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هاي حفاظت آب و خاك مجله پژوهش  

1391، سوم، شماره نوزدهمجلد   
http://jwfst.gau.ac.ir 

  (گزارش کوتاه علمی)

  هاي اثر تغییر کاربري زمیندر ها و پایداري خاکدانه توزیعبررسی 
  دریاچه زریبار مریوان حاشیه

  

  3اکبر محبوبی و علی 2آباديمحسن شکل*، 1حمید محمودزاده

  گروه خاکشناسی  استادیار2، گروه خاکشناسی دانشگاه بوعلی سینا ارشد خته کارشناسیدانش آمو1
  استاد گروه خاکشناسی دانشگاه بوعلی سینا3 دانشگاه بوعلی سینا،

  1/3/91 ؛ تاریخ پذیرش: 13/11/90تاریخ دریافت: 
  چکیده

اشـیه دریاچـه زریبـار    در حهـا  خاکدانـه پایـداري  بـر   زمینکاربري  تغییربررسی اثر  پژوهشهدف این 
انـد،   صورت بـاتالق بـوده   هباتالق، کشت گندم و یونجه که قبالً ب هايکاربري ازخاك برداري  نمونه .باشد می

هـاي  و خاکدانـه شـد  متر انجـام  سانتی 30- 60 و 0- 30عمق دو در ، تاکستانبه یافته  تغییر جنگل جنگل و 
هـاي  متري کاربريسانتی 0- 30ایدار در آب درشت در عمق هاي پپایدار در آب تعیین شدند. نسبت خاکدانه

میـانگین وزنـی   ترین بزرگ .هاي زراعی و تاکستان بیشتر بوددست نخورده باتالق و جنگل نسبت به کاربري
کاهش در مقـدار   درصد 20ب جمو تاکستانتبدیل جنگل به  .مشاهده شد ها در باتالق و جنگل قطر خاکدانه

کاربري بـاتالق بـه    تغییر. گردید هاي ریز درصد افزایش در خاکدانه 11و  مترمیلی 2از  تر بزرگهاي  خاکدانه
 و متـر میلـی  2بزرگتـر از  هـاي   درصد کاهش در مقـدار خاکدانـه   31 باعث مترسانتی 0- 30در عمق  یونجه

 23کـاهش   کـاري باتالق به گندمکاربري است. تبدیل  دیدهگر ریز هاي در مقدار خاکدانهدرصد  15 افزایش
درصـد مقـدار    6و  16ترتیـب   ایش بـه افـز و بـه  را درپـی داشـته   اي خیلـی درشـت   ه در خاکدانه يدرصد

  است.منجر شده اندازه سیلت و رس  اي ریز و همه خاکدانه
  

  *کاربري، پایداري خاکدانه، خاکدانه درشت، خاکدانه ریز تغییر: کلیدي هاي واژه

                                                   
  sheklabadi@basu.ac.irمسئول مکاتبه:  *
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  مقدمه
هاي  م خوردن ویژگیه هاي کشاورزي موجب بهه به زمیندست نخورد هايتغییر کاربري زمین

کشت و کار  .)2010(زوکا و همکاران،  گرددمیها  شیمیایی و فیزیکی خاك از جمله پایداري خاکدانه
ها با هاي ریز شده که قابلیت جابجایی این دانههاي درشت و تولید خاکدانه موجب شکستن خاکدانه
هاي با ) نشان دادند که خاك2005برونیک و الل (باشد. تر میرشتهاي درواناب بیشتر از اندازه

هاي کشت شده نسبت به خاك تر و پایدارتريهاي درشتخاکدانه طور قابل توجهیپوشش طبیعی به
اي  ریشهشبکه تواند مربوط به وجود  می نخورهدستمناطق ها در  دلیل پایداري بیشتر خاکدانهداشتند. 

گیاهان توسط بیشتر ساکاریدي  پلیها و تولید مواد  و خرد شدن خاکدانه خریبنبود شرایط تقوي، 
هاي درشت توسط  پایداري خاکدانه اظهار داشت) 1993(. اودز )1999، نوفلدت و همکارانباشد (

هاي تخریب ) گزارش کردند که در زمین2011کوماري و همکاران (شود.  عملیات مدیریتی کنترل می
خاطر  هتشکیل خاکدانه فراهم است، همچنین توانایی اکسید شدن کربن آلی خاك، بنشده شرایط براي 

  نبود تخریب خاك، کمترین مقدار است. 
سال  20از همچنین  و تاکستان به جنگلسال  30مریوان  1باریدریاچه زرحاشیه  هايزمینتخریب 

یاري از سـ ب برها تغییرکدام از این و هر  شده انجام باتالق حاشیه دریاچه به زمین زراعیپیش با تبدیل 
تـاثیر داشـته    آن فرسـایش خـاك،   دنبال، کربن آلی و به هاپایداري خاکدانه هاي خاك از جملهویژگی

اطالعات زیادي در مـورد تخریـب خـاك در     هاي گسترده در غرب ایرانکاربري تغییر. با وجود است
هـاي  و شـاخص هـا  بررسی توزیع خاکدانـه  شپژوهدف این ه  به همین دلیل .این ناحیه وجود ندارد

هـاي  بـه زمـین   ی حاشیه دریاچه زریبارو جنگل باتالقیکاربري مناطق  تغییردر اثر  هادانهپایداري خاک
  .بوده است تاکستانزراعی و 

  
  ها مواد و روش

در شهرستان مریوان، استان کردستان، واقـع شـده   دریاچه زریبار  حاشیهدر محدوده مورد پژوهش 
عـرض  و  شـرقی دقیقـه   10درجه و  46 تادقیقه و  6درجه و  46 منطقه در طول جغرافیاییاین . تاس

 ارتفـاع بیشترین و کمترین  دارد. قرار شمالیدقیقه  35درجه و  35 تادقیقه  31درجه و  35 جغرافیایی

                                                   
1- Zrêbar  )شود)است و در فارسی زریوار نوشته می "دریا مانند"یبار تلفظ کردي و به معنی زر  
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هاي ريکارب وهکتار  10718باشد. مساحت حوضه میمتر  1261و  2147ترتیب  بهاز سطح دریا  منطقه
هاي ایستگاه بر اساس داده. استو مرتع  تاکستاندیم، آبی، جنگل، باتالق،  کشت و کارغالب آن شامل 

 ،هاي گرم و خشکبر پایه روش کوپن معتدل گرم با تابستان اقلیم منطقههواشناسی سینوپتیک مریوان، 
 باشدمیگراد  درجه سانتی 08/12 متر درسال و متوسط دماي ساالنهمیلی 2/991متوسط بارندگی ساالنه 

 30هاي جنگلی غالب منطقه بلوط و بنه وحشـی اسـت. در   . گونه)2006ایده پردازان توسعه،  (شرکت
رغـم دشـواري    بهتراشی شده و  آبخیز جنگل وضههاي جنگلی در این حبسیاري از عرصهگذشته سال 

پس از کاهش سطح ردیده است. هاي بسیار شدید تاکستان احداث گزیاد و عدم تناسب، حتی در شیب
 گذشـته سـال   20 طول هاي مرطوب درهاي باتالقی حاشیه آن، زمینآب دریاچه و خشک شدن زمین

   قرار دارد.زیر کشت گندم و یونجه 
کاربري حاشیه دریاچه زریبار شامل جنگل، جنگل تبدیل شده به تاکستان  5 برداري خاك درنمونه

 6متـر در طـول   سانتی 30-60و  0-30ه به یونجه و گندم، در دو عمق دیم، باتالق و باتالق تبدیل شد
ها با ترانسکت روي نقاط نمونه برداريفاصله  .شدآوري  نمونه جمع 60و در مجموع  انجام ترانسکت

  متر بود. 700ترین ترانسکت و طوالنی وجه به موقعیت منطقه متغیرت
پالستیکی  گرم از آن به داخل ظرفی 120. سپس شدندمتري عبور داده  میلی 8ها از الک  نمونه ابتدا

جهـت جلـوگیري از تخریـب ناگهـانی      ه وشـد انتقـال داده   که در کف آن پارچه مرطوب قرار گرفته،
 يهـا هـاي مرطـوب روي سـري الـک    نمونـه  سـپس  از زیر انجام شد.عمل مرطوب کردن ها خاکدانه

 3/1دامنه ). الک کردن با 1994(کامباردال و الیوت،  ندقرار داده شدمتر میلی 053/0و  25/0، 2ترتیب  به
دقیقه درون سطل پـر از آب انجـام گرفـت. پـس از      10مدت  دور در دقیقه و به 30سرعت  ،مترسانتی

مانـده روي هـر    هاي باقیها به آرامی از داخل سطل بیرون آورده شده و خاکدانهپایان الک کردن، الک
سـاعت خشـک    48گراد به مـدت   درجه سانتی 50دماي کمتر ازدر آون آوري و در ها جمعکدام از آن

 همـان الـک  هاي روي هر الک ، درصد شـن و سـنگریزه بـا عبـور از     شد. پس از وزن کردن خاکدانه
  . )2011و همکاران،  ي(کومارگردید.  حساب

  ).1986، دست آمد (کمپر و روزنا هاز رابطه زیر ب) WSAi(روي هر الک  1در آب خاکدانه پایدار
WSAi=  

                                                   
1- Water-Stable Aggregates 
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w1: (گرم) وزن خاك مورد آزمایش ،W2:      (گـرم) وزن خشک هر بخـش از خاکدانـه روي هـر الـک 
W3: مانده روي هر الک (گرم) وزن شن باقی، WC:  (گرم بر گـرم) وزن رطوبت نمونه مورد آزمایش،  

i: شماره الک  
  دست آمد. هاز رابطه مقابل ب )MWD( اکدانهمیانگین وزنی قطر خ

MWD=  

  باشد.ها میتعداد الک nو هاي روي هر الک: میانگین قطر خاکدانهxiدر این رابطه 
  آمد. دست به) 2011به روش کوماري و همکاران ( )AS( ها درصد پایداري خاکدانه

AS= ]*100 

Wp25متر میلی 25/0تر از  هاي کوچک : وزن خاکدانه ،Sها : وزن مجموع شن روي سري الک  
پـردازش  طرح آماري مورد استفاده در این پژوهش، آزمایش فاکتوریل با طرح پایه کامالً تصادفی بود. 

 هـا توسـط  میـانگین  و مقایسه ANOVAازها با استفاده آنالیز داده. شدانجام  SASنرم افزارها با داده
  . گردیدتجزیه و تحلیل  >05/0Pبا احتمال  Duncan آزمون

  
  نتایج و بحث

 1در جـدول  هاي گوناگون  متر کاربريسانتی 0-30ها در الیه  نتایج مقایسه میانگین توزیع خاکدانه
در  ي پایـدار در آب ها خاکدانه نهاي دست نخورده باتالق و جنگل داراي بیشتری کاربري دهدمینشان 
هـاي زراعـی و    در کاربري مترمیلی 053/0-25/0در اندازه اي ه خاکدانه .باشند می مترمیلی 2-8اندازه 

ها در باتالق و جنگل  . میانگین وزنی قطر خاکدانهبوده استهاي دست نخورده  بیشتر از زمین تاکستان
هـاي  هـاي پایـدار در آب در انـدازه   داري بـین خاکدانـه  اند. اما تفاوت معنیرا داشتهبیشترین مقدار نیز 

ها در بین تاکستان، یونجه و گندم وجود ندارد. تبدیل جنگـل بـه   ن وزنی قطر خاکدانهمختلف و میانگی
هاي ریز  فزایش در خاکدانهدرصد ا 11 ،درشتهاي  درصد کاهش در مقدار خاکدانه 20تاکستان باعث 

باعث شده است. تغییر کاربري باتالق به یونجه ها قطر خاکدانهدرصد در میانگین وزنی  8/25 کاهش و
 ریز و کاهشهاي  درصد افزایش در مقدار خاکدانه 15 درشت،هاي  درصد کاهش در مقدار خاکدانه 31
درصـد در   23تبـدیل بـاتالق بـه گنـدم هـم کـاهش        وا شـده  هـ خاکدانهدر میانگین وزنی قطر  6/59

 انـدازه  اي ریـز و هـم  ه درصد افزایش در مقدار خاکدانه 6و  16ترتیب  اي خیلی درشت و بهه خاکدانه
  سیلت و رس را درپی داشته است. 
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  .هاي متفاوت يکاربرخاك در  متریسانت 0- 30 یهدر ال یداريپا يها در آب و شاخص یدارپا يها خاکدانهمقادیر  - 1جدول 

AS 
هاي  خاکدانه
  ریز

هاي خاکدانه
 درشت

MWD 
WSA کاربري 

  
<0/053 0/053-0/25 0/25-2 2-8 

  گرم خاکدانه بر گرم خاك خشک لی مترمی گرم خاکدانه بر گرم خاك  %
6/64 b 09/0  b 82/0 b 02/3 a 07/0 ab 09/0 b 30/0 a 56/0 a* جنگل 
2/49 c 20/0 a 71/0 b 42/2 b 08/0 a 20/0 a 35/0 a 36/0 b تاکستان 
5/86 a 03/0 c 95/0 a 44/3 a 03/0 b 03/0 c 34/0 a 61/0 a باتالق 
7/45 b 18/0 a 71/0    b 05/2 b 08/0 a 18/0 a 40/0 a 31/0 b یونجه 
2/52 b 19/0 a 78/0 b 40/2 b 09/0 a 19/0 a 40/0 a 38/0 b گندم 

: مقدار WSA دهد. می نشان رادرصد  5 يسطح احتمال آمار در هر ستون در دارمعنی تفاوتمشابه عدم  حروف*
 25/0- 8 هاي در اندازههاي درشت: مجموع خاکدانه: میانگین وزنی قطر خاکدانه، خااکدانهMWDهاي پایدار، خاکدانه

  .: پایداري خاکدانهASمتر، میلی 053/0-25/0هاي در اندازه هاي ریز: خاکدانهمتر و خاکدانهمیلی
  

هاي با پوشش جنگل و باتالق بیشتر از زمین زراعی بوده و در هاي درشت در زمین نسبت خاکدانه
اندازه رس و سیلت  ریز و ذرات همهاي  هاي درشت کمتر، خاکدانه ي زراعی مقدار خاکدانهها سیستم

 64تا  61) نشان داد که زراعت باعث کاهش 2005). چلیک (2000بیشتر است (سیکس و همکاران، 
 34ها شده و تغییر کاربري از جنگل و مرتع به زراعی سبب کاهش درصد میانگین وزنی قطر خاکدانه

هاي با ) نشان دادند که خاك2005( هاي پایدار در آب شده است. برونیک و اللدرصد در خاکدانه
هاي کشت شده تر و پایدارتري نسبت به خاكهاي درشتخاکدانه قابل توجهی طور بهپوشش طبیعی 

ساکاریدها و مواد  پلی ،بقایا و ریشه گیاهان ،توده زنده میکروبیبیشتر بودن  علتبه تواند که می داشتند
) 1993(اودز  .)2004و پالنت،  باالبان( باشدنخورده  دست خاك هاي درشت خاکدانهدر هومیکی بیشتر 
 باورزي  افزایش عملیات خاك. داندمی خاك کربن آلی کمتررا زراعی  هاي خاك خاکدانه دلیل ناپایداري

دهد می کاهش را ها شده و پایداري ساختمان خاك خاکدانهپایداري سبب کاهش  ،کاهش کربن آلی خاك
هاي بزرگ حساسیت  ) گزارش کردند که خاکدانه1994بیر و همکاران ( ).1998، و همکاران یعباس حاج(

هاي درشت موقتی بوده و پیوند ضعیفی با عامل پیوندي در خاکدانههاي فیزیکی دارند زیرا باالیی به تنش
  شوند. بخش معدنی دارد و در اثر عملیات زراعی به راحتی شکسته می

روند مشابه با عمق سطحی را ) 2(جدول متر سانتی 30-60 الیهها در  پایداري خاکدانهبررسی 
  هاي ریز  خاکدانه دار نبودند.هاي مشاهده شده از نظر احتمال آماري معنی اما تفاوتنشان داد 

 ، همچنینباشد ها می داري کمتر از سایر کاربري  معنی طور بهمتر) در کاربري باتالق  میلی 25/0-053/0(
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. باشد ها می داري بیشتر از دیگر کاربري معنی گونه هبدر کاربري باتالق  الیهین ها در ا پایداري خاکدانه
هاي ریز شده است، همچنین  برابر خاکدانه 3تغییر باتالق به یونجه و گندم موجب افزایش بیش از 

  گردد.  درصد کاهش پایداري خاکدانه در اثر تبدیل باتالق به یونجه در این الیه مالحظه می 5/29
  

  .هاي متفاوت يکاربرخاك در  متریسانت  30- 60 یهدر ال یداريپا يها در آب و شاخص یدارپا يها خاکدانهمقادیر  - 2 ولجد

AS 
هاي  خاکدانه
  ریز

هاي خاکدانه
 MWD درشت

WSA کاربري  
 

<0/053 0/053- 25/0  25/0 -2 2-8 

 گرم خاکدانه بر گرم خاك خشک میلی متر گرم خاکدانه بر گرم خاك %
7/47 b 17/0  a 75/0 a 02/2 a 08/0 a 17/0 a 45/0 a 30/0 a* جنگل 
6/45 b 21/0 a 70/0 a 23/2 a 09/0 a 21/0 a 33/0 a 36/0 a تاکستان 
2/77 a 05/0 b 82/0 a 28/2 a 04/0 a 05/0 b 47/0 a 35/0 a باتالق 
8/47 b 21/0 a 75/0 a 03/2 a 09/0 a 21/0 a 46/0 a 30/0 a یونجه 
1/62 a

b 
22/0 a 74/0 a 29/2 a 06/0 a 22/0 a 38/0 a 37/0 a گندم 

   دهد. می نشان رادرصد  5 يسطح احتمال آمار در هر ستون در دارمعنی تفاوتمشابه عدم  حروف*
  

داري  هاي دست نخورده با افزایش ژرفا کاهش معنـی هاي درشت پایدار در آب در کاربريخاکدانه
یده نشده و یا تغییـرات مشـاهده شـده    هاي زراعی تغییري د). اما در کاربري3نشان داده است (جدول 

هـا نیـز نشـان داد کـه      هاي پایداري خاك بر اساس ژرفا در کـاربري  دار نیست. تغییرات شاخصمعنی
داري  نخورده و زراعی با افزایش ژرفا کـاهش معنـی  ها در دو کاربري دست میانگین وزنی قطر خاکدانه

ز مشـاهده کردنـد کـه میـانگین وزنـی قطـر       ) نیـ 2006). گراندي و روبرتسون (3داشته است (جدول 
متـر  سـانتی  0-30ها در الیـه   ها با افزایش عمق کاهش یافته است. میانگین وزنی قطر خاکدانهخاکدانه

. همچنـین میـانگین وزنـی قطـر     باشـد  مـی متر سانتی 30-60درصد بیشتر از الیه  8/32کاربري جنگل 
  دوم بوده است. درصد بیشتر از الیه 7/33متر باتالق سانتی 0-30ها در الیه  خاکدانه

  

  هاي گوناگون کاربريدو عمق در ها میانگین وزنی قطر خاکدانه  تغییرات شاخص -3جدول 
 الیه جنگل تاکستان باتالق یونجه گندم

 مترسانتی مترمیلی

40/2 a 05/2 a 44/3 a 23/2 a 02/3 a* 30 -0  

29/2 a 03/2 a 28/2 b 23/2 a 02/2 b 60 -30  
 دهد. را نشان میدرصد  5 يسطح احتمال آمار دردار معنی تفاوتعدم در هر ستون ه حروف مشاب*
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Abstract 
The aim of this study was to assess of land use change effects on soil aggregates 

stability in marginal lands of Zrebar Lake. Soil samples were collected from the 
five major land use types including wetland, wetland converted to alfalfa and 
wheat cultivations, forest and forest converted to vineyard, from the 0-30 and 30-
60 cm depth in each of land use. Soil aggregate stability was measured on soil 
samples. The amount of large water stable aggregates in 0-30 cm depth of wetland 
and forest soils was significantly more than cultivated and vineyard soils. The 
highest amount of mean weight diameter (MWD) was observed in wetland and 
forest. Conversation of forest to vineyard caused to 20% decrease in soil large 
macroaggregate amount, whereas amount of soil microaggregate was increased by 
11%. Wetland soils converted to alfalfa resulted in 31% decrease of aggregate 
larger than 2 mm and 15% enrichment of microaggregate in depth of 0-30 cm. 
Land use change from wetland to wheat cultivation has caused to reduce of large 
macroaggregate by 23% and 16% increase of microaggregate. 
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