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 چکیذُ

ایي پصٍّػ  .باؼذ هیی بر کیفیت خان تاثیر تغییر کاربری اراض ّای هْن برای تعییي یکی از ؼاخص ،هیساى کربي آلی خان ٍ تغییرات آى

 56. اًجام ؼذ ؼرق ایراى در هٌطمِ رٍئیي، در ؼوال با ّذف بررظی اثر تبذیل درازهذت اراضی هرتعی بِ دین بر تغییرات کربي آلی خان

تری بخػ ؼیب پؽتی ه ظاًتی 0-15ًمطِ از عوك  7ّای دین ٍ هرتع در  جٌَبی، ؼرلی ٍ غربی در کاربری ،ّای ؼوالی از ؼیب ًوًَِ خان

 20/1در کاربری هرتع ٍ  درصذ 64/1 تا آى ّای ؼرلی در ّر دٍ کاربری بیؽتریي همذار کربي آلی را داؼتِ ٍ هیاًگیي ؼیب .برداؼت ؼذ

در  آىهیاًگیي  ٍیذُ با ؼرایط هحیطی بِ تعادل رظ درازهذت، کاری از دین رظذ کربي آلی خان پط بِ ًظر هی. رظذ در دین هیدرصذ 

با تَجِ بِ  ٍ جلَگیری از تخریب اراضیبرای  دظت آهذُ، بِبر اظاض ًتایج  .درصذ اظت 12/1ات هختلف ؼیب بِ غیر از ؼیب جٌَبی جْ

کاری با رعایت اصَل  ّای جٌَبی، دین تَاى تَصیِ کرد کِ بِ غیر از ؼیب هی ،کاری دین  ٍابعتِ بَدى هردم هٌطمِ بِاّویت التصادی ٍ 

 .کٌذاداهِ پیذا  حفاظتی

 ربي آلی خان، تغییرکاربری، جْت ؼیب، رٍئیيیفیت خان، کک:  ّای کلیذی ٍاشُ

 
  همذهِ

راخبى ٍ ). ثبضذ هییه ضبخع هٌبست ثرای پبیص تخریت اراضی  دلیل حسبسیت زیبد ثِ تغییرات وبرثری اراضی، ثِ ورثي آلی خبن

ورثي آلی خبن را ثِ ػٌَاى  ،فتِ خٌَة وبرًبتب در ٌّذضبخع ویفیت خبن در اراضی فرسبیص یب 24ثررسی ثب  ،(2010، ىّوىبرا

وِ ثِ غَرت  ّستٌذ یاز ػَاهل ّبی تَپَگرافی هَلفِ، ػالٍُ ثر تغییر وبرثری اراضی. تریي ضبخع ویفیت خبن هطرح وردًذ هْن

از  ،تَپَگرافی ٍ خْت ضیتحَزُ آثخیس رٍئیي ٍالغ در استبى خراسبى ضوبلی، از ًظر  .طجیؼی ثر تغییرات ورثي آلی خبن هَثر ّستٌذ

تَاى  ّبی دٍر ثِ وطت دین اختػبظ داضتِ ٍ ثِ ّویي دلیل هی ّبی زیبدی از ایي حَزُ از زهبى ثخص. ثرخَردار استتٌَع زیبدی 

یرات تجذیل وبرثری از هرتغ ثِ دین ثر تغی ثررسی تبثیر ،اّذاف ایي هطبلؼِ. تبثیر درازهذت تجذیل اراضی هرتؼی ثِ دین را هطبلؼِ ورد

ّب هٌبست وطت دین ثب در ًظر گرفتي حفظ ورثي آلی خبن ٍ هؼیطت  ّبی هختلف ضیت ٍ تؼییي هَلؼیت خْت در ورثي آلی خبن

 .ثبضذ سبوٌبى حَزُ هی

 

 ّا  هَاد ٍ رٍغ

از ثخص  .لرار گرفتِ است ویلَهتر هرثغ 50ضْر ثدٌَرد ثِ ٍسؼت ویلَهتری  30در هٌطمِ رٍئیي ٍالغ در استبى خراسبى ضوبلی ٍ 

 0-15از ػوك ًمطِ  7ٍ از ّر وبرثری در  دین ٍ هرتغّبی  غرثی در وبرثریّبی ضوبلی، خٌَثی، ضرلی ٍ  ضیتضیت پطتی 

هیساى ورثي . هتری ػجَر دادُ ضذًذ هیلی 2ّبی خبن پس از َّا خطه ضذى، وَثیذُ ضذ ٍ از اله  ًوًَِ .ثرداری ضذ هتری ًوًَِ سبًتی



 ششمین همایش ملی ایده اهی نو رد کشاورزی 

 Mini tabثب استفبدُ از ًرم افسار  خبن دیر ورثي آلیبهمتبثیر وبرثری ٍ خْت ضیت ثر . تؼییي ضذ ثله-آلی خبن ثِ رٍش ٍالىی

 .هَرد آًبلیس لرار گرفت

 

 ًتایج ٍ بحث

رسذ وِ هرثَط ثِ  درغذ هی 31/2درغذ است وِ ثیطتریي همذار آى تب  40/1هیبًگیي ول ورثي آلی خبن در هراتغ ایي هٌطمِ 

ثر همذار ورثي آلی خبن خیلی ثیطتر از تبثیر  تغییر وبرثری اراضی تبثیر داد وِ ًطبى یح تدسیِ ٍاریبًسًتب. ّبی ضرلی است ضیت

در . دّذ خْبت گًَبگَى ضیت ثر همذار ورثي آلی خبن را ًطبى هیوبرثری ٍ تبثیر ترتیت  ثِ ،ة -الف ٍ ا -1ضىل  .تخْت ضیت اس

 ضیت خٌَثی، ّبی ضیت ثدس ّوِ خْت داضتِ ٍرا  خبن تریي همذار ورثي آلیضرلی ثیطتریي ٍ ضیت خٌَثی وو  ، ضیتّر دٍ وبرثری

 ّبی وردًذ وِ همذار ورثي آلی خبن در ضیت گسارش ،(1390ثبلریفبم ٍ ّوىبراى،  ).داری ًذارًذ تفبٍت هؼٌی از ًظر همذار ورثي آلی

 ّبی ضرلی در هٌطمِ هَرد هطبلؼِ ضیت. ثَدُ است خٌَثیّبی  ضیتثیطتر از  یدار طَر هؼٌی ثِ هٌطمِ سیسبة خراسبى ضوبلی، ضوبلی

کوتریي همذار کربي آلی هربَط بِ  .ٌذ، ثیطتریي همذار ورثي آلی را داضتترتیت در وبرثری هرتغ ٍ دین ثِ 20/1ٍ  64/1ثب هیبًگیي 

مِ وِ از سوت غرة ثِ ضرق ثب تَخِ ثِ خْت ثبد غبلت هٌط .باؼذ درصذ در دین هی /.6در هرتع ٍ  31/1ّای جٌَبی با هیاًگیي  ؼیب

ّبی  وٌٌذُ ثیطتر ثَدى ورثي آلی در ضیت تَاًذ تَخیِ ّبی ضرلی در لسوت ثبدپٌبُ لرار گرفتِ ٍ هی تَاى ثیبى ًوَد وِ ضیت است، هی

ر، حفظ رطَثت ثیطت ّبی ضوبلی ٍ غرثی ثِ دلیل لبثلیت ضیتدر حَزُ ضوبلی رٍدخبًِ ورج، ًطبى داد وِ  ،(1388، فمیِ). ضرلی ثبضذ

  .ّبی خٌَثی ٍ ضرلی دارًذ ضیت هبدُ آلی ثیطتری ًسجت ثِ

 بر هیساى کربي آلی خان گًَاگَى ؼیب تاجْ کاربری ٍتاثیر -1ًوَدار

 
در خْبت هختلف ضیت  آىهیبًگیي  ثب ضرایط هحیطی ثِ تؼبدل رسیذُ ٍ درازهذت، از دین وبری رسذ ورثي آلی خبن پس ثِ ًظر هی

هیبًگیي ثبرًذگی ٍ دهبی سبلیبًِ هٌطمِ  .خطه در حذ هٌبسجی لرار دارد درغذ است وِ ثرای هٌبطك ًیو12/1ِیت خٌَثی ثِ غیر از ض

وٌٌذُ همذار  ثِ دلیل دهبی ًسجتب پبئیي، سرػت تدسیِ هَاد آلی ون ثَدُ ٍ تَخیِ. گراد است درخِ سبًتی 3/8هتر ٍ  هیلی 351ترتیت  ثِ

هیساى ورثي آلی خبن پس از وطت ٍ وبر درازهذت دین از یه سَ ٍ ٍاثستِ ثَدى هردم ثب تَخِ ثِ  .هٌبست هَاد آلی در خبن ثبضذ

ّب ثب رػبیت  ّبی خٌَثی هتَلف ضذُ ٍ سبیر ضیت ضَد وِ وطت ٍ وبر در ضیت هٌطمِ از ًظر التػبدی ثِ وطت دین، پیطٌْبد هی

 .اغَل حفبظتی هَرد استفبدُ لرار گیرًذ

  کلی گیری ًتیجِ
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در  .الَغَل ثرای پبیص تبثیر تغییر وبرثری اراضی است ورثي آلی خبن یه ضبخع هٌبست ٍ سْل ایي پژٍّص ًطبى داد وِ ًتبیح

ثب تَخِ ثِ همذار  .ّبی خٌَثی ضذُ است ثِ ٍیژُ در ضیتتجذیل هرتغ ثِ دین ثبػث وبّص هیساى ورثي آلی خبن  ،هٌطمِ هَرد هطبلؼِ

الجتِ پیطٌْبد دادُ ضذُ . ّب ثدس ضیت خٌَثی ثب رػبیت اغَل حفبظتی اداهِ پیذا وٌذ ِ ضیتورثي آلی خبن، اداهِ وطت دین در ّو

 . هدَزی ثرای تجذیل ثیطتر هراتغ ثِ دین ًیست
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Abstract  
 

The quantity and variability of soil organic carbon (SOC) is one of the most important indices to 

determine the effect of land use changes on the soil quality. this study aimed to examine the effect 

of long-term change of pasture to dry farming on the variability of soil organic carbon (SOC) in 

different sloe aspects of Roin area, northeastern Iran. Fifty-six soil samples were taken from 0-15 

cm soil depth of backslope position of the main slop aspects (north-, south-, east- and west-facing) 

in the 7 pastures and dry farming regions. The eastern aspects in both land use had the most SOC 

content and the average of SOC reaches to 1.64 and 1.20% in pasture and dry farming areas. It 

seems that after long-term dry farming, the SOC content has equilibrated to environmental 

attributes and in the different slope aspects except southern one has a mean value of 1.12%. 

Regarding the obtained results, to prevent land degradation and considering the economical 

dependency of the people to dry farming on the other hand, it is recommended to stop dryfarming 

on southern aspects and continue on eastern, northern and western aspects with conservation 

practices.  
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