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 چکیده

باشد، این عامل در مناطق کوهستانی که پستی و بلندی در مکان متغیر می ارتفاعیکی از عوامل موثر بر خصوصیات خاک 

خاک  و شیمیایی برخی خصوصیات فیزیکی تحقیق حاضر، بررسی تاثیر ارتفاع برهدف از رو از اینی دارد. تربیشاست، اهمیت 

 نمونه 73 باشد. در این تحقیق،میدر مراتع مغان تا سبلان  ایذره آلی، ماده آلی و مادههدایت الکتریکی، اسیدیته ،بافت شامل 

برداشت شد. پس از  متر 2466ر از و بالات 1066-2466، 1266-1066، 066-1266، 6-066ارتفاعی  طبقه پنجز ا خاک

گیری شد. تجزیه و تحلیل آماری ندازهای اآلی ذرهماده وآلی ، ماده pH،EC ،بافت خاک مقادیرها در آزمایشگاه سازی نمونهآماده

داری بر یر معنیتواند تاثشد. بر اساس نتایج ارتفاع میانجام  Minitab 18 افزارنرمواریانس یک طرفه  در ها با روش تجزیهداده

منطقه ارتفاعات مختلف در   آلی و بافت خاکطوری که اسیدیته، هدایت الکتریکی، مادهبهبرخی خصوصیات خاک داشته باشد. 

ین تربیش 6-066با افزایش ارتفاع، کاهش یافته و در ارتفاع  خاک اسیدیتهمقدار  .باشددار میمورد بررسی دارای تفاوت معنی

آلی با افزایش ارتفاع افزایش ماده را دارد. در حالی که مقدار( 120/0)ترین مقدار کم 2466بالاتر از  در ارتفاع و( 292/7)مقدار 

  .است (102/5ین مقدار )تربیش 2466( و در ارتفاع بالاتر از 602/2ترین مقدار )کم 6-066و در ارتفاع  یافته

 

 ، بافت خاکیت الکتریکیارتفاع، اسیدیته، هدامغان، سبلان،  کلیدی: کلمات

 

 

 مقدمه .1

خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و  تربیشکنند. ور مکانی و زمانی تغییر میطخصوصیات و عناصر غذایی خاک، به

و دچار  گرفتهها، اقلیم و شرایط توپوگرافی قرار یوانات، ارگانیسم، حهاگیاهان، انسان بیولوژیکی خاک تحت تاثیر عواملی مانند

از تاثیر متقابل خصوصیات خاک یر خصوصیات آن، که ممکن است ناشی توان با بررسی تغیرا میوند. وضعیت خاک شتغییر می

از آنجایی که کیفیت خاک بیانگر وضعیت خاک در شرایط مشخص بوده و بسته به . ]4[تشخیص داد و عوامل محیطی باشد 

ا مورد بررسی قرار داد که بتواند وضعیت عملکرد گیاه و نوع هایی از خاک ربنابراین باید شاخص ،هدف و نیاز متفاوت است
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هایی توان به شاخصمدیریت را در آن شرایط به خوبی بیان نمایند و گویای وضعیت کلی سیستم خاک باشند. در این رابطه می

، pH، هدایت هیدرولیکی، مانند میزان کربن آلی، درصد ذرات اولیه، مقدار نیتروژن کل، چگالی ظاهری، مقدار آب قابل دسترس

تاثیر پستی و بلندی در توزیع ذرات خاک، مواد آلی و مواد غذایی  .]16[ ها اشاره نموددانهبافت، ساختمان خاک و پایداری خاک

کند ب تغییر مییخاک در بالا و پایین شباشد که در نتیجه آن خصوصیات فیزیکی و شیمیایی به وسیله فرسایش و رسوب می

ترین عواملی است که در میزان و نوع بارندگی، درجه حرارت و تغییرات آن، میزان تبخیر تفاع از سطح دریا یکی از مهمار .]12[

و تعرق و شدت تشعشات خورشیدی دخیل بوده و با تاثیر بر تشکیل و تکامل خاک، بر روی خصوصیات خاک اثر بسزایی دارد و  

مقادیر   ]14 [چاموآ و والیا در شناخت خصوصیات خاک حوزه کمک کند. تواندیبه همین دلیل دانستن ارتفاع نقاط مختلف م

ها را و دامنه کوهپایه دشت، شامل خاک نوع چهار در را سطحی زیر و سطحی آلی ماده خاک، بافت ، pHمانند خاک خصوصیات

 خصوصیات نیز  ]0 [همکاران و روبیکرب. ددارن ی راتربیش اسیدی شرایط اهکوهپایه هایخاک که دادند نشان و کردند بررسی

 و کلسیم کلسیم، کربنات اسیدیته، سیلت، شن، که گرفتند نتیجه و کرده بررسیسطح زمین  شکل با ارتباط در را خاک

هدف از این تحقیق با توجه به تاثیر ارتفاع بر خصوصیات خاک،  بنابراین، .یابدمی کاهش دامنه پایین در تبادل قابل منیزیم

 باشد.و شیمیایی خاک می یخصوصیات فیزیکبرخی تاثیر ارتفاع بر  بررسی
 

 

 هامواد و روش .2
 

 منطقه مورد مطالعه:

دشت مغان در طول  مراتع باشد.ق مورد مطالعه شامل مراتع دشت مغان، ارتفاعات خروسلو وکلانتر و مراتع سبلان میمناط

الی  256نه بارندگی بین متوسط سالا قرار دارد.  39˚ 30′ 26˝تا     39˚ و عرض جغرافیایی 40˚ 36′ 21˝ تا 40˚ 52′ 53˝ جغرافیایی

 46در تابستان بالغ بر  آن درجه و حداکثر 9گراد و حداقل آن درجه سانتی 14متوسط درجه حرارت سالیانه، حدود باشد. متر میمیلی 356

های صلوات شامل کوه و واقع شده استرق مشگین شهر کیلومتری شمال ش 95 ارتفاعات خروسلو و کلانتر گراد است.درجه سانتی

. باشدمیمعتدل و زمستان سرد  هاتابستان . متر از سطح دریا ارتفاع دارد 1266کیلومتر مربع وسعت و  126 .باشدو سامانلو داغ می کلانتر ،

شمالی قرار دارد.  عرض 30˚ 15′ 61˝ تا 30˚ 32′ 21˝و  شرقی طول 40˚ 65′ 12˝تا  47˚ 69′ حدود مختصات نیز در مراتع سبلان

 مطالعه، مورد منطقه( دریا سطح از متر 4011 تا 1156)ارتفاعی  تغییرات به توجه با و مترمیلی 033 تا 369 سالیانه بارندگی میانگین

 .باشدمیگراد متغیّر درجه سانتی9/10تا  2/0و دمای حداکثر  1/11تا  1/3، دمای متوسط 5تا  -9/1متوسط دمای حداقل 

 : نمونه برداریروش 

متر انجام گرفته است. در هر گرادیان  066متری و با فاصله ارتفاعی  3366تا  6ی ارتفاعی هادر گرادیان بردارینمونه

متری قرار داده شده و از ابتدا، انتها و میانه آن یک نمونه  166در هر سایت سه ترانسکت  سایت برداشت شده است. 2ارتفاعی 

های خاک پس از هوا خشک شدن و سکت با یکدیگر مخلوط شدند. نمونههای هر ترانرداشت شده است. سپس نمونهخاک ب

، متر pHبا دستگاه pH شناسی منتقل شدند. در آزمایشگاه پارامترهای متری به آزمایشگاه خاکمیلی 2گذارانده شدن از الک 

EC   با دستگاهEC گیری شداندازه به روش تیتراسیون و بافت خاک به روش هیدرومتری ایسنج، ماده آلی و ماده آلی ذره 

 Minitab18در نرم افزار  آزمون فیشرو  انس یک طرفهها با استفاده از روش تجزیه واریسپس تجزیه و تحلیل آماری داده .]2[

 .انجام گرفت
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 :نتایج و بحث .3

وصیات فیزیکی و شیمیایی خاک در مراتع مغان تا سبلان مقایسه برخی خصارتفاع بر  در این تحقیق تاثیر دطور که بیان شهمان

مقایسه میانگین برخی خصوصیات فیزیکی خاک مثل بافت )درصد رس ، درصد سیلت، درصد شن( و  1جدول شماره  شدند.

شود مشاهده می طور کهای( ارائه شده است. همانآلی ذرهآلی، مادهخصوصیات شیمیایی خاک )اسیدیته، هدایت الکتریکی، ماده

در حالی که نتایج داری نداشته است. از میان خصوصیات مورد بررسی تنها میزان ماده آلی در ارتفاعات مختلف تغییر معنی

ویژه در ارتفاع بالای دهد که بین ماده آلی خاک و ارتفاع بههای جنوب شرقی سبلان نشان میدر دامنه ]1[ دادگر و همکاران

مربوط به ترین اسیدیته متری و کم 066تا  6ارتفاع  مربوط بهین مقدار اسیدیته تربیشبت وجود دارد. متر رابطه مث 2566

تری در حالی که در منطقه مورد مطالعه ارتفاعات بالاتر دارای شوری و ماده آلی بیشباشد. متر می 2466از   تربیشارتفاع 

در مورد بافت خاک با  .تر باشدبه ارتفاعات پاییننمک بارش و انتقال توسط آبشویی خاک تواند به دلیل باشند. این مسئله میمی

در نوشهر  ]5[ در حالی که نتایج تحقیق مقیمیان و کوچیابد. افزایش ارتفاع میزان رس و سیلت کاهش و مقدار شن افزایش می

تا  166ها ارتفاعی مورد بررسی آن هودمحدالبته ندارد. ارتفاعی  سطوحداری در بین های معنیبافت خاک تفاوتنشان داد که 

 باشد.تفاوت در نتایج تواند دلیل همین مسئله میباشد که متر می 266

 

 
 خاک مقایسه برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی -1جدول 

 خصوصیات      

 سایت
 شندرصد  سیلتدرصد  رس درصد  ایآلی ذره ماده آلیماده   هدایت الکتریکی اسیدیته

066-6 **031/6±292/7 **1/100±0/521 **457/6±602/2 ns676/1±227/1 **20/9±35/41 **70/11±59/39 **65/16±60/19 

1266-066 303/6±615/7 0/227±9/400 255/1±670/3 943/6±049/6 22/17±19/43 32/9±90/20 01/10±00/27 

1066-1266 2002/6±1945/7 4/174±1/403 140/1±513/3 253/1±045/6 64/9±41/10 51/0±73/33 00/14±00/47 

2466-1066 593/6±267/7 419±079 919/1±070/4 091/6±006/6 10/16±24/10 55/3±65/35 10/11±71/40 

 96/06±10/0 19/29±74/0 91/9±73/7 744/1±306/1 102/5±013/1 042±447 1207/0±203/6 2466بالاتراز

 درصد   95داری در سطح ی معنی* نشان دهنده

ns داریی عدم معنینشان دهنده 

 

 گیری:نتیجه .4

 مرجع برای نقطه یک عنوانبه تواندمی ارتفاعات و بالاتر جغرافیایی هایعرض به مربوط طبیعی هایاکوسیستم ایهخاک مطالعه

در این تحقیق، رابطه بین تغییر ارتفاع و . ]1[شود  استفاده مراتع منطقه هایخاک روی بر توپوگرافی تغییرات اثرات برآورد

 ین مقدارتربیش 6-066اسیدیته در طبقه ارتفاعی برخی خصوصیات فیزیکی و شمیایی خاک بررسی شده است. براساس نتایج، 

افزایش اسیدیته  .(تفاع اسیدیته کاهش یافته استبا افزایش اردهد )ترین مقدار را نشان میکم 2466و در طبقه ارتفاعی بالاتر از 

برخی در حالی که  .]12[افزایش یافته باشد  ،رطوبت و درصد اشباع بازیتوپوگرافی با شاخص  در ارتباطتواند میدر ارتفاعات 

ش دلایل کاهها یابد. آننشان دادند که با افزایش ارتفاع اسیدیته کاهش می و ] 13، 11، 7 [ تی رسیدندمتفاومحققان به نتایج 

که  ،و عامل شیب مطرح کردند تربیشهای بازی در ارتفاعات بر اثر بارش بشویی کاتیونآاسیدیته در ارتفاعات بالاتر را افزایش 
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مهمی داشته است و سبب به وجود آمدن ارتباط مثبت بین شیب و اسیدیته ها در پایین شیب نقش در انتقال و تجمع محلول

 .شده است

، در دهدین مقدار را نشان میتربیش 2466ترین مقدار و در طبقه ارتفاعی بالاتز از کم 6-066آلی در طبقه ارتفاعی ماده

میزان  زمانی که ه پوشش گیاهی خاک نسبت داد.توان برا می مسئله این .زایش یافته استش ارتفاع ماده آلی افافزای باواقع 

شود. گیاهان علاوه بر ذخیره می تربیشآلی هم و در نتیجه میزان کربن تربیشآلی باشد، ترسیب کربن تربیشپوشش گیاهی 

نیز تاثیر  های کربن به شکل بقایای گیاهی، بر مقدار ذخیره کربن آلی خاککردن کربن در بیوماس خود، با فراهم کردن نهاده

هدایت الکتریکی خاک  کاهش یافته ولی بعد از آن افزایش یافته است. 1066ارتفاع  هدایت الکتریکی تا .]0و3[ گذارندمی

 یابدباشد مقدار هدایت الکتریکی افزایش می تربیشها مقدار این کاتیون چههای خاک دارد هر بستگی خاصی به مقدار کاتیون

درصد ذرات خاک بر پوشش یابد. با افزایش ارتفاع میزان رس و سیلت کاهش و مقدار شن افزایش میدر مورد بافت خاک  .]9[

تر باشد، زیرا سیلت افتد که درصد سیلت در خاک بیشها در جایی اتفاق میگیاهی تاثیر زیادی دارد. برای مثال حضور گونه

د، این در حالی است که شن سبب افزایش نفوذپذیری و شوتر رطوبت در محدوده پراکنش ریشه گیاهان میسبب ذخیره بیش

 شود.خشک شدن سریع  خاک می

شوند خاک میخصوصیات خصوصیات خاک بر پوشش گیاهی موثر هست. در نتیجه عواملی که باعث تغییر طور کلی به

ک مناسب نیز برخوردار باشد. منظور برخورداری از پوشش گیاهی مناسب باید منطقه از خابر پوشش گیاهی نیز موثر هستند. به

های مختلف یک از خصوصیات خاک در ارتفاع بنابراین با توجه به تاثیر ارتفاع بر خاک لازم است که اطلاعات کافی از میزان هر

 پوشش گیاهی یابی بهدر نتیجه دست منطقه و بهبود کیفیت خاک برایوجود داشته باشد، تا در صورت نیاز تغییرات لازم 

 ورت گیرد.ص مطلوب
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ABSTRACT: 

One of the factors affecting on soil properties is elevation. Therefore, the purpose of this study was to investigate 

the effect of elevation on some physical and chemical properties of soil including texture, pH, electrical 

conductivity, organic matter and particle organic matter in Moghan to Sabalan rangelands. 73 samples were taken 

from five levels of elevations of 0-600, 600-1200, 1200-1800, 1800-2400 and above 2400 m. After preparation of 

soil samples in laboratory, pH, EC, organic matter, particle organic matter and soil texture were measured. 

Statistical analysis was done by one way ANOVA in Minitab 18 software. Based on the results, elevation can 

have a significant effect on some soil characteristics. So, pH, electrical conductivity, organic matter and soil 

texture were different between levels of elevations of the study area. pH values was decreased with increasing of 

elevation and in range of 0-600 elevation has the highest value (7.292) and in elevations higher than 2400 has the 

lowest value (6.126). While organic matter values was increased with decreasing of elevation and in range of 0-

600 elevation has the lowest value (2.062) and in elevations higher than 2400 has the highest value (5.182). 
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