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 چكيده
در اين پژوهش اثر . ريب قرار دارندشدت در معرض تخروية دام و تغييركاربري بهدليل چراي بيخاكهاي مرتعي زاگرس به

ساز تغييركاربري و چراي دام بر فرسايش و حاصلخيزي خاك و هدررفت نيتروژن و كربن آلي همراه با رواناب با استفاده از باران
و مرتع با ) گياهي درصد پوشش20-25(كاربريها شامل مرتع با دو سطح تخريب، مرتع با پوشش نسبتاً خوب . بررسي شد

) >p/05(داري   كاهش معنيگياهي باعثتخريب پوشش. خورده بودو ديمزار شخم)  درصد پوشش5-10(گياهي ضعيف شپوش
 41 و5/54(و ديمزار )  درصد27 و 38( گياهي ضعيف در مقدار كربن آلي ونيتروژن كل خاك در دو كاربري مرتع با پوشش

همراه ين توليد رواناب و رسوب و هدررفت نيتروژن محلول بههمچن. نسبت به مرتع با پوشش نسبتاً خوب شده بود) درصد
 g/m2(و مرتع با پوشش ضعيف ) g/m2 3/46( مقدار هدررفت نيتروژن كل در ديمزار . رسوبات در اثر تغييركاربري افزايش يافت

كه مقدار هدررفت طوريبه. به ترتيب پنج و دو برابر بيشتر بود) g/m2 7/8(در مقايسه با مرتع با پوشش نسبتاً خوب ) 5/22
نسبت ) 6/88 و mg/m2 6/26(و مرتع با پوشش ضعيف ) 8/96 و mg/m2 5/25(آمونيوم و نيترات محلول در رواناب در ديمزار 

نتايج اين پژوهش نشان داد كه .  را نشان داد)>p 05/0(داري افزايش معني) 1/42 و mg/m2 7/10(به مرتع با پوشش نسبتاً خوب 
 و تبديل اراضي مرتعي به ديمزار باعث افزايش فرسايش و كاهش حاصلخيزي خاك و افزايش انتقال نيتروژن از چراي مفرط

 . شود هاي آبخيز ميحوزه
 
 .تغييركاربري، هدررفت، نيتروژن محلول، همراه رسوبات: هاي كليديواژه

 
 مقدمه

تغييركاربري اراضـي و چـراي مفـرط از عوامـل مهـم             
كاهش حاصلخيزي و قدرت باروري     تخريب خاك بوده و     

مـواد آلـي در بـين       . خاك از مهمترين پيامدهاي آن اسـت      
شود   شاخصهاي كيفيت خاك از مهمترين آنها محسوب مي       

). 1382آذرآبـين،   (و تأثير مثبتي بر خصوصيات خاك دارد        
 مـواد آلـي خـاك    (2003) و همكاران  Lovelandطبق نظر   

 خـاك و چرخـة      اي از تعدادي ويژگيهاي     كمپلكس پيچيده 

عناصر غذايي بوده و مقدار آن تحت تأثير نوع اسـتفاده از،            
گيـــاهي قـــرار زمـــين، نـــوع خـــاك، اقلـــيم و پوشـــش

نيتـروژن مهمتـرين    . (Loveland and Webb. 2003)دارد
عنصر غذايي مورد نياز براي كشاورزي است و از عوامـل           

ــراي همــة محــصوالت زراعــي مــي   ــد ب باشــد مهــم تولي
(Vitousek et al., 1997).  بخش زيادي از نيتروژن خـاك 

به صورت آلي است و تبديل آن به فرمهـاي معـدني قابـل     
ــاه  ــراي گي NO3(دســترس ب

- ،NH4
ــه واســطة وجــود ) + ب
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ثر از فاكتورهـاي مـؤثر     أافتد و مت  ها اتفاق مي  ميكروارگانيزم
 و اكـسيژن    pHبر فعاليت ميكروبي از جمله دما، رطوبـت،         

زدن خـاك بـا     شـخم هي و   گيـا حذف پوشـش  . خاك است 
كاهش ظرفيت نگهداري آب در خاك از يك طرف و به هم            
زدن خاك از سوي ديگر موجب قرار گرفتن نيتروژن آلي در           

زدن اراضي   شخم .شودمعرض اكسيژن و تجزية بيشتر آن مي      
روية دام نيز باعـث تـشديد فرسـايش و خـروج            و چراي بي  
ــزِ ــي   ذرات ريـ ــاك مـ ــروژن از خـ ــي از نيتـ ــود غنـ  شـ

(Vitousek et al., 1997). 
طوركلي پنج فرآيند اصلي هدررفت براي نيتروژن به

دنيتريفيكاسيون باكتريايي، : افتد كه عبارتند ازاتفاق مي
 آبشويي و 1دنيتريفيكاسيون شيميايي، تصعيد آمونياكي،

در بسياري از موارد هدررفت نيتروژن به  .فرسايش
يكي از . افتدصورت تركيبي از چند فرايند اتفاق مي

راههاي ورود تركيبات حاوي نيتروژن به منابع آب 
ذرات فرسايش يافته عمدتا حاوي . فرسايش خاك است

مقدار زيادي مادة آلي هستند كه داراي مقدار زيادي 
نيتروژن است؛ بنابراين انتقال نيتروژن بوسيلة رسوبات 

رسوبات وارد شده . همراه رواناب ممكن است زياد باشد
هاي سطحي اغلب حاوي نيتروژن آلي و آمونيومي به آب

هستند و نيترات معموالً به شكل محلول در رواناب است 
(Follet et al., 2002) .دهد كه نيتروژن  نشان ميمطالعات

. معدني محلول در رواناب اغلب به شكل نيترات است
Gao  با بررسي غلظت نيتروژن ) 2004(و همكاران

هاي مختلف، باالترين نسبت رواناب حاصل از كاربري
نيترات به آمونيوم را در اراضي تحت كشت مشاهده 

بيشتر بودن غلظت نيترات در رواناب به علت بار . نمودند
 .منفي نيترات و دفع آن توسط كلوييدهاي خاك است

                                                 
1- Ammonia volatilization  

با . ثر استؤترات ميز بر غلظت نيان رواناب نيشدت جر
كل در افزايش شدت جريان نسبت نيترات به نيتروژن 

هدررفت نيترات و شدت كه طوريبه. شودرواناب كم مي
 و ثر از ضربة قطرات باران استأنيتروژن آلي تا حد زيادي مت

اهي يگبه پوششبه مقدار زيادي ز يتروژن رسوبات نيمقدار ن
عالوه بر اين در . (Fierer & Gabet, 2002) بستگي دارد

ژن آلي، فصل تابستان به علت معدني شدن بيشتر نيترو
غلظت نيترات رواناب معموال بيشتر از ديگر فصول است 

(Fierer & Gabet, 2002; Gao et al., 2004) .طوركلي به
توان گفت كه غلظت عناصر غذايي در رواناب با توجه مي

تواند گياهي مينما، كاربري اراضي و پوششبه موقعيت زمين
 .(Gburek et al., 2000)بسيار متفاوت باشد 

ا توجه به هوازي بودن توليد نيتريت و نيترات در ب
خاك، ايجاد شرايطي كه باعث افزايش حضور اكسيژن در 

. نمايدخاك شود معدني شدن نيتروژن آلي را تسريع مي
زدن خاك با كاهش ظرفيت گياهي و شخمحذف پوشش

سو و قرار دادن نيتروژن آلي نگهداري آب در خاك از يك
وي ديگر موجب تجزية بيشتر آن در معرض اكسيژن از س

 & Stevenson)شود و توليد بيشتر نيترات و نيتريت مي

Cole, 1999).زدن اراضي باعث تشديد فرسايش و  شخم
خروج ذرات ريز غني از نيتروژن از خاك و انتقال آن به 

غلظت ) 1989(لوين و اسكيندلر . شودآبهاي سطحي مي
يري از رشد گياهان بحراني نيتروژن محلول را براي جلوگ

 & Levin)گرم در ليتر اعالم كردند  ميلي3/0مضر در آب 

Schindler, 1989). كشاورزي يكي از منابع غيرمتمركز 
ويژه در اراضي زير رود، بهشمار ميآلودگي نيترات به

 اند؛كشت لگومها يا اراضي كه كود نيتروژن دريافت كرده
بهاي سطحي و بنابراين آب آشاميدني تهيه شده از آ

زميني ممكن است به نيترات عمق آب زيرهاي كم سفره
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 در پژوهشي در آمريكا .(Rasiah et al., 2004)آلوده شود 
مقدار نيترات خارج شده توسط توسط مشخص شد كه م

 204100 بين1998رواناب سطحي در ايالت آيوا در سال 
 درصد از نيترات حمل 25 تن بوده كه حدود 222200تا 

 پي به خليج سيسي توسط ميشده

اين در حالي است كه ايالت . دهدمكزيكو را تشكيل مي
 درصد از حوزة آبخيز رودخانة مذكور را تشكيل 5آيوا تنها 

عمدة هدررفت نيترات در اين ايالت از زمينهاي زير . دهدمي
 .(Loveland &Webb, 2003)كشت بوده است 

از مراتع زاگرس، برداري نادرست در سالهاي اخير بهره
روية دام، تغييركاربري اراضي و تبديل آنها به چراي بي

ديمزار باعث تخريب اكوسيستم، تشديد فرسايش خاك و 
انتقال مقدار زيادي عناصر غذايي و رسوبات به آبهاي 

اين پژوهش به منظور بررسي اثر . سطحي شده است
تروژن رويه دام و تغيير كاربري اراضي بر مقدار نيچراي بي

و كربن آلي خاك و هدررفت آنها بوسيلة رواناب و 
 .رسوب انجام شد

 
 مواد و روشها

 منطقة مورد مطالعه
يكي از زير ( منطقة مورد مطالعه در حوزة آبخيز ونك 

در استان چهار محال ) گانة كارون شماليهاي ششحوزه
و بختياري، شهرستان بروجن و در مجاورت روستاي 

  39  37  31 طول شرقي و 10  16 51سوليجان در 
 متر از سطح 2150ارتفاع آن . عرض شمالي قرار دارد

  بندي خاك طبق كليد تاكسونومي طبقه .باشددريا مي

Calcic Haploxeralf گياهي غالب منطقه پوشش. است
اقليم اين منطقه . باشد مي3 و زول2 آويشن1شامل گون،

                                                 
1- Astragalus sp. 
2-Thymus  sp. 

 خشك و متوسط هاي خنك ومعتدل سرد با تابستان
 11متر و متوسط دماي ساالنه  ميلي410بارندگي ساالنه 

 . درجه سانتيگراد است
 

 عمليات صحرايي
 با توجه به كوهستاني بودن منطقه و تفاوت زياد 
ويژگيهاي خاك در نقاط مختلف، يك زيرحوزه با 

 درصد با جهت 30 هكتار و شيب متوسط6/13مساحت
سه . رتاسه انتخاب شدشمالي و روي سازند سنگ آهك ك

كاربري متفاوت اراضي در اين زيرحوزه مورد مطالعه قرار 
گياهي خوب  مرتع با پوشش-1گرفت كه عبارتند از 

گياهي  مرتع با پوشش-2، ) درصد20-25گياهي پوشش(
 ديمزار حاصل -3و )  درصد5 -10پوشش گياهي(ضعيف 

ير  سال ز8ديمزار مورد مطالعه به مدت . از شخم مراتع
كشت گندم و در دو سال اخير زير كشت عدس قرار 

هاي  نمونه. گرفته بود و در زمان مطالعه بدون پوشش بود
 سانتيمتر 0-10برداري از عمقخاك بوسيلة رينگ نمونه

به صورت تصادفي از نقاط مختلف در هر كاربري برداشته 
 .  نمونه از هر كاربري تهيه و به آزمايشگاه منتقل شد4و 

 .استفاده شد سازايجاد رواناب، از دستگاه بارانبراي 
 ميليمتر در ساعت به مدت 60بدين منظور از شدت باران

 درصد براي توليد رواناب استفاده 30دو ساعت در شيب
هاي  گرديد كه علت انتخاب اين شدت، تشابه با بارندگي

رواناب توليد شده در پايان هر نيم . طبيعي منطقه بود
آوري و حجم آن  داگانه در ظروفي جمعساعت به طور ج

با توجه به مساحت يك متر مربعي پالت . تعيين شد
متر در ساعت به مدت  ميلي60آزمايشي و همچنين شدت 

دو ساعت، حجم كل آب مورد نياز براي هر بارندگي برابر 

                                                                             
3-Eryngium sp. 
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متر در   ميلي60 ليتر بود؛ بنابراين براي تأمين شدت120با 
يك ليتر در دقيقه محاسبه ساعت، سرعت تخلية مخزن 

ساز نصب شد و نمونه هاي  باران4در هر كاربري . شد
ساز در سه  باران12جمعاً (رواناب و رسوب برداشت شد 

با توجه به اينكه رواناب توليد شده در هر نيم ). كاربري
 نمونة 48طور جداگانه برداشت شد، جمعاً ساعت به

 . رواناب به آزمايشگاه منتقل شد
 
 هاي شيميايي يهتجز

هاي خاك و عبور از كردن نمونه پس از هواخشك
هاي آزمايشگاهي روي آنها گيريمتر اندازه ميلي2الك 

هاي رواناب نيز به آزمايشگاه منتقل و با نمونه. انجام شد
استفاده از كاغذ صافي واتمن شمارة يك، رواناب و 

ب فيلتر ليتر از روانا ميلي100مقدار. رسوب از هم جدا شد
. گيري نيتروژن محلول برداشته شدشده براي اندازه

 درجه سانتيگراد در 40-50هاي رسوب در دماي  نمونه
به روش هاي خاك و رسوب نمونه. آون خشك گرديد

نيتروژن معدني و غلظت گيري عصارهكيني و نلسون 
)NO3

-  +NH4
به رواناب فيلتر شده ها و  در عصاره)+

 & Keeny)گيري شد آب اندازهروش تقطير با بخار 

Nelson, 1982) . هاي خاك و نيتروژن كل در نمونهغلظت
 & Bremner)گيري شد اندازه 1رسوب به روش كلدال

Mand-Mulvany, 1982) . كربن آلي خاك به روش
Walky و Black (1934) 1(در جدول . تعيين شد (

 تجزية و .شودمشخصات كلي خاكهاي منطقه مشاهده مي
ها در قالب طرح بلوكهاي كامالً تصادفي با يل دادهتحل

 و مقايسة SASافزار چهار تكرار و با استفاده از نرم
% 5 در سطح احتمال LSDها توسط آزمون ميانگين

                                                 
 1-  Kjeldahl 

 EXCELافزار نمودارها با استفاده از نرم. صورت گرفت
 .رسم شد

 
 نتايج 

نتايج نشان داد كه تخريب پوشش گياهي مرتع باعث 
در مقدار كربن آلي و ) >p 05/0(داري  معنيكاهش

گياهي ضعيف مرتع با پوششنيتروژن كل در دو كاربري 
نسبت )  درصد41 و 5/54(و ديمزار )  درصد27 و 38(

). 1جدول (به مرتع با پوشش نسبتاً خوب شده است 
گياهي باعث كاهش بازگشت بقاياي گياهي حذف پوشش

 مقدار كمتر در خاك به خاك و در نتيجه سنتز هوموس به
هاي مرتع با پوشش ضعيف و ديمزار گرديده زير كاربري

خوردگي ناشي از چراي دام و شخم در اين به هم. است
ها با تشديد فرآيند معدني شدن منجر به كاهش كاربري

از نظر مقدار نيتروژن معدني . كربن آلي خاك شده است
 گياهي ضعيف اختالفدر خاك، فقط مرتع با پوشش

غلظت ). 1جدول (ها نشان داد داري با ديگر كاربريمعني
گياهي مرتع با پوشش ازت معدني خاك در سه كاربري

گياهي ضعيف و ديمزار نسبتاً خوب، مرتع با پوشش
. گرم دركيلوگرم بود ميلي6/37 و 9/42، 4/39ترتيب  به

علت افزايش نيتروژن معدني در مرتع با پوشش ضعيف را 
فزايش معدني شدن در اثر كاهش توان به امي

گياهي و كاهش ظرفيت نگهداري آب در خاك به  پوشش
 . دليل تراكم ناشي از چراي دام مربوط دانست
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 گياهي بر مقدار كربن آلي و نيتروژن كل و معدني و اثر نوع كاربري و پوشش-1جدول 

 )>p 05/0( ساير مشخصات خاكهاي مورد مطالعه
 نيتروژن

 كل mg/kg-1معدني pH كاربري
 ن آليكرب

g/kg-1 
 آهك
g/kg-1 

 شن
g/kg-1 

 سيلت
g/kg-1 

 رس
g/kg-1 

 b4/39 a52/1 a3/14 187 147 433 420 61/7 مرتع با پوشش نسبتاً خوب
 a9/42 b11/1 b9/8 143 149 465 387 42/7 مرتع با پوشش ضعيف

 b6/37 c9/0 c5/6 89 76 437 487 50/7 ديمزار
 . داراي حروف مشابه در هرستون هستند تفاوت معني دار آماري ندارنداعدادي كه* 

 
داري بر توليد رواناب و بنابراين نوع كاربري تأثير معني

بيشترين مقدار رواناب توليد شده طي . رسوب نشان داد
 ديمزار و پس از آن مرتع با دو ساعت بارندگي در كاربري

ترتيب آن بهگياهي ضعيف مشاهده شد كه مقدار پوشش
تراكم ). 2جدول ( ليتر بر مترمربع بود 1/25 و2/25برابر با 

گياهي ضعيف نيز از ناشي از چراي دام در مرتع با پوشش

جمله داليل كاهش نفوذپذيري و افزايش حجم رواناب 
چراي مفرط در مراتع . توليد شده در اين كاربري است

گياهي و متراكم شدن سطح خاك باعث كاهش پوشش
ده و سطح خاك را در معرض ضربة قطرات باران قرار ش
دهد كه در نتيجة آن رواناب بيشتري توليد شده و خاك  مي

 . رود بيشتري هدر مي
 

 )>p 05/0(  اثر نوع كاربري و زمان بارندگي بر مقدار توليد رواناب و رسوب-2جدول 
 (l/m2)رواناب 

  دقيقه0-30  دقيقه30-60  دقيقه60-90  دقيقه90-120  دقيقه120-0
 كاربري

a2/25 a1/13 a8/7 b5/3 a8/0 ديمزار 

a1/25 b4/9 a2/9 a6/5 a0/1 مرتع با پوشش ضعيف 
b8/9 c8/9 b2/3 c1/1 b2/0 مرتع با پوشش خوب 

 كاربري (g/m2)رسوب 

a9/471 a2/251 a4/122 a6/68 a8/29 ديمزار 

b4/141 b0/52 b5/40 b3/31 b7/17 فمرتع با پوشش ضعي 
c8/38 c6/13 c8/14 c2/7 c3/3 مرتع با پوشش خوب 

 .دار آماري ندارنداعدادي كه در هر ستون داراي حروف مشابه هستند، تفاوت معني* 
 

رغم مقدار رواناب شود كه بهبه همين دليل مشاهده مي
گياهي ضعيف تقريباً مساوي در دو كاربري مرتع با پوشش

ده در كاربري ديمزار به و ديمزار، مقدار رسوب توليد ش
) 1381(احمدي ايلخچي و همكاران . مراتب بيشتر است

نيز در مطالعات خود در زاگرس مركزي، بيشترين و 
ترتيب در زمين پذيري خاك را بهكمترين مقدار فرسايش

 . اند زراعي و مرتع با پوشش خوب گزارش نموده
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اي از نيتروژن محلول در رواناب به صورت بخش عمده
اين به علت بار منفي نيترات و ). 3جدول (يترات بود ن

كه يون آمونيوم به  تحرك باالي آن در خاك است، در حالي
علت داشتن بار مثبت جذب كلوييدهاي خاك شده، بنابراين 

. (Stevenson & Cole, 1999)تحرك كمي در خاك دارد 
داري را در ها تفاوت معنينتايج حاصل از تجزية آماري داده

لظت نيترات و آمونيوم موجود در رواناب در طي زمانهاي غ
 .هاي متفاوت نشان ندادمختلف بين كاربري

 
  غلظت آمونيوم و نيترات در رواناب در زمانهاي مختلف بارندگي- 3جدول 

 (mg/l)غلظت نيترات

  دقيقه0-30  دقيقه30-60  دقيقه60-90  دقيقه90-120  دقيقه120-0
 كاربري

 ديمزار 15/4 89/3 10/3 21/4 84/3

 مرتع با پوشش ضعيف 95/4 84/2 34/3 99/2 53/3
 مرتع با پوشش خوب 68/4 62/5 83/3 1/3 3/4

 كاربري (mg/l)غلظت آمونيوم 

 ديمزار 99/0 07/1 97/0 02/1 01/1

 مرتع با پوشش ضعيف 29/1 10/1 95/0 90/0 06/1
 مرتع با پوشش خوب 25/1 00/1 15/1 94/0 09/1

 
ــأثير معنــي  ــوع كــاربري ت ــر مقــدار همچنــين ن داري ب

و نيتـروژن   ) 1شـكل   (هدررفت نيترات و آمونيوم محلول      
) 2شـكل  (معدني همراه رسوبات و كـل نيتـروژن معـدني     

 . نشان داد
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 )>p 05/0( گياهي بر هدررفت نيترات و آمونيوم محلول در رواناب اثر نوع كاربري و پوشش-1شكل 

 دار نبودن تفاوت در آن دسته استدهندة معنير دسته نشانحروف مشابه در ه
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 )>p 05/0 (گياهي بر هدررفت نيتروژن معدني اثر نوع كاربري و پوشش-2شكل 

 .دار نبودن تفاوت در آن دسته استدهندة معنيحروف مشابه در هر دسته نشان
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 )>p 05/0(ل گياهي بر هدررفت نيتروژن ك اثر نوع كاربري و پوشش-3شكل 
 

با توجه به توليد مقدار بيشتر رواناب و رسوب در 
كاربري ديمزار، بيشترين مقدار هدررفت در انواع شكلهاي 

حداكثر هدررفت . نيتروژن در اين كاربري ديده شد

با پوشش (نيتروژن محلول در ديمزار و مرتع چرا شده 
گرم در  ميلي2/115و2/122ترتيب برابر با به) ضعيف

داري را با كاربري مرتع با مربع بود كه تفاوت معنيمتر
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رواناب و غلظت تقريبا  حجم. پوشش خوب نشان داد
يكسان نيتروژن محلول در رواناب در دو كاربري ديمزار و 

تواند دليل مي) 3 و 2جدول (مرتع با پوشش ضعيف 
نزديك بودن مقدار هدررفت نيتروژن محلول در اين 

گياهي، نسبت هدررفت هش پوششبا كا. ها باشد كاربري
نيتروژن معدني همراه رسوبات به كل نيتروژن معدني 

 6/6اين نسبت در كاربري مرتع . انتقال يافته، افزايش يافت
 درصد و در كاربري 3/9درصد، در مرتع تخريب شده 

 درصد بود كه حاكي از افزايش انتقال نيتروژن 17ديمزار 
. ب پوشش گياهي استمعدني همراه رسوبات در اثر تخري

گياهي به هدررفت نيتروژن كل نيز در اثر تخريب پوشش
 ).3شكل (طور قابل توجهي افزايش يافت 

با توجه به اينكه بخش بزرگي از نيتروژن خاك به 
اي از هدررفت صورت آلي است، بنابراين قسمت عمده

ها به شكل نيتروژن آلي بود كه  نيتروژن در همة كاربري
-نوع كاربري و پوشش. وبات انتقال يافتهمراه با رس

ها و نفوذپذيري باعث گياهي با تأثير بر پايداري خاكدانه
پذيري خاك و در نتيجه افزايش هدررفت افزايش فرسايش

مقدار هدررفت نيتروژن كل در . نيتروژن كل خاك گرديد
سه كاربري مرتع با پوشش خوب، مرتع با پوشش ضعيف 

 گرم در 3/46 و 5/22، 7/8ر با ترتيب برابو ديمزار به
دار معني% 5مترمربع بود و اختالف آنها در سطح احتمال 

 .شد
مقايسة غلظت نيتروژن در رسوبات نشان داد كه 
رسوبات حاصل از ديمزار داراي غلظت كمتري از نيتروژن 

دهندة كل و معدني نسبت به ديگر كاربريها هستند كه نشان
روژن آلي و معدني در اثر تغيير كاربري از بين رفتن نيت

 ).4شكل (است 
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 )>p 05/0( اثر نوع كاربري بر غلظت نيتروژن كل در رسوب حاصل از دو ساعت بارندگي  -4شكل 

 
طوركلي غلظت عناصر غذايي در رسوبات تابعي از به

 شخم خاك در كاربري ديمزار .غلظت آنها در خاك بود
فزايش معدني شدن و باعث به هم خوردن خاك و ا

هاي ديگر  نتايج پژوهش. پذيري خاك شده استفرسايش
 و Zhaoكند؛ از جمله نيز اين موضوع را تأييد مي

در مطالعة اثر تغييركاربري بر تخريب ) 2005(همكاران 
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 سال كشت و 50خاك در چين مشاهده كردند كه دراثر
-كار مقدار كربن آلي و ازت كل خاك در الية شخم به

كه طوريبه.  درصد كاهش يافت60-70 و73-79يب ترت
 سال اول كشت رخ داده 8نيمي از اين كاهش در 

  ).(Zhao, et al  2005بود
هاي كربن آلي در نتايج حاصل از تجزية واريانس داده

داري را در غلظت كربن كاربريهاي مختلف، تفاوت معني
ي آلي در رسوب و مقدار هدررفت كربن آلي بين كاربريها

كه بيشترين غلظت كربن آلي طوريبه. مختلف نشان داد
گياهي خوب در رسوب حاصل از كاربري مرتع با پوشش

غلظت كربن آلي در رسوب حاصل از دو . مشاهده شد
- ديمزار، مرتع با پوششساعت بارندگي در سه كاربري

گياهي نسبتاً خوب به گياهي ضعيف و مرتع با پوشش
داري درصد بود و تفاوت معني85/1 و 45/1، 66/0ترتيب 

 ).5شكل (را بين كاربريهاي مختلف نشان داد 

 

 
 )>p 05/0( كربن آلي در رسوب حاصل از دو ساعت بارندگي اثر نوع كاربري بر غلظت -5شكل 

 
مقدار هدررفت كربن آلي در كاربريهاي مختلف عمدتاً 

حداكثر . ه قرار داشتتابع مقدار رسوب توليد شد
هدررفت كربن آلي در كاربري ديمزار مشاهده شد كه 

داري را   گرم در مترمربع بود و تفاوت معني05/3مقدار آن 
 ).6شكل (با ديگر كاربريها نشان داد 
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دار دة معنينشان دهنحروف مشابه (  هدررفت كربن آلي طي دو ساعت بارندگي در منطقة سوليجاناثر نوع كاربري بر -6شكل
 )باشدمي% 5ها در سطح  نبودن تفاوتها بين كاربري

 
پذير مانند ديمزارها و مراتع  در زمينهاي فرسايش

شديداً چراشده، هدررفت كربن آلي اغلب بصورت همراه 
كه در زمينهايي كه مقدار با رسوبات است؛ در حالي

باشد، مانند مراتع فرسايش در آنها كم و در حد مجاز مي
راكم، علفزارها و جنگلها، هدررفت كربن آلي عمدتاً مت

 .,Fierer & Gabe)بصورت محلول در رواناب است

2002). 
 
 بحث

توان دريافت كه مي) 1(هاي جدول با توجه به داده
داري بر مواد آلي، گياهي تأثير معنيتخريب پوشش

 شده است كه مشاهده .نيتروژن كل و معدني خاك دارد
گياهي طبيعي داراي اراي پوششخاكهاي بكر و د

هاي بزرگ و كربن آلي بيشتري نسبت به خاكهاي  خاكدانه
عالوه بر اين، از بين  (Elliot, 1986). باشندزير كشت مي

ها و هيف قارچها كه عوامل نگهدارندة ذرات رفتن ريشه

باشند در خاك كشت شده بسيار كمتر از خاك خاك مي
در استراليا مقدار ) 2004( و همكاران Rasiah. بكر است

كربن آلي را در جنگل طبيعي، مراتع رهاشده و جنگلهاي 
 درصد گزارش 7/2 و 76/3، 48/7ترتيب كاشت بهدست

كردند؛ تخريب جنگل و تبديل آن به چراگاه باعث كاهش 
فرسايش خاك از .  درصد شده بود50كربن آلي به ميزان

رتع با ديگر عوامل مهم در كاهش كربن آلي خاك در م
با توجه به تجمع مواد . استپوشش ضعيف و ديمزار بوده

آلي در خاك سطحي، كاهش ضخامت آن به علت 
فرسايش تأثير مخربي بر مقدار مادة آلي و نيتروژن خاك 

 .دارد
 خوردن خاك موجب معـدني شـدن كـربن آلـي          به هم 

، غلظت نيتـروژن   1با اين حال، با توجه به جدول        . شودمي
بري ديمزار نسبت به ديگر كاربريها مقداري       معدني در كار  

زدن خـاك و    كه در واقع با شخم    طوريبه. كاهش نشان داد  
 رود كــه شــدت معــدني خــوردگي آن انتظــار مــيبــه هــم
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شدن نيتروژن آلي افزايش يابد و در نتيجة آن مقـدار ازت             
معدني در خاك زياد شود، ولـي در كـاربري ديمـزار ايـن              

توان به كشاورزي مستمر،       را مي  اين كاهش . شود  روند نمي 
.  ســال اخيــر مربــوط دانــست10بــدون مــصرف كــود در

برداشت مداوم محصول در سـالهاي اخيـر باعـث خـروج            
از ) نيتـرات و آمونيـوم    (مقدار فراوانـي ازت قابـل جـذب         

براي درك بهتر تـأثير شـخم بـر نيتـروژن           . استخاك شده 
اده توان از نسبت ازت كل بـه ازت معـدني اسـتف           خاك مي 

گيـاهي  اين نسبت در سه كـاربري مرتـع بـا پوشـش     . نمود
-گياهي ضـعيف و ديمـزار بـه   نسبتاً خوب، مرتع با پوشش  

 اسـت كـه رونـدي كاهـشي را          9/23 و   8/25،  6/38ترتيب
اين روند بدين معناست كه در كاربري مرتع        . دهدنشان مي 
گياهي نسبتاً خوب بخش بيشتري از نيتروژن كل        با پوشش 

كـه در دو كـاربري ديگـر        ي اسـت؛ در حـالي     به صورت آل  

نسبت نيتروژن كل به نيتروژن معدني كاهش يافتـه و ايـن            
 .كاهش در ديمزار شديدتر بوده است

بنابراين به دليل انتخابي بودن فرايند فرسايش در جدا 
كردن و انتقال ذرات ريز، نسبت غني شدن نيتروژن كل و 

بريها بيش از آمده از تمام كاردستمعدني در رسوب به
 اهميت ).4جدول (يك و در برخي از آنها بيش از دو بود 

شدن ذرات رسوب از دو جهت است، اول از نسبت غني
نظر كاهش حاصلخيزي خاك و دوم از نظر انتقال عناصر 

در مورد نيتروژن معدني اين . غذايي به آبهاي سطحي
تواند در  نسبت اهميت بيشتري دارد، زيرا به سهولت مي

 حل شده و در دسترس جلبكهاي مضر رشد كرده در آب
 .آب قرار گيرد

 

 
 )اعداد بدون واحد(شدن نيتروژن و كربن آلي در ذرات رسوب حاصل از دو ساعت بارندگي   نسبت غني-4جدول 

 كاربري نيتروژن معدني نيتروژن كل كربن آلي

 ديمزار 38/1 09/1 02/1

 مرتع با پوشش ضعيف 76/1 44/1 64/1

 مرتع با پوشش خوب 51/2 52/1 36/1

    
غلظت كربن آلي  غلظت كربن آلي در رسوب تابعي از

در خاك است كه خود به خصوصيات خاك، اقليم، 
 ,Stevenson & Cole)گياهي و غيره بستگي دارد پوشش

با توجه به ثابت بودن همة شرايط در كاربريهاي . (1999
 تخريب مختلف، عامل اصلي كاهش كربن آلي خاك

گياهي است كه از يك طرف باعث كاهش پوشش
بازگشت بقاياي تازة گياهي به خاك و از طرف ديگر 

. شدن كربن آلي شده استافزايش فرسايش و معدني
نسبت غني شدن كربن آلي در ذرات رسوب همة كاربريها 

بيش از يك بود كه حكايت از خروج ذرات غني از مادة 
 ).4جدول(آلي از خاك است 

-ه علت تراكم ناشي از چراي دام در مرتع با پوششب

گياهي ضعيف، مقدار رواناب توليد شده در آن در 
). 2جدول (زمانهاي اوليه بيش از كاربري ديمزار است 

زدن خاك است كه شخممطالعات مختلف نشان داده
تواند باعث افزايش نفوذپذيري خاك شود، اما اين  مي

گيرد و با ادامة صورت ميافزايش تنها در دقايق اوليه 
 شدن خاك يا ايجاد سله نفوذپذيري بارندگي و اشباع
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شود كه  گفته مي). 1382آذرآبين، (يابد شدت كاهش مي به
سرعت نفوذ روي سطوح شخم خورده ثابت نيست، 
اگرچه در ابتدا سرعت نفوذ زياد است ولي اين سرعت 

يختگي گسباال دوامي نداشته و در نهايت به دليل از هم
يابد؛ در مجموع مراتع منافذ و ايجاد سله كاهش مي

گياهي فراوان داراي هدايت حاصلخيز و داراي پوشش
هيدروليكي اشباع و ظرفيت نفوذ بيشتري نسبت به 

 ).1382آذرآبين، (زمينهاي مجاور خود هستند 
همچنين، با افزايش شدت رواناب، مقدار هدررفت 

بات افزايش يافت، ولي عناصر غذايي محلول و همراه رسو
زيرا با ادامة ). 3جدول (غلظت آنها روند كاهشي نشان داد 

شدن خاك حجم رواناب بيشتري توليد بارندگي و اشباع
رود به دليل محدود بودن عرضة عناصر شده و انتظار مي

مطالعات . از خاك به درون رواناب غلظت آنها كاهش يابد
Haan دهد كه با افزايش ينيز نشان م) 1994( و همكاران

شدت رواناب، مقدار ذرات معلق و در نتيجه مقدار عناصر 
 .يابدشده روي سطوح اين ذرات افزايش ميغذايي جذب

با گذشت زمان و افزايش شدت رواناب در كاربريهاي 
 روندي جز در دو مورد تقريباًمختلف غلظت نيترات به

آمده ستغلظت نيترات در رواناب بد. كاهشي را نشان داد
.  دقيقه در كاربري ديمزار افزايش يافت90-120در زمان 

دليل شدت بيشتر رواناب در اين تواند بهاين مسئله مي
مطالعات مختلف نشان داده است كه غلظت . كاربري باشد

يابد؛ عناصر غذايي با افزايش شدت رواناب كاهش مي
زيرا انتشار اين عناصر به درون رواناب داراي مرحلة 

بدين معنا كه با افزايش شدت . حدوديت شدت استم
رواناب از يك حد مشخص، غلظت عناصر غذايي محلول 

به دليل تحرك باالي نيترات در . يابددر رواناب كاهش مي
اين مسئله . خاك، اين محدوديت در مورد آن وجود ندارد

ويژه در خاكهايي كه مقدار رس آنها بيشتر است با به
. (Fierer & Gabet, 2002) گيرد ميشدت بيشتري صورت 

نيترات به دليل تحرك بسيار زياد در خاك داراي مرحلة 
محدوديت شدت نيست، بنابراين اگر سطح خاك داراي به 
هم خوردگي زياد باشد و امكان اختالط رواناب با ذرات 

كه شدت رواناب از حدي خاك فراهم باشد، در صورتي
ب حاصل ممكن است بيشتر شود غلظت نيترات در روانا

خوردگي زياد ناشي از شخم با توجه به بهم. افزايش يابد
خاك در كاربري ديمزار و توليد بيش از نيمي از كل 

 90-120در زمان)  ليتر2/25 ليتر از كل 1/13(رواناب 
و همچنين باال بودن مقدار رس در اين ) 2جدول (دقيقه 

. ه استغلظت نيترات افزايش يافت)  درصد7/48(كاربري 
گياهي خوب نيز غلظت نيترات در كاربري مرتع با پوشش

 دقيقه نسبت به 30-60در رواناب بدست آمده در زمان 
علت اين افزايش را .  دقيقه افزايش يافته است0-30زمان 
توان به حجم بسيار كم رواناب توليد شده در زمان مي
 مربوط دانست كه براي اختالط با)  ليتر2/0( دقيقه 30-0

خاك كافي نبوده و مقدار كمتري نيترات در آن حل شده 
داري را بر غلظت آمونيوم محلول كاربري تاثير معني. است

نشان نداد اما كاربري مرتع با پوشش خوب داراي مقدار 
بيشتري آمونيوم محلول است كه ممكن است به دليل 
حجم كمتر رواناب توليد شده و در نتيجه رقيق نشدن 

 .مونيوم باشدرواناب از آ

نتايج اين پژوهش تاييد كنندة اين واقعيت است كه 
برداري نادرست و بدون توجه به ظرفيت مراتع باعث بهره

-ناپذيري به اين ذخاير طبيعي ميايجاد خسارات جبران

نابودي منابع خاك و كاهش حاصلخيزي آن از يك . شود
نيترات ها و بويژه سو و انتقال مقادير بسيار زيادي آالينده

بوسيلة رواناب تاثيرات ناخوشايندي بر آبهاي سطحي و 
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حجم زياد رواناب منتقل شده از ديمزارها . زيرزميني دارد
و مراتع چرا شده حاوي مقادير زيادي نيترات و آمونيم 

تواند مستقيما باعث آلودگي منابع آب محلول است كه مي
 قابل بعالوه رسوبات انتقال يافته با داشتن مقدار. شود

توانند در دراز مدت توجهي نيتروژن معدني و آلي مي
. عرضه كنندة نيتروژن محلول به درون ذخاير آب باشند

بنابراين الزم است از طرف مسؤولين تمهيداتي براي 
 .حفاظت از منابع توليد يعني خاك و آب انديشيده شود
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Abstract  
Grassland soils in Zagros Mountains are being seriously degraded under cultivation and 

overgrazing. This study investigated the impacts of land use shifting and overgrazing on soil 
erosion, soil fertility, and Organic C and N losses via surface runoff produced by rainfall 
simulator. Land uses were two levels of pasture degradation including moderately (MDP) and 
heavily degraded pasture (HDP), classified based on vegetation cover (the former had 20-25 % 
and the latter had 5-10% plant cover), and cultivated field. Significantly (p<0.05) lower 
amounts of organic carbon and total nitrogen were found following overgrazing (38 and 27%) 
and cultivation (54.5 and 41%), respectively. Much higher runoff, sediment and nitrogen 
(dissolved and particulate) losses observed following land use changes. Total nitrogen lost 
under cultivated (46.3 g/m2) and HDP (22.5 g/m2) were 5 and 2 times greater than that under 
MDP (8.7 g/m2), respectively. Much higher amounts of dissolved ammonium and nitrate were 
lost under cultivated (25.5 and 96.8 mg/m2) and HDP (26.6 and 88.6 mg/m2) than that under 
MDP (10.7 and 42.1 mg/m2), respectively. This study indicated that overgrazing and land use 
change caused not only sever soil erosion, but also fertility decline and nitrogen removal via 
catchment flows. 
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