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 چکیده 
های مهم خاکی ازجمله پایداری خاکدانه در زراعی و باغی بر ویژگی هاییکاربرپژوهش با هدف بررسی اثر تبدیل مرتع به این       
 :گياهان با پيمایش صحرایی چهار کاربری شاملبرای این منظور، همزمان با رشد غالب  آباد در شرق سنندج انجام شد.صلوات ضةحو

سيستماتيک -تصادفی صورتبهنمونه خاک  42محدوده مطالعاتی انتخاب شدند و  عنوانبه زارگندم( 4 و ( نخودزار3 ،( باغ2 ،( مرتع1
هر نمونه  یاذرهشيميایی خاک شامل پایداری خاکدانه، نيتروژن کل، کربن کل و کربن آلی -سپس فاکتورهای فيزیکی برداشت گردید.

ها نشان داد که در اثر تبدیل مرتع به سه کاربری باغ، نخودزار و گيری شد. نتایج حاصل از تجزیه واریانس دادهدر آزمایشگاه اندازه
درصد  1در هر سه کاربری در سطح  درصد، کربن آلی کل و نيتروژن کل 5در سطح  یاذرهآلی  ، پایداری خاکدانه، کربنزارگندم

درصد، کربن  56/19و  94/25، 51/35ترتيب بهپایداری خاکدانه  ،باغ، نخود و گندم هاییکاربردر . کاهش یافتند دارییمعن طوربه
، 25/31 ترتيببهدرصد و نيتروژن کل  09/49و  50، 63/23ترتيب بهدرصد، کربن آلی کل  75و  16/79، 5/62ترتيب ای بهآلی ذره

زراعی و باغی غيرقابل قبول  هاییکاربراز یک هرتبدیل مراتع به  ،درصد کاهش نشان داد. با توجه به نتایج این تحقيق 75و  5/62
روی  و نخودزار بر زارگندممنفی کمتری نسبت به اثرهای باغ زیرا  ،گرددیماست اما در صورت اجبار به تبدیل، کاربری باغ پيشنهاد 

حفظ تعادل بين ورود و برای در حد امکان  گرددیمتأکيد همچنين در تبدیل کاربری مرتع به زراعی فاکتورهای کيفی خاک دارد. 
محصول جلوگيری  سوزی باقيمانده کاه و کلش، یا چرای دام پس از برداشتتوده ورودی به بستر خاک، از خروج یا آتشخروج زی

 .شود

 
 .، مرتع، کربن آلیتغيير کاربری اراضی، پایداری خاکدانه :کلیدی یهاواژه

  

 مقدمه 
هستند که از اجتماع ذرات معدنی  اییهثانوذرات  هاخاکدانه    

(.  2014et alWang ,.) شوندیمتشکيل  يرآلیغبا مواد آلی و 
در حفظ ساختار و اندازه خود در  هاخاکدانهمعموال به توانایی 

 شودیمنه گفته امکانيکی، پایداری خاکد یهاتنشرویارویی با 
(Lal, 2005 Bronick & پایداری خاکدانه .)شاخصی  عنوانبه

 هایيتفعالمفيد برای پی بردن به وضعيت ماده آلی، 
بيولوژیکی، چرخه عناصر غذایی، کيفيت و عملکرد خاک، 
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ربن، تهویه، نفوذ آب در خاک، تراکم، نگهداشت آب، تثبيت ک
گردد مقاومت در برابر فرسایش تلقی می و هدایت هيدروليکی

خاک، به حداقل رساندن فرسایش و  یوربهرهو باعث حفظ 
(.  2009et al.Abiven ,) شودیمزیست کاهش آلودگی محيط

 کنش چندین عاملنتيجه برهم یسازخاکدانهدیناميک پيچيده 
فيزیکی و شيميایی و بيولوژیکی ازجمله عوامل محيطی، 

ترکيب و مانند خاک  هاییژگیوگياه و تأثير مدیریت خاک، 
، یسازخاکیندهای ا، بافت، غلظت کربن آلی، فرهایکاننوع 
قابل تبادل،  هاییونقارچی،  هایيفهميکروبی و  هایيتفعال

 & Bronick)هستند کوددهی، رطوبت و فعاليت جانوران خاک 

Lal, 2005 فيزیکی، تعيين یهاتنش(. این پایداری در برابر
کننده حساسيت خاک به پوسته پوسته شدن و فرسایش، 

زایی گياهان کشت شده و توانایی خاک برای و ریشه یزنجوانه
آلی  یهامولکولسازی کربن از طریق حفاظت فيزیکی ذخيره

کدانه ارتباط (. پایداری خاLe Bissonnais, 1996است )
 et Zhu  2014; ,.et alLiuنزدیکی با مقدار ماده آلی خاک دارد

., 2018) al رابطه بين مقدار مواد آلی و ساختمان خاک دو .)
عث از بين طرفه است، از یکسو کاهش کربن و نيتروژن خاک با

و از سوی  شودیمنتيجه فرسایش رفتن ساختمان خاک و در
عث از بين رفتن مواد آلی خاک دیگر تخریب ساختمان خاک با

SheidaiKarkaj Van Veen & Kuikman, 1990 ;) شودیم

., 2019et al ماده آلی خاک نيز یکی از اجزای مهم چرخه .)
عمده مواد مغذی است که کميت و کيفيت  بيوژئوشيمی عناصر

نگر ا. ماده آلی نمایکندیمآن، توليد اوليه را منعکس و کنترل 
اوليه و تجزیه است که این یک سنجش  تعادل بين توليد

حساس و یکپارچه به تغيير در عملکرد اکوسيستم است 
(., 2020et al, 1989; Ya, et al.Burke در واقع ماده .) یآل 

 شماربه کخا تيفکي یابیارز مهم یهاشاخص از یکی کخا

 زين و آن اتکحر ميو تنظ آب حفظ سبب یآل ماده .رودیم
 فرسایش، از یريجلوگ ،کخا یزيحاصلخ تداوم یبرا یعامل

ت يفعال یبرا مناسب طيمح یک نندهکفراهم  و ابانيب یشرويپ
 مواد نهيبه تیریمد و استفادهکه نحویبه. است کخا یکیولوژيب

 است ) یزراع یهاستميس در داریپا ديمهم تول جنبه یک یآل

1987 et al.,Parton  دارا بودن مواد آلی  يلدلبه(. خاک مراتع

زیاد و ساختمان مناسب همواره مورد توجه بوده است نسبتاً 
(, 2002et al.Hajabasi  در بسياری از کشورهای در حال .)

 ،اندوابستهتوسعه جمعيت انسانی برای امرار معاش به مراتع 
زیادی از طریق تبدیل اراضی مرتعی به اثرهای درنتيجه 

 et al.Malekpour ,) گذارندیميستم اکوس بر دیگر هاییکاربر

., 2008et al2011; Moradi .)  باعث تخریب موضوع این
مصرف مواد مغذی آن شده که  و گياهی، تخریب خاکپوشش

 Jeddi)است نتيجه آن ایجاد مشکالت اقتصادی و اکولوژیکی 

& Chaieb, 2010 تغيير کاربری اراضی و شيوه مدیریت آن .)
مستقيم خواص فيزیکی،  طوربه)مانند شخم و کوددهی( 

خاک و کربن  یهاخاکدانهشيميایی، ميکروبيولوژیکی و توانایی 
(.  2006et al.Helfrich ,) دهدیمقرار تأثير آلی را تحت 

آلی بنابراین تغيير کاربری اراضی، ساختار خاک و ثبات کربن 
نهایت ظرفيت ترسيب کربن  با تغيير در عملکرد کشت و در را

(. کاربری زمين و  2014et al.Wang ,) دهدیمخاک تغيير 
آلی و پایداری خاکدانه و اهميت  مقدار ماده تواندیمزراعت 
یندهایی که ماده آلی و پایداری خاکدانه خاک را انسبی فر
تغيير دهد. این تغييرات برای درک، ارزیابی و  کنندیممحافظت 

و ثبات کربن  سازیيرهذخکاربری زمين بر  هایاثر بينیيشپ
 Karimi & et alLiu ;2014 ,.) آلی خاک باید شناخته شود

Bazgir, 2019.)  پژوهش سعی بر آن شد که با بررسی این در
ن ی خاک )کرباثر تغيير کاربری اراضی بر سه فاکتور مهم کيف

بر پایداری تأکيد و نيتروژن کل( با ای کل، کربن آلی ذره
ثری ؤگام م مختلف، هاییکاربرخاکدانه و بررسی تغيير آن در 

مرتعی برداشته شود و  هایيستماکوسجلوگيری از تخریب برای 
ها ریزی اصولی به توسعه پایدار این اکوسيستمبا یک برنامه
 دست یافت.

و است استپی کشور قرار گرفته نيمهاستان کردستان در منطقه 
در تغيير کاربری اراضی یکی از عوامل اصلی تخریب مراتع 

مروری بر منابع نشان داد که  .شودمحسوب میاین استان 
سه کاربری متفاوت شامل باغ، مطالعه تبدیل مرتع به 

فاکتورهای کيفی خاک در ارتباط با زار نخودزار و گندم
مورد در نگرفته است. به ویژه اینکه مورد ارزیابی قرار 

کاربری مرتع به این سه کاربری بر ویژگی بررسی تغيير 
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فرض  گزارشی ارائه نگردیده است. بنابراینپایداری خاکدانه 
بر این است تا با نتایج این تحقيق بتوان حداقل نوع کاربری 
که قرار است جایگزین مرتع شود و کمترین اثر منفی بر 

لی خاک و حفظ پایداری خاکدانه را دارد کاهش مواد آ
حفظ کيفيت خاک و برای  مؤثر تا گامی گرددمعرفی 

 جلوگيری از فرسایش برداشته شود. 
 

 هاروشمواد و 
 معرفی منطقه مورد مطالعه

آباد در شرق منطقه مورد مطالعه در این تحقيق گردنه صلوات

شهرستان سنندج استان کردستان با مختصات جغرافيایی 
طول شمالی و  47 ° -08´ -57"تا  °47 -07´ -48"
عرض شرقی واقع  35 ° -19´ -40"تا  °35  -15´ -16"

 ارتفاع و مربع کيلومتر 71/18 منطقه این شده است. مساحت
 باشدیم دریا سطح از متر 2000 حدود در آن متوسط
 ميانگين. است اییترانهمد نوع از منطقه اقليم. (1)شکل 

 12متر و ميانگين دما ميلی 83/470 منطقه بارش
است  درجه 05/23 منطقه شيب و گرادیسانتدرجه

(, 2013et al.Shirzadi ). 

 

 
 های مختلفموقعیت منطقه مورد مطالعه و کاربری -1شکل 

Location of the study area and different land usesFigure 1.  
 

 روش تحقیق 
پس از  ،همزمان با رشد غالب گياهان 1395اردیبهشت    

کاربری  4آباد سنندج صلوات ضهبازدید صحرایی در حو
( دو 3 ،( دو مزرعه نخود2 ،( مرتع با وضعيت خوب1 :شامل

عنوان محدوده مطالعاتی ( دو قطعه باغ به4و مزرعه گندم 
گردو و در دیگری  ها گيالس وانتخاب شد. در یکی از باغ

تعيين  یاگونهبه  هایکاربرشده بود.  هشتاانگور و سيب ک
طور سال یا بيشتر به 5به مدت  هایکاربراز یک شدند که هر

 ،ک نوع محصول اختصاص داده شده بودمتمادی به کشت ی
همچنين از نظر فيزیوگرافی و اقليمی شرایط مشابهی داشتند 
تا با ثابت در نظر گرفتن همه شرایط بتوان اثر تغيير کاربری 

اراضی را مورد بررسی و مقایسه قرار داد. طبق گفته 
زراعی و باغی در ابتدا های کشاورزان محلی تمامی کاربری

ویژه نوع هبها کود از کاربرییک اند و در هيچ مرتع بوده
خاک به شکل  یهانمونه. شدینمایی آن استفاده شيمي

 0- 25سيستماتيک از هر کاربری از سطح  -تصادفی
 هایکاربربا بيل از زمين برداشت شد و از کل  مترییسانت

گردید )از کاربری  یآورجمعنمونه خاک  42در مجموع 
ینمونه خاک و در سایر کاربر 6مرتع با انتخاب یک سایت 

نمونه خاک(.  12ها با انتخاب دو سایت در هر کاربری، 
خاک دانشکده منابع  خاک به آزمایشگاه یهانمونهسپس 
و در هوای اتاق شد منتقل  دانشگاه تربيت مدرسطبيعی 
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متری عبور ميلی 2خشک شده و به آرامی کوبيده و از الک 
(. پایداری خاکدانه به Jafari Haghighi, 2004داده شدند )

اندازهبرای  . در این روش( انجام شد2004) Tagikروش 
 ییهاخاکدانهگيری پایداری خاکدانه، پس از خشک کردن 

گراد به سانتی درجه 110در دمای  متريلیم 2-8/2به اندازه 
گرمی در لوله پالستيکی به حجم  5ساعت، نمونه  24مدت 

اضافه مقطر به آن آب متريلیم 40قرار گرفته و  متريلیم 60
دقيقه با دستگاه  5ی نمونه به مدت اسپس لوله محتو شد.

آب مقطر در  متريلیم 80پس از آن با  شد.داده شيکر تکان 
تخليه  متریيلیم 25/0دو نوبت محتوای لوله بر روی الک 

ساعت در  24روی الک به مدت  ماندهیباق. ذرات گردید
خشک شده و پس از توزین،  رادگیسانتدرجه  110دمای 

، متريلیم 25/0از  تربزرگذرات شن  يریگاندازه منظوربه
درصد به آن  5 یمسدهگزامتافسفاتاز محلول  متريلیم 20

تکان داده  دقيقه با دستگاه شيکر 15مدت و بهافزوده شده 
 متریيلیم 25/0سپس محتوای حاصل روی الک  .شد

و ذرات شن مانده روی الک بعد  هتخليه و با آب شسته شد
 24به مدت  گرادیسانتدرجه  110از خشک شدن در دمای 

رابطه طریق . مقدار پایداری خاکدانه از گردیدساعت توزین 
  .(Tagik, 2004)شود زیر محاسبه می

 100 *𝑅−𝑆

𝑇−𝑆
 WAS=  

R متريلیم 25/0روی الک  ماندهیباق: جرم ذرات       
S متريلیم 25/0: جرم ذرات شن مانده روی الک 
T جرم کل نمونه خاک : 
 

تجزیه فيزیکی از روش  نيز یاذرهکربن  يریگاندازهبرای 
گرم  10ابتدا از هر نمونه به این صورت که  ،استفاده شد

 سییس 50سپس  ،یک ارلن ریخته درو خاک جدا کرده 
 هانمونهآن د. پس از شسدیم به آن اضافه هگزا متافسفات

دور در دقيقه( تکان  500به مدت یک ساعت با دور تند )
سپس محلول تکان داده شده را بر روی الک د. شدنداده 

ميکرومتری تخليه کرده و با آب مقطر کامال شست و  53/0

که آب  کردادامه پيدا  ییآنجا. این عمل تا شدشو داده 
اینکه د. با توجه به دیشفاف گرکامالً خروجی از زیر الک 

ميکرومتر  5/0ذرات سيلت و رس که معموالً کوچکتر از 
 یاذرهبر روی الک ماده آلی  ماندهیباقبنابراین ذرات ، است

مانده بر روی که این مواد باقی باشدیمبه همراه ذرات شن 
 24مدت آلومينيومی انتقال داده شد و به هاییلفوالک به 

د. پس از یخشک گرد گرادیسانتدرجه 55ساعت در دمای 
به روش احتراق  یاذره، کربن آلی هانمونهخشک شدن 

پس از خشک  هانمونه ،شد. براساس این روش يریگاندازه
به مدت  یاذرهد. سپس مواد آلی یشدن در آون توزین گرد

در کوره سوزانده  گرادیسانت درجه 450ساعت در دمای  4
ها . اختالف وزن نمونهگردید توزیندوباره  هانمونهو  شد

که  باشدیمبرای هر نمونه  یاذرهدهنده ميزان ماده آلی نشان
ای ميزان کربن ذره 56/0دست آمده در با ضرب مقدار به

  (.1998et al.,  Six) آیددست میبه
 et Nosettoبا روش والکلی بلک ) نيز کربن آلی خاک 

, 2006al.) نيتروژن کل به روش کجدال ) و & Bremner

1982 Mulvane,گيری شد. ها اندازه( در هر یک از نمونه
از یک در نهایت برای بررسی اثر تغيير کاربری اراضی بر هر 

و کربن آلی خاک(، از  یاذرهخاک )ماده آلی  یفاکتورها
ANOVA  افزارنرمو آزمون دانکن در SPSS  22نسخه 

 استفاده شد.
 

 نتایج
 های مختلف فاکتور فیزیکی خاک در کاربری

 وجود پایداری خاکدانه، فاکتور برای واریانس تجزیه جدول
 هایکاربری بين را درصد 5 سطح در داریمعن تفاوت

نتایج آزمون دانکن نشان داد  (.1 جدول) داد نشان مختلف
که بيشترین مقدار پایداری خاکدانه مربوط به کاربری مرتع 

درصد( و کمترین مقدار آن مربوط به  75/47)با ميانگين 
 (.2)شکل است درصد(  79/30کاربری باغ )با ميانگين 
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 مختلف یهایکاربر در پایداری خاکدانه واریانس تجزیه -1 جدول

Table 1. Analysis of variance of aggregate stability in different land uses  

 مجموع مربعات 

Sum of Squares 
 درجه آزادی

df 
 ميانگين مربعات

Mean Square 
 Fمقدار 

F 
.igS 

Sig. 

 *0.04 2.81 402.85 3        1208.55 (هایکاربر) هاگروهتغيير بين 

   WAS 5446.66 38 143.33)) گروهیييردرونتغ

    41 6655.22 کل
             P<0.05*Significant at                                                                                                                در سطح پنج درصد  داریمعناختالف  :*

  
                        

نتایج آزمون دانکن نشان داد که بيشترین مقدار پایداری 
درصد(  75/47خاکدانه مربوط به کاربری مرتع )با ميانگين 

و کمترین مقدار آن مربوط به کاربری باغ )با ميانگين 
 (.2)شکل است درصد(  79/30

 
 

 
 .دهدیمرا نشان  (P<0.05) داریمعنحروف مشترک عدم تفاوت  .اثر تغییر کاربری اراضی بر درصد پایداری خاکدانه -2شکل 

).P<0.05( Figure 2. Effect of land use change on soil aggregate stability. Small letters show significant differences 
 

  های مختلففاکتورهای شیمیایی خاک در کاربری

دست آمده از تجزیه واریانس نشان داد که در اثر نتایج به
، تغييرات کربن گندمتبدیل مرتع به سه کاربری باغ، نخود و 

ای و نيتروژن کل درصد و کربن آلی ذره 1آلی کل در سطح 

(. مقایسه چندگانه 2دار شد )جدول درصد معنی 5در سطح 
ها )آزمون دانکن( نشان داد که ميزان کربن آلی کل، ميانگين

ای و نيتروژن کل در سه کاربری باغ، نخود و کربن آلی ذره
 (.3داری کاهش یافتند )شکل طور معنیگندم به
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 آباد سنندجصلوات حوضهشیمیایی خاک در  ویژگیهاییانس مهمترین نتایج تجزیه وار -2 جدول

Table 2. Analysis of variance results of most important soil chemical parameters in Salavatabad watershed, 
Sanandaj 

 ویژگی خاک

Soil parameter 
 مرتع

Rangeland 

 باغ

Orchard 
 زارنخود

land-Pea 
 زارگندم

land-Wheat 
 یآزاد درجه

df 
F 
F 

.igS 
Sig. 

 (%) کربن آلی کل

Total organic carbon 

(%) 

1.12 0.84 0.55 0.56 3 22.68 **0.00 

 (%نيتروژن کل )

Total Nitrogen (%) 

 

0.16 0.11 0.06 0.04 3 6.33 *0.03 

 (%ای )کربن آلی ذره

Particulate organic 
matter (%) 

0.24 0.09 0.05 0.06 3 3.86 *0.02 

   respectively                                 P<0.05and  P<0.01** and * Significant at ,درصد 1و  5دار در سطح خطای ترتيب تفاوت معنی* و **: به
 
 

 
 زارمرتع، باغ، نخودزار و گندم یخاک در چهار کاربر ییایمیش یاز فاکتورها ی( برخارمعی انحراف ±) نیانگیم سهیمقا -3 کلش

 .ددهیرا نشان م (P<0.05) داریحروف مشترک عدم تفاوت معن

Figure 3. Comparison of the mean (±SD) of some soil chemical parameters between four land uses: rangeland, 
).P<0.05significant differences (. Small letters show land-and wheat land-peaorchard,  
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 بحث 
تحقيقات قبلی نشان داده است که تغيير کاربری اراضی     

تغيير جوامع گياهی در مرتع سبب تغيير و درنهایت مرتعی و 
تحوالت عمده در خصوصيات فيزیکی و شيميایی خاک 

 Rahimi ., 2017;et alLaudicina ) گرددیم

., 2013et al Dehcheraghi.) پژوهش که در منطقه این  در
تأثير همزمان به بررسی  طوربه آباد سنندج انجام شد،صلوات

تبدیل یک کاربری اکوسيستم طبيعی به نام کاربری مرتع به 
و نخودزار( بر مهمترین فاکتورهای  زارگندمسه کاربری )باغ، 

و  یاذرهکل، کربن آلی  کيفی )پایداری خاکدانه، کربن آلی
تواند خته شد )اگرچه هر سه نوع کشت مینيتروژن کل( پردا

از زمينیک به عنوان کاربری کشاورزی به حساب آید، هر 
های زیر کشت این محصوالت کشاورزی به عنوان یک 

هم  بر خاک بارا آنها تأثير کاربری معرفی شدند تا بتوان 
تأثير که در زیر به تفکيک به بررسی طوریبه ،(کردمقایسه 

ن فاکتورهای کيفی خاک پرداخته تغيير کاربری هریک از ای
 شود.می

 پایداری خاکدانه

نتایج نشان داد که در اثر تبدیل مرتع به سه کاربری باغ، 
 يبترتبهميزان پایداری خاکدانه  ،زارگندمنخودزار و 

کاهش  دارییمعن طوربهدرصد  56/19و  94/25، 51/35
کاهش چشمگير ماده آلی  تواندیمکه علت آن هم  یافت

خاک در اثر کشت و کار و انجام عمليات مکانيکی در زمين
تأثير ( روی 2005) Celikهای تحت کشت باشد. نتایج 

تغيير کاربری اراضی بر خصوصيات فيزیکی و شيميای خاک 
در سه کاربری جنگل، مرتع و اراضی کشاورزی نشان داد که 

 10-0پایداری خاکدانه در اراضی کشاورزی در عمق 
 10-20درصد و در عمق  4/30و  3/31 مترییسانت
درصد در مقایسه با  1/30و  1/30خاک  مترییسانت

و  Wangهش پيدا کرده است. کاربری جنگل و مرتع کا
گزارش کردند که شيوه مدیریت )مانند  ،(2014همکاران )
مستقيم  طوربهشخم( و تغيير کاربری اراضی  کوددهی و

 یهاخاکدانهخواص فيزیکی، شيميایی، بيولوژیکی و توانایی 
همکاران  و Khormali. دهدیمقرار تأثير خاک را تحت 

ید ماده آلی خاک، کاهش کاهش شد بيان کردند که ،(2009)
آالت فعاليت ميکروبی و همچنين استفاده از ماشين

کشاورزی عامل اصلی برای کاهش پایداری خاکدانه در 
بيان  ،(1998و همکاران ) Carter. هستنداراضی زراعی 

ناپایدار بودن  يلدلبهکه کاهش پایداری خاکدانه کردند 
با نتایج  نتيجه این پژوهش همچنين کاربری اراضی است.

Dorji ( 2017و همکاران ،)Kabiri ( 2015و همکاران)، 
Rousta (2009 ،)Emadi ( 2009و همکاران ،)Abid  و

Lal (2008) و Maysoon  وCharles (2004 همخوانی )
 داشت. 

 کربن آلی کل

که در اثر تغيير کاربری اراضی  نتایج این پژوهش نشان داد
، ميزان کربن آلی کل در کاربری هایکاربراز مرتع به سایر 
 09/49و  50، 63/23 يبترتبه زارگندمباغ، نخودزار و 

کاهش یافته است. گفتگو با  دارییمعن طوربهدرصد 
کشاورزان محلی نشان داد که در اراضی کشاورزی این 
منطقه مانند اراضی تحت کشت در بسياری از نقاط کشور، 

گياهی یا توسط کشاورز مانده پس از برداشت محصول، باقی
 گيردیممورد چرای دام قرار  شدتبهو یا  شودیمآتش زده 

که این خود دليلی برای کاهش الشبرگ ورودی و بهم
 درو تعادل بين تجمع و تجزیه الشبرگ  خوردن توازن و

و  Abera. شودیمنهایت کاهش ذخيره کربن آلی کل 
Belachew (2011)، های کشت وکه فعاليت گزارش کردند 

کار با افزایش اکسيداسيون ماده آلی خاک باعث کاهش 
و همکاران  Chuai. شودیممقادیر مواد آلی و کربن آلی 

با مطالعه تغيير کاربری و اثر آن بر ذخيره کربن در  ،(2013)
چين نشان دادند که کاربری مرتع نسبت به اراضی کشت 

و همکاران  Aguilar. است بيشتریمقدار کربن دارای  ،شده
دليل کاهش  که در بررسی تغيير کاربری بيان کردند ،(1998)

عمليات شخم و کشت بوده که سبب  زارهایمدماده آلی در 
خوردن خاک سطحی، افزایش تجزیه  همبهتجزیه ماده آلی، 

بيولوژیک کربن، افزایش هدررفت خاک و فرسایش شده 
 که ند( بيان کرد2014و همکاران ) Delaminiاست. 

مدیریت مراتع، مقدار، توزیع و ميزان تبادل مواد  هایيوهش
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 يلدلبهو عالوه بر این،  دهدیمقرار تأثير آلی خاک را تحت 
 3درصد( در  60-70نسبت باالی کربن آلی خاک )

گونه اختالل در خاک  باالی سطح خاک، هر مترییسانت
 طوربهاحتمال زیاد باعث کاهش حاصلخيزی و  بهمراتع 
که این شرایط  شودیميری کاهش کربن آلی خاک چشمگ

از مراتع ازجمله از دست  یوربهرهخود باعث کاهش  نوبهبه
. نتيجه این گرددیمدادن تنوع زیستی و توليد محدود علوفه 

و  Cardelli(، 2201و همکاران ) Liبا نتایج  ،پژوهش
( همخوانی 2011و همکاران )  Joneidi و (2012همکاران )

 داشت.
 یاذرهکربن آلی 

 نيز در کاربری باغ، نخودزار یاذرهدر این تحقيق کربن آلی 
 75و  16/79، 5/62 يبترتبهنسبت به مرتع  زارگندم و

تواند بيانگر درصد کاهش یافت که این کاهش زیاد می
پذیری این فاکتور کيفی خاک به نوع مدیریت باشد سيتحسا

سی ميزان کاهش به که در سایر فاکتورهای خاکی مورد برر
در تحقيقات  ،(2010و همکاران ) Shiاین صورت نبود. 

خود تغيير کاربری از جنگل به مرتع را دليلی بر کاهش مواد 
آوردند.  شماربهو روند نزولی کيفيت خاک  یاذرهآلی 

Martin ( 2013و همکاران)،  ورزی را خاک هایيوهشتأثير
ماده  ایيرهذخبيولوژیکی خاک و محتوای  هایيتفعالبر 

در اسپانيا بررسی کردند. نتایج این پژوهش نشان  یاذرهآلی 
و  یاذرهورزی مقدار کربن آلی اراضی بدون خاککه داد 

مدیریتی بيشتر  هایيستمسآن از دیگر  یاذرهنيتروژن آلی 
بيان  ،Lobartini (2006)و  Bongiovanniبوده است. 

ر اثر تغيير کاربری از مرتع به اراضی کشاورزی کردند که د
و کربن آلی به ميزان قابل توجهی  یاذرهميزان ماده آلی 

 94با کاهش  یاذرهکه در کربن آلی طوریهب ،یابدیمکاهش 
در  ،(2010و همکاران ) Handayaniدرصدی همراه بود. 

خاک  یاذرهکربن و نيتروژن  ند کهتحقيقات خود نشان داد
برای که شاخصی هستند جزای ناپایدار ماده آلی خاک از ا

تنوع  شدت عمليات مدیریتی از قبيل شخم،تأثير بررسی 
کاشت محصوالت زراعی و کاشت محصوالت، پوشش 

 گياهی و کوددهی در خاک هستند.

 نیتروژن کل

حاصلخيزی خاک، نيتروژن  یهاشاخصیکی از مهمترین 
( نشان 2009) aʼTaو  hibsaC. نتایج تحقيقات استکل 
تغيير کاربری متغير تأثير ميزان نيتروژن خاک تحت که داد 

مختلف  هاییکاربراست و تغيير در ميزان نيتروژن در 
 کهیطوربه ،اراضی به توزیع ماده آلی خاک بستگی دارد

 <مرتع قرق <نخوردهدستدرصد نيتروژن در خاک جنگل 
مطالعه زمين کشاورزی است. همچنين نتایج  <زمين آیش

ن نشان داد که از ميان سه منطقه مورد مطالعه، ااین محقق
 0-5درصد( مربوط به عمق  8/0بيشترین درصد نيتروژن )

 مترییسانت 30-60جنگل و کمترین ميزان، مربوط به عمق 
درصد( است. در منطقه مورد  086/0زمين کشاورزی )

مطالعه در این تحقيق، نيتروژن آلی کل در کاربری باغ، 
درصد  75و  5/62، 25/31 يبترتبه زارگندمنخودزار و 

بينی خالف تصور ما که پيشهش یافت. برنسبت به مرتع کا
بيت نيتروژن، ی تيره بقوالت در تثدليل توانایهکردیم بمی

 . درایش نيتروژن گرددباعث افز نخودزارتبدیل مرتع به 
سبب کاهش این مشخصه کيفی خاک  تغيير مرتع که صورتی

خودزارها توان گفت در نمی ،در توجيه این نتایج شد.
کرد شاید کشاورز اقدام به خروج محصول تا حد ریشه می

داده است. از افزایش نيتروژن خاک را کاهش میآن تأثير 
 ،باشدیممنبع نيتروژن، مواد آلی  ینترعمدهچون سویی 

 نيز در اراضی کشاورزی و باغیدرنتيجه کاهش مواد آلی 
Rahimi  .باشددليلی برای کاهش نيتروژن خاک  واندتمی

Dehcheraghi ( 2013و همکاران)،  در تحقيقات خود علت
باال بودن ميزان نيتروژن کل در کاربری مرتع نسبت به 

والت و ویژه خانواده بقههمراه ب یهاگونهرا وجود  زاریمد
گياهان و وجود الشبرگ در کاربری مرتع  ماندهیباقحفظ 

 (2019و همکاران ) Xiaoنتایج این تحقيق با نتایج  .دانستند
 همخوانی داشت. (2019و همکاران ) Liu و

نتایج این پژوهش نشان داد که تغيير کاربری مرتع به 
کيفی  یهاشاخصمتفاوتی بر  هایاثر تواندیمکشاورزی 

شده، داشته باشد. آنچه  خاک با توجه به نوع محصول کشت
 داریمعنهر نوع تغيير کاربری باعث کاهش مهم است اینکه 
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که در صورت طوریبه، شودیمهای کيفی خاک مشخصه
محصولی انتخاب شود که  داجبار به تغيير کاربری، بای

کيفی خاک داشته  یهاشاخصرا بر کاهش تأثير کمترین 
ناسب ب نوع کشت متوان با انتخامی ،دیگرعبارتباشد. به

با توجه به نتایج این تحقيق  .کرداین اثر منفی را تعدیل 
و  زارگندممنفی کمتری نسبت به  هایتبدیل مراتع به باغ اثر

همين دليل  بهروی فاکتورهای کيفی خاک دارد.  نخودزار بر
کاربری باغی انتخاب گردد.  در تبدیل مراتع،شود میپيشنهاد 

در تغيير کاربری به  گرددیمتأکيد پيشنهاد و بنابراین، 
حفظ تعادل بين ورود و خروج برای در حد امکان زراعت، 

سوزی توده ورودی به بستر خاک، از خروج یا آتشزی
چرای دام پس از برداشت محصول یا  باقيمانده کاه و کلش

 .جلوگيری شود
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           Abstract 

This study aimed to investigate the effect of conversion of rangeland into agricultural and 

horticultural land uses on soil properties, including aggregate stability in the Salavatabad 

watershed in Eastern Sanandaj. For this purpose, simultaneously with the growth of plants, four 

land uses, including 1) rangeland, 2) orchard, 3) chickpea fields, 4) wheat fields, were selected 

as the study area, and 42 soil samples were random-systematically collected by field survey. 

Then, soil physicochemical properties, including aggregate stability, total nitrogen, total carbon, 

and particulate organic carbon of each sample, were measured in the laboratory. One-way 

ANOVA of the data showed that due to the conversion of rangeland into the orchard, chickpea, 

and wheat fields, aggregate stability and particulate organic carbon at the level of 5%, and total 

organic carbon and total nitrogen at the level of 1% decreased significantly in all three uses. 

According to the results of this study, the conversion of rangelands to any agricultural and 

horticultural use is unacceptable but in the case of forced conversion, an orchard is 

recommended because the orchard has fewer adverse effects on soil quality factors than wheat 

and chickpeas.  Also, in converting rangeland use to cropland, it is necessary to prevent the exit 

or fire of the remaining straw or grazing of livestock after harvest. 
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