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 چکیذُ

 یکی از  عٌَاى تَپَگرافی تِ. تاشٌذکشاٍرزی پایذار هی هْن درجولِ عَاهل  آلی خاک، از کرتيهذیریت صحیح عولیات کشاٍرزی ٍ حفظ 

ّای  ترای هطالعِ تاثیر هَقعیت. آلی خاک دارد در ًتیجِ کرتي ای تر تَزیع هکاًی رطَتت، دها ٍاثر قاتل هالحظِ ،عاهل اصلی تکاهل خاک

در یک شیة تپِ   شیة پشتی، پای شیة ٍ پٌجِ شیةچْار هَقعیت شاًِ شیة، ًوًَِ در  08هختلف شیة تر هیساى کرتي آلی خاک تعذاد 

تیشتریي هقذار کرتي آلی  شیة پٌجِ ٍ شیة پای ّایقسوت کِ داد ًشاى ًتایج .شْرستاى گرگاى، ترداشت شذ غرب، در حَزُ آتخیس تَشي

ّای هختلف شیة، ترای هذیریت  در هَقعیت تغییرات کرتي آلی خاکًشاى داد کِ شٌاسایی  ًِتایج ایي هطالع. را داشتٌذ رس خاک ٍ

 . هٌاسة اراضی الزم است

 تَشي، کشاٍرزی پایذار، کرتي آلی خاک، لس تَپَگرافی، :ّای کلیذی ٍاشُ

 

 هقذهِ

یی است کِ از یک طرف ثبػث ارتقب کوی ٍ کیفی تَلیذ در ّبیكی از اّذاف اصلی در هذیریت پبیذار اراضی، ضٌبسبیی هذیریت

ػولیبت  صحیحهذیریت  .تخریت اراضی ضًَذجلَگیری از حفظ کیفیت خبک ٍ هٌجر ثِ طَالًی هذت گردًذ ٍ از طرف دیگر، 

ًقص کلیذی در تؼییي رفتبر  کرثي آلی خبک،. ثبضٌذکطبٍرزی پبیذار هی جولِ ػَاهل هْن در آلی خبک، از کرثيحفظ  کطبٍرزی ٍ

ّب دارد ٍ آگبّی از ٍضؼیت ٍ تَزیغ آى ثرای استفبدُ ثْیٌِ ٍ پبیذار از خبک ضرٍری است فیسیكی، ضیویبیی ٍ ثیَلَشیكی خبک

 .(200 0ٍالیَتبم ٍ ّوكبراى ،)

 ثرای ثرآٍرد  هٌبسجی ضبخص دلیل حسبسیت ثِ ػولیبت هذیریتی، ثِ خبک، کرثي ٍ آلی هبدُ رخبیرهطبلؼبت زیبدی ًطبى دادُ است کِ 

 است قرار گرفتِ تَجِ هَرد ّبخبک آلی هبدُ هیساى افسایص قجَل، قبثل در سطحی کطبٍرزی هحصَالت تَلیذ جْت .ثبضذ هی کیفیت

هبدُ آلی خبک دارد  دًجبل آى، ثِ ، دهب ٍای ثر تَزیغ هكبًی رطَثتاثر قبثل هالحظِ ،خبک تطكیلاهل َػ یكی از تَپَگرافی ثِ ػٌَاى

 ثیطترتری ًسجت ثِ ٍسط ٍ ثبالی ضیت دارد، ّب کِ ضرایط هرطَةتپِ پبیتجوغ هَاد آلی اغلت در  (.2004 فلَریسٌكی ٍ ّوكبراى،)

 رسَثبت لسیرای درصذ زیبدی از داٍ ضْرستبى گرگبى استبى گلستبى از ًظر تَپَگرافی هتٌَع ثَدُ  غرةدر هٌطقِ تَضي  .است

ػٌَاى  ثِ ،ًوبّبی هختلف زهیيدر هَقؼیت تغییرات کرثي آلی خبکثررسی فیسیكی ایي رسَثبت،  ّبی ٍیصگیاست کِ ثب تَجِ ثِ 

 .هفیذ ٍاقغ ضَد ،ثِ کطبٍرزی پبیذاربثی ی دستّبی صحیح هذیریتی آیٌذُ ٍ جْت گسترش رٍش ،کیفیت خبک ضبخصی از

 

 ّاهَاد ٍ رٍش
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ٍ ػرض  54ْ  26تب َ 54ْ  16سَ در استبى گلستبى ثَدُ کِ در طَل جغرافیبیی َ ّبی ثسرگ قرُ یكی از زیر حَضِ ،تَضي آثخیس حَضِ

رشین رطَثتی ٍ . (1ضكل ) آة ٍاقغ ضذُ است ٍ در حذٍاسط حَضِ زیبرت ٍ حَضِ آثخیس اًجیر 36ْ  51تب َ 36ْ  43جغرافیبیی َ

هتر ٍ  1500ثیطتریي ارتفبع . ثبضذهی (Thermic) ٍ ترهیک  (Xeric)ترتیت زریک ّبی هطبلؼِ ضذُ در هٌطقِ تَضي ثِحرارتی خبک

 . ثبضذ هتر هی 40کوتریي آى 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 هَقعیت هٌطقِ هَرد هطالعِ -1شکل

 

رٍش تصبدفی در چْبر هَقؼیت  ًوًَِ خبک ثِ 00تؼذاد . اًتخبة ضذتَضي حَزُ آثخیسیک ضیت تپِ، ٍاقغ در پصٍّص،  ثرای اًجبم

 ػجَر هترییهیل 2 الک از خبک ّبیًوًَِ. ضبًِ ضیت، ضیت پطتی، پبی ضیت ٍ پٌجِ ضیت در یک کبرثری زراػی جوغ آٍری ضذًذ

 ثرگطتی رٍش تیتراسیَى ثِ هؼبدل ٍ کرثٌبت کلسین رٍش ٍالكلی ثلک خبک ثِ کرثي آلی ٍ رٍش ّیذرٍهتریِ ٍ ثبفت خبک ث ضذ دادُ

    .اًجبم گردیذ SPSSّب در طرح کبهال تصبدفی ٍ ثب ًرم افسار تجسیِ ٍ تحلیل دادُ .(,1996Soil Survey Staff) ًذگیری ضذاًذازُ

 

 ًتایج ٍ تحث

کرثي  هیساى خبک را داضتٌذ ٍ هیساى کرثي آلی یطتریي ٍ کوتریيثترتیت،  ٍ ضبًِ ضیت، ثِ پٌجِ ضیت داد کِ دست آهذُ ًطبى ثِ ًتبیج

ثیطتر ثَدى کرثي آلی خبک  .(1 ضكل)ًطبى داد  درصذ 1چْبر هَقؼیت دیگر در سطح  داری ثب تفبٍت هؼٌی ،پٌجِ ضیت در خبک، آلی

 فرسبیص فرآیٌذ تَسط تفبٍت ایي. ثبضذ ٍ هَقؼیت پبیذارش هیدریبفت هَاد سطحی فرسبیص یبفتِ سطَح ثبال دلیل  ثِ ،پٌجِ ضیتدر 

 تَجیِ قبثل ضَد،هی ضیت پبئیي هقؼر ًَاحی ثِ ضیت هحذة ٍ ثبالیی ّبیقسوت از آلی هَاد از غٌی سطحی خبک اًتقبل ثبػث کِ

، دلیل دیگر افسایص هَاد آلی در گیبّی ثقبیبی ٍ ریطِ حجن ثبػث افسایصًیس   ضیت هسطح ّبیثخص در رضذ ثیطتر گیبّبى .ثبضذهی

ثبفت خبک ثیبًگر آى است کِ ثِ طَر کلی درصذ رض خبک در هَقؼیت  ثررسی جس ثِ جس ررات تطكیل دٌّذُ .پٌجِ ضیت است

ایي اهر ًطبى دٌّذُ اًتقبل اًتخبثی ررات ریستر  .(1جذٍل ) ّب افسایص قبثل تَجْی یبفتِ است پٌجِ ضیت در هقبیسِ ثب سبیر هَقؼیت

ي هیساى رض در ضبًِ ٍ ضیت پطتی هطبّذُ ضذ کوتری. خبک در اثر فرسبیص آثی از هٌطقِ ثبالدست ٍ تجوغ آى در ایي ًبحیِ هی ثبضذ

 (.2009خرهبلی ٍ ّوكبراى )ثبضذ  ّب ٍ فرسبیص دلیل ایي تغییر هیثبال ثَدى درصذ ضیت در ایي هَقؼیت
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دّذ، هقذار آّک در هَقؼیت پٌجِ ضیت ثب اختالف هؼٌی داری کوتر از سبیر  ّبی هختلف ضیت ًطبى هی هطبلؼِ خبک در هَقؼیت

ضَد کِ در ّبی سطحی، ثب کبّص هیساى ضیت کبستِ هیدارًذ هیساى آّک افق اػالم هی( 2010)ّتر ٍ ّوكبراى . ثبضذ ّب هیهَقؼیت

ثیطتریي هیساى آّک در هَقؼیت . ثبضذٍاقغ ًطبى دٌّذُ فرسبیص کوتر، دریبفت رطَثت ثیطتر ٍ افسایص ضستطَی آّک ثِ ػوق هی

 . ضیت دیذُ ضذضبًِ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 ًشا ستَى ّر رٍی تر هتفاٍت حرٍف ٍجَد ،LSDرٍش  هقایسِ هیاًگیي تِ)ّای هختلف شیة  هقایسِ هیاًگیي هیساى کرتي آلی خاک در هَقعیت -1شکل

 .(تاشذ هی درصذ 1 سطح در دار هعٌی اختالف دٌّذُ ى

 

 ّای خاک در هٌطقِ تَشيهقایسِ هیاًگیي ترخی از شاخص -1جذٍل 

 شي   سیلت   رس   کرتي آلی  آّک  هَقعیت 

 (درصذ) (درصذ) (درصذ) (درصذ) (درصذ) شیة

 a c ab abc a ضبًِ ضیت

 a b b  a a ضیت پطتی

 a b ab ab a پبی ضیت

 پٌجِ ضیت
 

b a a c a 

 
 

 .(تاشذ هی درصذ 5 سطح در دار هعٌی اختالف دٌّذُ ى ًشا ستَى ّر رٍی تر هتفاٍت حرٍف ٍجَد)    
 

 گیری کلیًتیجِ
در هختلف ضیت  ّبیخبک در هَقؼیت ّبی هختلف دار از ًظر آهبری در هقبدیر ضبخص ًتبیج ایي پصٍّص گَیبی ٍجَد تفبٍت هؼٌی

ّبی هختلف ضیت،  تغییرات راتی در هیساى کرثي آلی خبک در هَقؼیتثب تَجِ ثِ  .ثبضذ اراضی لسی هٌطقِ تَضي استبى گلستبى هی

ّذررفت هَاد آلی در خبة ضًَذ کِ ثبػث تطذیذ فرسبیص ٍ ًحَی اًت ضَد کِ ػولیبت کطبٍرزی ٍ هذیریتی ثِ تَصیِ هی

ثِ ػٌَاى  حبصلخیسی خبک اثساری ثرای ثْجَدتَاًذ  هی خبک کرثي آلی هكبًی  ًقطِّوچٌیي تْیِ . ّبی حسبض ضیت ًطًَذ هَقؼیت

 . ثبضذ یكی از پبراهترّبی هْن در تَسؼِ پبیذار کطبٍرزی
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Abstract 

suitable management of agricultural operations and maintenance of SOC, are considered as the most 

important factors in sustainable agriculture. Topography significantly affects the spatial distribution 

of soil moisture, temperature and organic carbon. Therefore for evaluation of the effect of different 

slope positions on soil organic carbon, 80 soil samples were collected at 4 different slope position 

including shoulder, backslope, footslope and toeslope in Toshan area, west of Gorgan city. Results 

showed that the lower slope (footslope and toeslope) positions had the maximum clay and organic 

carbon content. This study showed that evaluation of variation of soil organic carbon in different 

slope positions is important for sustainable management of sloping areas. 
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