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 چکیده
 ،پژوهش این در .آیدکشور به شمار می زآبخی هايحوزه ریتل مهم در مدییآنها، یکی از مساتفاده از اراضی بر اساس قابلیت اس

 .شد بررسیالماس در استان اردبیل  بنددست باال دراناب روضریب  و ا برخی خصوصبات خاكبتغییرات کاربري اراضی  رابطه بین
یاد ي نطقهم در بدین منظور .به اجرا درآمدتکرار  3هاي کامل تصادفی با بلوك يپایه آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح

به عنوان و زمین زراعی  شده مرتع تخریب ،دست نخوردهسه نوع کاربري تحت عنوان مرتع ، درصد 25در شیب ثابت ، شده
برداري ایجاد و از رواناب نمونه بارشیساز، از بارانبا استفاده در هر کاربري و در هر کرت،  ،سپس .ندتفکیک شد تیمارهاي آزمایش

هاي جرم مخصوص ظاهري، مقاومت سطحی و کربن آلی هاي مختلف بر مولفهکاربري دادلیز واریانس نشان نتایج آنا. صورت گرفت
داري بیشترین حجم درصد به طور معنی 1نتایج نشان داد که در سطح احتمال  .درصد دارند 1داري در سطح احتمال اثر معنی

باشد به طوري که تبدیل مرتع دست نخورده به ع دست نخورده میمربوط به مرت آنرواناب مربوط به مرتع تخریب شده و کمترین 
با داشتن حجم رواناب و مقدار . برابر افزایش داده بود 16و  9زمین زراعی و مرتع تخریب شده حجم رواناب تولیدي را به ترتیب 

محاسبه  72/0خریب شده و برابر بارندگی، ضریب رواناب براي سه کاربري تعیین شد که بیشترین ضریب رواناب مربوط به مرتع ت
   .گردید
  

  کاربري اراضی، سازباران، رواناب ضریب، فرسایش، هدر رفت خاك :کلمات کلیدي 
 

 مقدمه
ها و مراتع تخریب شده یا به زمین  وري از زمین سبب شده تا جنگلریزي براي بهرهجمعیت، همراه با ضعف برنامه افزایش   

تر به طرف دشت جریان پیدا کند، به ها به زمین نفوذ کرده و سریعکمتري در باالدست رودخانهآب  زراعتی تبدیل شوند، درنتیجه
تغییر در کاربري اراضی مرتع . ها آسیب می بینندتر شده و مردم بیشتري از این سیلتر و ناگهانیتر، شدیدها فراواناین ترتیب سیل

تغییر در کاربري اراضی . گرددکاهش هدایت هیدرولیکی خاك می و جنگل سبب هدر رفت کربن آلی، تخریب ساختمان خاك،
- تأثیرات جنگل) 2(حاج عباسی و همکاران ). 2( همچنین سبب کاهش نفوذ آب در خاك و افزایش رواناب و فرسایش می گردد

اراضی کشاورزي  زدایی را روي خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك بررسی کردند و نشان دادند که با تبدیل جنگل و مرتع به
مشاهده کردند که زمین مرتع ) 8(لیندسترم و همکاران . پیدا می کنددرصد کاهش  50مقدار کربن آلی و نیتروژن کل حدود 
هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر تغییر کاربري اراضی از مرتع به . باشدهاي پایدارتري مینسبت به زمین کشاورزي داراي خاکدانه
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در باالدست بند الماس در استان اردبیل  و ضریب رواناب خصوصیات فیزیکی خاكین از بین بردن مراتع بر روي کشاورزي و همچن
  .بود

 
هامواد و روش  

در  و زمین زراعی به عنوان تیمارهاي آزمایش مرتع تخریب شده، دست نخوردهنوع کاربري تحت عنوان مرتع  3 در این پژوهش،    
حداکثر شدت . تیمار به اجرا درآمد 3هاي کامل تصادفی، با بلوكي پایهالب طرح در قایش آزم .تفکیک شد درصد 25شیب 

متر بر دقیقه استخراج شد میلی 5/1هاي شدت، مدت و فراوانی ایستگاه اردبیل ي منحنیساله از رو 100بارندگی با دوره بازگشت 
متر بر دقیقه ایجاد و بعد از شروع میلی 5/1دقیقه و با شدت  15در هر کرت بارشی به مدت  سازا استفاده از بارانب سپس، ).3(

ضریب رواناب از تقسیم حجم رواناب به حجم بارش . برداري صورت گرفتنمونهیکبار از رواناب ایجاد شده دقیقه 2رواناب، هر 
-تکرار اندازه 10قابل حمل با  زمان در هر کرت، مقاومت خاك سطحی در نقاط مختلف، با استفاده از مقاومت سنجهم. محاسبه شد
استفاده با برداري خاك، در داخل هر کرت، به صورت کامالً تصادفی انجام شد، به این ترتیب که از هر پالت نمونه). 10(گیري شد 
 0-20مخصوص ظاهري و یک نمونه دست خورده از عمق  جرم، یک نمونه دست نخورده براي تعیین بردارينمونهي از استوانه

رطوبت قبلی خاك به . برداشت شد بافت خاك، جرم مخصوص حقیقی، رطوبت اولیه و کربن آلی، براي تعیین )6( نتی متريسا
. به دست آمد )متر مکعبسانتی 100با حجم تقریبی (برداري هاي نمونه، جرم مخصوص ظاهري خاك با استوانه)7(روش وزنی 
بافت خاك شامل درصد رس، سیلت و ماسه به ). 6(پیکنومتر استفاده شد  گیري جرم مخصوص حقیقی خاك از روشبراي اندازه

ها براي تحلیل آماري پس از جمع آوري و ثبت داده. تعیین شد) 5(و درصد کربن آلی به روش والکی بالك ) 6(روش هیدرومتري 
نوع کاربري به صورت فاکتوریل در قالب  3هاي آزمایش با در نظر گرفتن در نهایت تجزیه داده. استفاده شد SPSS16 افزاراز نرم

  .درصد استفاده شد 1، از روش دانکن در سطح احتمال ي میانگینبراي مقایسه. هاي کامل تصادفی انجام شدطرح پایه بلوك
  

  نتیجه گیري و بحث
که داد نتایج نشان  .شده استه یارا 1مختلف در جدول  هايکاربريگیري متغیرهاي فیزیکی خاك در نتایج به دست آمده از اندازه

باشد که دلیل این امر، به هم خوردن و ر از مرتع تخریب شده و مرتع دست نخورده میتمقاومت فروروي خاك در زمین زراعی کم
هرچقدر  ،چنینهم. نیز نتایج مشابهی را گزارش کردند  )12(باشد که وارسا و همکاران نرم شدن خاك بر اثر عملیات خاکورزي می

شود و کاربري مرتع دست نخورده بیشترین کربن آلی و قدار کربن آلی خاك بیشتر باشد، جرم مخصوص حقیقی کمتر میم
ها از یک منطقه از نظر بافت خاك نیز با توجه به اینکه کاربري ).1جدول ( خصوص حقیقی را به خود اختصاص دادکمترین جرم م

  .دبوهاي مورد پژوهش یکسان اثر بافت خاك در تمام کاربري ،، بنابراینبودندانتخاب شدند، هر سه کاربري داراي بافت رسی 
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پژوهشمتغیرهاي فیزیکی خاك در کاربري هاي مختلف در منطقه مورد   -1 جدول  

   
 
 
   

  
  
  
  

تر از دو کاربري دیگر و به داري بیشطور معنی ها نشان داد میانگین حجم رواناب در مرتع تخریب شده بهنتایج مقایسه میانگین
در بنابراین ). 2جدول (لیتر است میلی 65/22لیتر و در کاربري مرتع دست نخورده از همه کمتر و در حدود میلی 17/384مقدار 

مجموع، مرتع دست نخورده کمترین رواناب و مرتع تخریب شده بیشترین رواناب و کاربري زراعی حد وسط رواناب را به خود 
برابر 16حجم رواناب در مرتع تخریب شده حدود  .نیز نتایج مشابهی را گزارش کردند) 1(دادند که آقا رضی و قدوسی اختصاص 

گردد که بیشترین طبق جدول مشاهده می. نشان داده شده است 2کاربري در جدول 3ضریب رواناب . مرتع دست نخورده است
برابر افزایش  6ریب و تبدیل نادرست مرتع دست نخورده، ضریب رواناب با تخ. ضریب رواناب مربوط به مرتع تخریب شده است 

  .باشداز این رو توجه به مدیریت و استفاده ازاراضی بر اساس قابلیت و استعدادهایشان امري اجتناب ناپذیر می. یافته است
 درصد 1در سطح احتمال  انکنبه روش د و ضریب رواناب هاي مختلف از نظر حجم روانابمقایسه میانگین کاربري -2جدول  

)میلی لیتر(حجم رواناب کاربري  ضریب رواناب  
c 17/384  72/0 مرتع تخریب شده  

b 67/214  45/0 زمین زراعی  
a 65/22  11/0 مرتع دست نخورده  

  .اعداد داراي حروف متفاوت در یک ستون داراي تفاوت معنی دار می باشند
  

-هاي جرم مخصوص ظاهري، مقاومت سطحی و کربن آلی اثر معنیهاي مختلف بر مولفهکاربريکه  دادنتایج آنالیز واریانس نشان 
ها از در نتیجه با ثابت بودن سایر فاکتور). 3جدول (دار نیست درصد دارند ولی اختالف بین تکرارها معنی 1داري در سطح احتمال 

رواناب  ضریب خاك و فیزیکی ه ایجاد تفاوت در خصوصیاتجمله شیب و بافت خاك، عامل تغییر کاربري اراضی است که منجر ب
  .گشته است

  
  
  
  
  
  
  
  

      تیمارها    
  مرتع دست نخورده  زمین زراعی    تخریب شدهمرتع   متغیر
  Mpa(      96/0    72/0  74/1(مقاومت خاك 

  04/1    94/0  20/1   (g.cm-3)جرم مخصوص ظاهري
  61/2    56/2  51/2  (g.cm-3)جرم مخصوص حقیقی

  46/9  15/10    69/6  )درصد( رطوبت
  11/1  69/0    51/0  )درصد(کربن آلی

  رسی  رسی    رسی  بافت خاك
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  نتایج تجزیه واریانس مقاومت سطحی، جرم مخصوص ظاهري و کربن آلی خاك   -3جدول
 
 
 

  
  
  
  

درصد 1ها در سطح احتمال به ترتیب معنی دار نبودن و معنی دار بودن اختالف**: و  ns 
  

ر از دو کاربري دیگر تدر زمین زراعی کم و جرم مخصوص ظاهري مقاومت سطحی خاك دادکاربري نشان  3هاي مقایسه میانگین
با اینکه جرم مخصوص ظاهري . )4جدول (که دلیل این امر، به هم خوردن و نرم شدن خاك بر اثر عملیات خاکورزي است  باشدمی

و مقاومت سطحی زمین زراعی کاهش یافته، ولی رواناب آن نسبت به مرتع دست نخورده افزایش یافته است، لذا نتایج حاکی از 
کربن آلی و مرتع مرتع دست نخورده بیشترین . باشدو حفاظت آب و خاك میتأثیر بیشتر پوشش گیاهی روي کنترل رواناب 

  را  تخریب شده کمترین کربن آلی
تخریب اراضی جنگلی و مرتع طبیعی به اراضی تحت  بیان کردند) 11(و تایسن و استوارت ) 2(حاجی عباسی و همکاران  .دارند

که سبب هدر رفت کربن آلی و کاهش نفوذ آب در خاك و افزایش  روده شمار میبکشت، به عنوان یک دلیل جدي تخریب خاك 
  .گرددرواناب می

  
درصد 1به روش دانکن در سطح احتمال  مقاومت سطحی، جرم مخصوص ظاهري و کربن آلی خاكهاي مختلف از نظر مقایسه میانگین کاربري -4جدول  

ظاهري جرم مخصوص کاربري  
(g.cm-3)    

 مقاومت سطحی
(Mpa) 

آلی ماده  

  a 04/1  a 96/0  a 51/0 مرتع شخم خورده
  b 94/0  b 72/0  b 69/0 زمین زراعی

  c 20/1  c 74/1  c 11/1 مرتع دست نخورده
 .باشنددار میاعداد داراي حروف متفاوت در یک ستون داراي تفاوت معنی

  
  :نتیجه گیري کلی

ترین حجم رواناب مربوط به مرتع تخریب شده و کمترین داري بیشدرصد به طور معنی 1نتایج نشان داد که در سطح احتمال 
باشد به طوري که تبدیل مرتع دست نخورده به زمین زراعی و مرتع تخریب شده آنها مربوط به کاربري مرتع دست نخورده می

ریب رواناب براي سه با داشتن حجم رواناب و مقدار بارندگی، ض. برابر افزایش داده بود 16و  9حجم رواناب تولیدي را به ترتیب 
نتایج آنالیز . محاسبه گردید 72/0کاربري تعیین شد که بیشترین ضریب رواناب مربوط به کاربري مرتع تخریب شده و برابر 

داري در هاي جرم مخصوص ظاهري، مقاومت سطحی و کربن آلی اثر معنیهاي مختلف بر مولفهدهد که کاربريواریانس نشان می
  .دارند درصد 1سطح احتمال 

  
  

  میانگین مربعات درجه آزادي منبع تغییر
 کربن آلی مقاومت سطحی جرم مخصوص   

  ns0005/0  ns001/0  ns003/0   2 تکرار

  277/0 **  916/0**  051/0 ** 2 کاربري
000025/0  4 خطا  00025/0  004/0  
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