجه  Fمقدار 
 آزمون

 
 

 2منطقه 
 

 بین گروها کربن آلی 
 درون گروها

4 
10 

65/656 
65/204 

209/3 ns 

 ازت
 

 گروهابین 
 درون گروها

4 
10 

51/42 
966/0 

005/44 ** 

 
 5منطقه

 بین گروها کربن آلی 
 درون گروها

3 
8 

41/1969 
35/369 

332/5 * 

 بین گروها ازت
 درون گروها

3 
8 

56/83 
209/6 

459/13 ** 

 عدم وجود اختالف معنی دار nsدرصد             5درصد      *اختالف معنی دار در سطح  1اختالف معنی داردر سطح  **
 
 

 
 2 منطقه در خاك ازت و کربن ریذخا متوسط ریمقاد راتییتغ-2شماره شکل

 

a

b

b

ab ab

a
c

a
c b

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

مرتع گندم نخود انگور بادام

کربن

ازت

http://magazine.hormozgan.ac.ir/


http://magazine.hormozgan.ac.ir/ 
 

٢٥ 
 
 

 هاي فرسایش محیطیپژوهش پژوهشی -نامه علمیفصل
  19-32، 1393 پاییز، )15( 3دوره چهارم، شماره 

 

 
 5 منطقه در خاك ازت و کربن ریذخا متوسط ریمقاد راتییتغ -3شماره شکل

 
 رفت کربن آلی و ازت خاك راثر نوع کشت بر هد

تیمار مرتع دست نخورده و دیمزار گندم در نواحی مورد مطالعه نشانگر آن است که  4نتیجه آزمون تی بر روي  :گندم 
دار ذخایر کربن آلی و ازت مراتع مناطق مورد مطالعه به ترتیب به میزان معنی هدر رفتدر کل کشت گندم منجر به 

 درصد شد. 50و 44

مرتع دست نخورده و دیمزار نخود در نواحی مورد مطالعه نشانگر آن است که تیمار  2نتیجه آزمون تی بر روي  :بقوالت 
درصد  8/44دار ذخایر کربن آلی خاك مراتع مناطق مورد مطالعه به میزان در کل کشت نخود منجر به کاهش معنی

 .)4(جدول ازت خاك مشاهده نشد.مقدار داري در خواهد شد. اما بر اثر تبدیل مراتع به کشت نخود تغییر معنی
ذخایر کربن آلی و ازت خاك مناطق مورد انگور منجر به کاهش تبدیل مرتع به باغکاري با  3مطابق نتایج جدول  :انگور

 درصد شد. 04/37و 24مطالعه به ترتیب به میزان 
خوراکی در نواحی تیمار مرتع دست نخورده و دیمزار تحت کشت باغکاري با گونه بادام  2نتیجه آزمون تی بر روي  :بادام

دار ذخایر کربن آلی مراتع مناطق مورد مطالعه به مورد مطالعه نشانگر آن است که باغکاري بادام منجر به کاهش معنی
ازت خاك مشاهده مقدار داري در تغییر معنی باغ باداماما بر اثر تبدیل مراتع به درصد خواهد شد. 30ترتیب به میزان

 .)4نشد. (جدول
 

 تحت کشت يمزارهایدر مراتع و د خاك ازت و یآل کربن رفت هدر بر مختلف يهااثر کشت  یآزمون ت جهینت -4جدول

منبع  گونه
 تغییرات

انحراف  میانگین تیمار
 معیار

درجه 
 آزادي

نتیجه  tمقدار 
 آزمون

 
 گندم

کربن ترسیب 
شده 

)ton/ha( 

 مرتع
 دیمزار

3/104 
84/57 

86/7 
37/2 

985/12 66/5 ** 
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  و ازت خاك در مراتع حومه سنندج یبر هدر رفت کربن آل مزاریمرتع به د لیتبد ریتأث
 و ... حامد جنیدي جعفري 

 ازت تثبیت
 )ton/haشده(

 مرتع
 دیمزار

48/14 
24/7 

03/1 
82/0 

22 47/5 ** 

 
 نخود

کربن ترسیب 
شده 

)ton/ha( 

 مرتع
 دیمزار

62/102 
65/56 

22/9 
17/5 

863/7 349/4 ** 

ازت تثبیت 
 )ton/haشده(

 مرتع
 دیمزار

65/22 
25/19 

01/2 
58/0 

845/5 628/1 ns 

 
 

 انگور

کربن ترسیب 
شده 

)ton/ha( 

 مرتع
 دیمزار

62/102 
8/77 

22/9 
64/6 

10 184/2 * 

ازت تثبیت 
 )ton/haشده(

 مرتع
 دیمزار

65/22 
26/14 

01/2 
78/1 

10 124/3 ** 

 
 

 بادام

کربن ترسیب 
شده 

)ton/ha( 

 مرتع
 دیمزار

62/102 
66/71 

22/9 
23/6 

781/8 782/2 * 

ازت تثبیت 
 )ton/haشده(

 مرتع
 دیمزار

65/22 
38/21 

01/2 
78/3 

608/7 298/0 ns 

 عدم وجود اختالف معنی دار nsدرصد             5درصد      *اختالف معنی دار در سطح  1اختالف معنی داردر سطح  **
 

 بر هدر رفت کربن آلی و ازت خاكاثر شیب 
درصد منجر به کاهش مقادیر کربن آلی خاك به ترتیب به  80و  40، 20، 15هاي تبدیل مرتع به کشت گندم در شیب

در شیب  ازت خاك تبدیل مرتع به کشت گندم کمترین میزان تغییرات. همچنین درصد شد 56و  42، 32، 42میزان 
 شد. مشاهدهدرصد  58درصد به مقدار  20درصد و بیشترین میزان تغییرات در شیب  38با مقدار درصد 15

درصد در ذخایر  25و  23انگور منجر به کاهشی به ترتیب معادل  باغکاري  درصد تبدیل مرتع به 80و  20هاي در شیب
درصد منجر به کاهش  80و  20هاي تبدیل مرتع به باغکاري انگور در شیب این در حالی است کهکربن آلی خاك شد. 

 درصد شد. 32و  44ازت خاك به میزان
درصد کاهش یافت.بر اثر  36 23رصد به میزان د 80و  20هاي کربن آلی خاك بر اثر تبدیل مرتع به باغ بادام در شیب

درصد نسبت به مرتع مجاور کاهش یافت اما در  28درصد به میزان  20تبدیل مرتع به باغ بادام ازت خاك نیز در شیب 
 درصد تغییري ایجاد نشد. 80شیب 

درصد در ذخایر  55و  32درصد منجر به کاهشی معادل  80و  15هاي تبدیل مرتع به کشت نخود در شیبدر نهایت 
درصد  24به کشت نخود نسبت به مرتع مجاور  درصد 80با شیب  زت خاك هم بر اثر تبدیل مرتعا کربن آلی خاك شد.

 .مشاهده نشددرصد تغییري  15کاهش یافت اما در شیب 
 20شیب .در بوددرصد  32درصد کمترین میزان تغییرات کربن مربوط به کشت نخود به میزان 15در شیب در مجموع 

درصد و بیشترین مربوط به کشت  23کمترین میزان تغییرات کربن مربوط به باغکاري انگور و بادام به میزان نیز درصد 
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 هاي فرسایش محیطیپژوهش پژوهشی -نامه علمیفصل
  19-32، 1393 پاییز، )15( 3دوره چهارم، شماره 

 25مربوط به باغکاري انگور به میزان  نیز درصد 80.کمترین میزان تعییرات کربن در شیب بوددرصد  32گندم به میزان 
 درصد داشته است. 56دم به میزان درصد بوده و بیشترین تغییرات را کشت گن

 
 بحث و نتیجه گیري-4

 خاكخایر کربن آلی دار بر ذدیمزار موجب ایجاد تغییرات معنی در مناطق مورد مطالعه در این پژوهش تبدیل مرتع به
زان خاك بستگی به نوع کشت و می و ازت گردیده است. کیفیت و شدت اثر تبدیل مراتع به دیمزار بر میزان ذخایر کربن

 شیب دارد.
ر دذخایر کربن آلی خاك بر اثر تبدیل مرتع به دیمکاري با کشت گندم کاهش یافته است.  در تمام مناطق مورد مطالعه

 وري پایین اراضی منجر به کاهشاسیون مواد آلی، شیب زیاد و بهرههر ساله اراضی، اکسیدشخم توان گفت می توجیه
تواند دیمکاري ضعیف و گاها رها شده (گندم با عملکرد پایین) دلیل آن می همچنینشده است.  خاك ذخایر کربن آلی

پس از تغییر کاربري این اراضی باشد که موجب کاهش بازگشت ماده آلی به خاك و در نتیجه کاهش میزان ماده آلی 
 "نیز بیان داشتند که تغییر کاربري اراضی مرتعی عموما) 1983(تایسن و استوارت  خاك در اراضی کشاورزي شده است.

 .)36(شودکاهش ماده آلی خاك از طریق تسریع تجزیه زیستی و هدررفت خاك می بسب
 نیز نشان دادند که کشت گندم دیم با عملکرد پایین ذخایر مواد آلی خاك را به شدت کاهش برخی دیگر از پژوهشگران

مطالعات در . )13(ورودي مواد آلی به خاك خواهد شدها در نهایت منجر به کاهش گونهخواهد داد. چرا که کشت این 
دام که تولید کم، برداشت ان نیز نشان داده است بخشی از مراتع استان کردستان خصوص اثر تبدیل مراتع به دیمزار در

هاي هوایی و شخم مجدد اراضی تحت کشت گندمیان یکساله سبب کاهش ورود بقایاي گیاهی به خاك شده و در نتیجه 
 .)18(سبب کاهش کربن خاك شده است

این  که دگردمی تشدید فرسایش هم و رودمی بین از مراتع هم دیمزارها توسعه اثر در محققین دیگر گزارش داده اند که
 .یابدمی کاهش خاك حاصلخیزي نتیجه در و باشدمی) فسفر ازت، موادآلی،( گیاه نیاز مورد مواد ازکاهش ناشیامر 

 در و کمتر فرسایش آبی اراضی که توجه قابل نکته. دارند مستقیم نسبت هم با آلی مواد روي ازدست میزان و فرسایش
بررسی اثر تغییر کاربري اراضی مرتعی به دیمزار بر فرسایش خاك همچنین   .)27(دارند کمتر کربن روي ازدست نتیجه

 .)10(که میزان فرسایش خاك در اراضی تحت کشت دیم نسبت به مراتع بیشتر است داده استدر استان کردستان نشان 
میزان کاهش کربن آلی خاك و شیب اراضی بر اثر تبدیل مرتع به کشت گندم دیم در مناطق مورد مطالعه  رابطه میان

 ات درمطالع در این ارتباط یابد.می افزایشخاك  و ازت کربن آلینرخ کاهش  ،بیانگر آن است که با افزایش میزان شیب
زار بر ذخایر کربن به میزان شیب اراضی راتع به دیماثر تبدیل م که داده استاستان کردستان نشان  کوهستانی مراتع

 .)18(افت بیشتري خواهد داشتبستگی خواهد داشت که با افزایش میزان شیب کمیت کربن آلی خاك 
 80و  40، 20 هايدرصد نسبت به مرتع مجاور کاهش داشته است و در شیب 4/42درصد کربن آلی خاك  15در شیب 

درصد نسبت به مرتع مجاور کاهش داشته است. این موضوع  56و  5/42، 9/31به ترتیب کربن آلی خاك به میزان  درصد
در این . دباشبخصوص تبدیل مراتع به دیمزار می بیانگر لزوم رعایت شیب استاندارد در هر گونه تغییر کاربري مراتع

ایی خاك در دو کاربري مرتع و دیمزار بیان کردند که درصد بررسی تغییرات فیزیکی و شیمیبرخی پژوهشگران با ارتباط 
یابد و عامل شیب خاك موجب افزایش شدت اثرات خواهد ل مرتع به دیمزار به شدت کاهش میمواد آلی خاك با تبدی

 درصد از 12از بسیاري محققین بر این باورند که تبدیل مراتع به دیمزار در شیب هاي بیش بر همین اساس . )34(شد
 کند.یید میاین محققان را تأ) که نتایج بدست آمده نظر 22(باشد نظر فنی اشتباه می
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  و ازت خاك در مراتع حومه سنندج یبر هدر رفت کربن آل مزاریمرتع به د لیتبد ریتأث
 و ... حامد جنیدي جعفري 

ز مده ادست آ تبدیل مرتع به دیمزار(نخود) منجر به کاهش ذخایر کربن آلی خاك شده است، نتایج به 5و  2در منطقه 
ان مواد آلی یزمرتعی به کشاورزي بر م هاي بسیاري از محققین مبنی بر اینکه تغییر کاربري اراضیاین پژوهش با یافته

 .)18و 9، 16، 2(گذارد، در یک راستا قرار داشتخاك تاثیر منفی می
ها و خاکدانهشود، از آنجا که خاك مکررا زیر و رو شده حصول برداشت شده از زمین خارج میدر نخودزار قسمت اعظم م

ر وبی قرار گرفته و زودتشده در آنها در معرض حمله میکر گیرند بنابراین مواد آلی محبوسدر معرض شکستگی قرار می
یات زارها عملدلیل کاهش ماده آلی در دیمدر همین راستا نتایج پژوهش هاي پیشین نشان داده است که شوند. تجزیه می

ر دشخم و کشت بوده که سبب تجزیه ماده آلی، به هم خوردن خاك سطحی، افزایش تجزیه بیولوژیک کربن، افزایش ه
 .)1(رفت خاك و فرسایش شده است

واد ه مگذارد، کشت و کار است که موجب افزایش تجزیع کاهش ماده آلی در خاك تاثیر میمهمترین عاملی که در تسری
). عملیات خاکورزي سبب مخلوط شدن الیه هاي زیرین خاك با درصد کربن 32شود (آلی خاك طی عملیات شخم می

ك سطحی در قیاس با شود و در نتیجه موجب کاهش کربن آلی خاکربن آلی بیشتر می خاك رویی حاويآلی کمتر با 
 )12گردد (حالت اولیه می

 معنی دار منجر به کاهشهاي انگور و بادام در هر دو منطقه مورد مطالعه این تحقیق با گونهتبدیل مرتع به باغکاري 
عدم تغییر محسوس میزان کربن آلی خاك بر اثر نی بر مب)18برخی تحقیقات( ذخایر کربن آلی خاك شد که با نتایج

شان مغایرت ن تاج و سایه انداز دایمی گیاهان درختی و عدم شخم مکرر خاك  به دلیلتبدیل مرتع به کشت این دو گونه 
که  نشان داده استهاي دیم و مرتع بر حاصلخیزي خاك در استان همدان بررسی اثر کاربريهمچنین . )18و17میدهد(

میزان تغییرات حاصلخیزي خاك بر اثر تبدیل مراتع به دیمزار بستگی به نوع کشت و میزان شیب خواهد داشت به 
بت هاي حاصلخیزي خاك نسهاي پایا نظیر بادام و انگور  تاثیر کمی بر کاهش شاخصاي که تبدیل مراتع به کشتگونه

 .)3(هایی نظیر گندم داردبه کشت
و همچنین وضعیت مرتع و میزان  تواند به دلیل سن متفاوت مناطق باغکاري شدهبه دست آمده می این تفاوت در نتایج

  باشد که بهتر است در این زمینه تحقیقات بیشتري در آینده صورت پذیرد. ذخایر پایه کربن و ازت مراتع تحت تبدیل
 5/58ازت خاك  1خاك شده است، در منطقه  در مناطق مورد مطالعه تبدیل مرتع به دیمزار (گندم) منجر به کاهش ازت

درصد کاهش  9/53و  8/52، 4/38به ترتیب  4و  3، 2درصد نسبت به مرتع مجاور کاهش داشته است و در منطقه 
ه ک فرسایش تشدیدي ،هاي دیمزاردر کاربري . در توجیه نتایج بدست آمده می توان بیان داشت کهاست مشاهده شده

، 11(باشدمیکاهش حاصلخیزي خاك  ذخایر ازت و به تبع آن  هد دلیل اصلی کاهشطی تغییر کاربري اراضی رخ می
 . )25و  24

کاهش مقدار ازت خاك پس از تغییر کاربري، به دلیل کاهش بقایاي گیاهی جهت تبدیل به هوموس و افزایش تهویه 
 ).29باشد (نی و بهم خوردن تعادل ازت خاك میذره بیخاك در اثر شخم و بنابراین زیاد شدن موجودات 

منجر به کاهش  5در منطقه  اما، ییري در ازت خاك مشاهده نشدتغ 2نخود در منطقه  طی تبدیل مرتع به کشتاگر چه 
شابه م تحقیقات دیگر در خصوص عدم تغییرات مقادیر ازت خاك بر اثر تغییر کاربري مرتع ازت خاك شد که با نتایج

یتروژن نتوان گفت به علت همزیستی ریشه نخودیان با باکتري ریزوبیوم . در توجیه عدم تغییر ازت خاك می)23(است
 ،فزایش شیب نسبت دادتوان این تغییر را به امی 5باشد اما درارتباط با کاهش ازت در منطقه در بیشترین مقدار خود می

ست. همچنین پوشش گیاهی طبیعی در کاربري مرتع داراي درصد صورت گرفته ا 80کاربري در شیب چرا که تغییر
تیجه افزایش مقدار نیتروژن کل پوشش گیاهی خوب و بازگشت آنها به خاك از دالیل وجود مواد آلی بیشتر و در ن

 .)37می باشد( ازت کل و کربن آلی خاك  ذخایر  رابطه زیاد بینمطالعات پیشین نیز بیانگر وجود  شود. می
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ستم ن اکوسیدر مناطق مورد مطالعه در این تحقیق تبدیل مراتع به دیمزار داراي اثر معنی دار بر ذخایر کرببطور کلی 
اله و هاي چند ست گونهباشد. نوع و شدت تغییرات بستگی به نوع گونه کشت شده و توپوگرافی خواهد داشت. کشمی

شت ک ذخایر کربن خاك خواهد داشت. تبدیل مرتع به ثیر منفی کمتري برهاي یکساله در مجموع تأت به گونهپایا نسب
بدترین نوع تغییرکاربري زمین از حیث فقر کمیت کربن آلی خاك ارزیابی شد و بهترین نوع کشت تبدیل مرتع به  نخود

 باغ انگور ارزیابی شد.
ن شیب ه با افزایش میزاهمچنین اثر تبدیل مراتع به دیمزار بر ذخایر کربن به میزان شیب اراضی بستگی خواهد داشت ک

یب بر شت و میزان شکمیت کربن آلی خاك افت بیشتري خواهد داشت. همچنین تبدیل مراتع به دیمزار بسته به نوع ک
 بهترین نوعو کشت نخود . در این خصوص گندمزار بدترین نوع کشت و باغ بادام گذاشتثیر خواهد ازت خاك نیز تأ

ی شدند.در نهایت رعایت استاندارد ها توصیه شده توسط منابع معتبر علمی در کشت از نظر تغییرات ازت خاك ارزیاب
  شود.هاي کشت شده توصیه میاستاندارد و نیز نوع گونه خصوص رعایت شیب
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To determine the effect of conversion of rangelands to dry land farming on losses of 
carbon and nitrogen, Dryland farming areas and adjacent rangelands were determined. 
Popular areas in each of the treatments were determined and soil sampling was done. 
Treatments were chosen so that each treatment and the surrounding area (control), 
topography and climate characteristics are the same and the only variable factor is land 
use. Treatments were choice according the characteristics such as the diversity of cultures 
(annuals orperennials) and physiographic (slope, aspect and elevation). To study the 
physical and chemical properties of soil, 3 profiles were dugin each Treatments and a 
total of 45 soil profiles were excavated. Data analysis was done using the student t-test 
and analysis of variance. The results showed conversion of rengelands to drylands 
farming effect on carbon and nitrogen stocks in ecosystem. Conversion of pasture to 
cropand leads to reducedby an average of 44.5 in soil organic carbon content. 
Peacultivation reduces the carbon content of the soil (44.8%). Viticulture and almond 
decreased soil organic carbon by 24.2% and 30.2%, respectively. Thus, planting grapes 
were detectedas the best in terms of maintaining stocks carbon and nitrogen.  
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