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 چكيده

پستي وبلندي، نوع خاك و كاربري اراضي مي  ،اقليمي نوع و شدت فرسايش خاك در يك منطقه تابع عوامل مختلفي از جمله شرايط
حوزه موجود در خاك و رسوب  كربن آلي ونيتروژن در ميزان عناصر غذايي بر اين اساس به منظور مطالعه نقش كاربري اراضي..باشد

دقيقه براي  120عت به مدت ميلي متر در سا+ 60در اين تحقيق از دستگاه باران ساز با شدت باران . آبخيز سد قره آغاج انتخاب شد
  .نتايج نشان داد كه بيشترين غلظت اين دو عنصر در كاربري مرتع خوب مشاهده گرديد.توليد رواناب استفاده شد

   ، كاربري اراضي،باران ساز مصنوعيكربن آلي ، نيتروژن :واژگان كليدي
 

 مقدمه

عي وزيست محيطي جهان شده است ل اقتصادي، اجتماها موجب تبديل فرسايش خاك به يكي از مهمترين مسائ انسان دخالت
). 11(ميليارد دالر مي باشد 400ميليارد تن خاك در سطح جهان فرسايش مي يابد كه ارزش آن معادل  75به طور كلي ساالنه .)8(

  .شده است ميليارد دالر در سال بر آورد 2/7خسارت ناشي از فرسايش خاك واز دست رفتن عناصر غذايي در ايران بالغ بر 
  

  مواد و روشها
  منطقه و كاربري هاي مورد مطالعه

عرض 31˚,  39́  27 ˝تا  31˚, 25́  19˝طول شرقي و  51˚, 40́ 21˝تا  51˚, 30́  34˝در ،شهر سميرم درمنطقه ي مورد مطالعه 
  .يمزار مي باشد، د)درصد18(، مرتع متوسط )درصد20-25(سه كاربري مورد مطالعه شامل مرتع خوب..شمالي قرار دارد

 ،چهار پايه ،قاب نگهدارنده ي شبكه ي توليد باران ،متر1×1باران ساز مورد استفاده از يك شبكه ي توليد قطرات باران به ابعاد 
با استفاده از دستگاه فوق نمونه هاي رواناب و رسوب در چهار  .چهار چوب محصوركننده پالت ومخزن آب تشكيل شده است

نمونه خاك  3دقيقه جمع آوري گرديد از هر كاربري به طور تصادفي  120،  80، 60، 40، 20ي در زمانه هاي تكرار در هر كاربر
  .اندازه گيري شددر نمونه هاي خاك ورسوب ميزان نيتروژن خاك و ميزان كربن آلي . سانتيمتري خاك برداشته شد0- 10از عمق 
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  بحث و نتايج
 در خاك كربن آليغلظت  -1

درصد كاهش را نسبت به كاربري مرتع  11/33و 09/35ر كاربري ديمزار ودر كاربري مرتع متوسط به ترتيبميزان كربن آلي د
  .خوب نشان داده است

  
  

  اثر نوع كاربري بر ميزان كربن آلي در خاك) 1(شكل
  
  غلظت كربن آلي در رسوب-2

ميزان غلظت كربن آلي .ه دركاربري مرتع خوب مشاهده شد ،كه بيشترين غلظت كربن آلي موجود در رسوبنشان مي دهد نتايج 
  ).1999استيونسن و كل (در رسوب تابعي از ميزان كربن آلي موجود در خاك است

  
  اثر نوع كاربري بر ميزان كربن آلي موجود در رسوب) 2(شكل

  
  

 در خاك يتروژن كلنغلظت  -3

 خوب درصد كاهش را  نسبت به كاربري مرتع81/50و 43/32ترتيب  كاربري مرتع متوسط و ديمزار بهنتايج نشان مي دهد كه 
  نشان داد



 ، دانشكده كشاورزي)اصفهان(دانشگاه آزاد اسالمي واحد خوراسگان 

   1389ماه  بهمن  28-27

ن ش     پ یھما شاورزی     ایده    م و          ی   
  

.  
  در خاكاثر نوع كاربري بر ميزان نيتروِن موجود ) 3(شكل

  
 لظت نيتروژن كل در رسوبغ -4

  .كه رسوبات حاصل از ديمزار داراي غلظت كمتري از نيتروژن كل نسبت به ديگر كاربريهاستنتايج نشان دهنده ي اين است 

  
.ا ثرنوع كاربري بر غلظت نيتروژن كل در رسوب حاصل از دو ساعت بارندگي )4(شكل  

  

كلي نتيجه گيري  
نتايج نشان مي دهد كه بيشترين غلظت كربن آلي و نيتروژن خاك و موجود در رسوب در كاربري مرتع خوب ديده شد به طور 

.آنها در خاك مي باشد و نيتروژن موجود در رسوب تابعي از غلظت كلي غلظت كربن آلي  
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The effect of change Land use to concentration  of organic matterr، nitrogen 
and sediment Ghraaghage Dam Watershed at the Semirom region 
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Abstract  

  
The intensity and type of soil erosion are mostly functions of climatic, pographic, soil and land 
use characteristics. This study was conducted to investigate land use change in the amount of 
nutrient elements such as nitrogen and soil organic carbon in the soil and  sediment of ghareh 
ajagh watershed. The study of rainfall simulator unit with a rain intensity of 60 mm per hour for 
120 minutes were used to generate runoff. The results showed that the highest concentration of 
these two elements was found in good pasture. 
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