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 چکیده

سالمت خاک به دلیل عدم مدیریت یکاهش کیف سبت و  ضی در مناطق  منا ایران خشک خشک و نیمهزمین و یا تغییر در کاربری ارا
شده  به یک چالش سی تبدیل  سا صر غذایی خاک نیز ا شد و نمو تأثکه بر عنا صر غذایی در ر ست. با توجه به اهمیتی که عنا یرگذار ا

اشتهارد منطقۀ سطحی و تحتانی در اراضی کشاورزی الیۀ عناصر غذایی خاک در دو مقایسۀ د، این تحقیق با هدف بررسی و نگیاه دار

شامل هانقشهصورت گرفت. در ابتدا  ستفاده از نقشۀ ی مختلف منطقه  ضی با ا تهیه  ArcGIS 9.3خاک، طبقات ارتفاعی و کاربری ارا
و  آبی(گندم ) تک کشددتیزراعت با دو الگوی ، ی(ا)درخت گیالس با آبیاری قطره کاربری غالب منطقه شددامل اراضددی باغیچهار شددد. 

ی بردارنمونه، مرتع و آیش به عنوان تیمار مورد مطالعه در نظر گرفته شدند. پس از (ایقطرهکشت مخلوط با آبیاری ) چندکشتیالگوی 

 30-60سددانتیمتر( و تحتانی ) 0-30) از خاک، عناصددر غذایی از جمله ازت، کلسددیس، فسددفر، منیزیس و پتاسددیس در دو عمق سددطحی

شدند. همچنین فاکتور  سی  صالحی یا تخریبی کاربریعنوان فاکتور تخریبی، جهت ، بهESPسانتیمتر( برر های مختلف تعیین نقش ا

وجود دهندۀ نشددان، SPSS افزارنرمها با اسددتفاده از های سددطحی و تحتانی مورد بررسددی قرار گرفت. نتایا آنالیز آماری دادهدر عمق

صر غذایی مورد مطالعه بود. نتایا امتیازدهی کاربریاختالف معنی شان داد ها در الیهدار بین میانگین عنا سطحی و تحتانی نیز ن های 

تحتانی نقش الیۀ کشدتی در سدطحی و تحتانی نقش اصدالحی داشدته و اراضدی تکالیۀ ی باغی به ترتیب در و اراضدکه کاربری مرتع 

طور کلی، با توجه به عناصر غذایی مورد سطحی و تحتانی دارا بود. بهالیۀ یشترین نقش تخریبی را در بی آیش نیز تخریبی دارد. کاربر

عنوان بهکشدددتی ین تیمارها و اراضدددی آیش و تکترمطلوبعنوان بهی به ترتیب چندکشدددتالگوی بررسدددی، اراضدددی باغی، مرتع و 

 ین تیمار شناخته شدند.ترنامطلوب
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 . مقدمه 1
منابع طبیعی به عنوان یکی از ارکان جداناپذیر زندگی 

رود که ها اعس از شددهری و روسددتایی به شددمار میانسددان

سان سیاری از مایحتاج ان ست  ب . در ]5[آید میاز آن به د

یت عال به عنوان منبع مهمی برای ف خاک  یان  های این م

. کیفیت خاک، به صدددورت ]6[رود زراعی به شدددمار می

توانایی یک خاک در انجام وظایف آن، به عنوان بخشدددی 

 .]10[ شوداساسی از زیستگاه بشری، تعریف می

صورت فوقانی و تحتانی می شد، کیفیت خاک به دو  با

س صر غذایی خاک بای سایی و عنا شنا سطح  تی در این دو 

گردد تا بتوان نقش هر کدام از این دو سددطح را در تولید، 

تعیین و کمبودهای هر کدام را جهت رسددیدن به کشددت 

جام ]8[ مطلوب برطرف کرد ند ان یازم . این موضدددوی ن

خاک و  یت  تا بتوان اهم نه بوده  قاتی در این زمی تحقی

 نه فعالیتهای آن را در رشددد گیاهان دانسددت. هرگوالیه

تحقیقاتی در جهت کاربری مطلوب از عرصددده در نهایت 

شد که اثر  سبب حفظ آب و خاک و احیای مراتع خواهد 

پایدار کشاورزی نمایان توسعۀ آن در حفظ منابع طبیعی و 

طور کلی خاک منبع تأمین آب و مواد . به]13[ شدددودمی

ن آمیز گیاها. تولید موفقیت]۲3[ غذایی برای گیاهان است

مستلزم خاک مناسب و وجود مقدار کافی از عناصر غذایی 

ست صورت ]15[ در خاک ا صر غذایی نه تنها باید به  . عنا

ستفاده گیاهان قرار  سهولت مورد ا شد که به  ترکیباتی با

 ها نیز حائز اهمیت اسدددتگیرد بلکه تعادل بین مقدار آن

. عناصر غذایی بر اساس میزان مصرف توسط گیاه به ]16[

ستۀ  دو سیس مید صرف تق صرف و کس م . ]۲۲[ شوندپرم

عناصددر غذایی پر مصددرف و ضددروری برای گیاهان شددامل 

ست  سیس ا سفر و پتا صر نیتروژن، ف . نیتروژن در ]1۲[عنا

رشددد سددریع گیاه، سدداختمان پروتئین و کلروفیل نقش 

شددود. پتاسددیس داشددته و باعم مقاومت در برابر امرام می

گردد، رژیس آبی مختلف میآنزیس  60موجب فعال شددددن 

آبی، گیاهان را بهبود بخشدددیده و تحمل به خشدددکی، کس

دهد. فسددفر زدگی و شددوری آب و خاک را افزایش مییخ

عنصددر کلیدی برای تقسددیس سددلولی و گسددتر  و رشددد 

های گیاهی بوده که نقاط رشدددد گیاهان را تشدددکیل بافت

 تعیین غلظتزمینۀ . تحقیقات متعددی در ]11[ دهندمی

های مختلف عناصددر غذایی مختلف در خاک تحت کاربری

 صورت گرفته است.

حت  در تحقیقی خاک مرتع ت یت  به بررسدددی کیف

ظت فا ته شددددهای مختلف ح به این منظور پرداخ  .11 

سی  سطح خاک مورد برر نمونه  87و قرارگرفت شاخص 

و فاکتورهای اسددیدیته، شددد آوری خاک را از منطقه جمع

الیۀ آلی را برای هر نمونه در دو مادۀ شوری، ازت، فسفر و 

. نتایا  نشان داد که در شدگیری سطحی و تحتانی اندازه

پایداری وجود  ترینبیششده سطحی مناطق حفاظتالیۀ 

اند مواد داشدددته و در مراتعی که تحت چرای شددددید بوده

 یافته و پایداری خاک کس شددده اسددتغذایی خاک کاهش

محیطی بر عناصددر زیسددتبررسددی تأثیر سددیاسددت  .]17[

که داد  نشددانسددطحی و تحتانی الیۀ غذایی خاک در دو 

دار نداشته و آلی و فسفر در هر دو الیه اختالف معنیمادۀ 

تری نسدددبت به همچنین مرتع دارای کیفیت خاک پایین

بررسدددی تأثیر تغییر  .]14[ ها بوده اسدددتسدددایر کاربری

منطقۀ در کاربری مرتع به کشاورزی در حاصلخیزی خاک 

شان تفتان  ضی تأثیر معنی دادن داری که تغییر کاربری ارا

سفر و کربن  صیات خاک دارد. هرچند نیتروژن، ف صو بر خ

با کاربری آلی خاک در کاربری های زراعی در مقایسددده 

به  به ترتیب منجر  مرتع بیشدددتر بوده ولی تغییر کاربری 

 افزایش و کاهش شددوری و کربنات کلسددیس گردیده اسددت

بررسی اثر تغییر کاربری اراضی از جنگل به کشاورزی  .]9[

شان داد که این تغییر کاربری زرینمنطقۀ در  ساری ن آباد 

باعم کاهش درصدددد کربن آلی، نیتروژن و افزایش مقدار 

ای اثر تغییر کاربری در مطالعه .]3[ فسدددفر شدددده اسدددت

مادری بر برخی وی گی خاک در اراضدددی و مواد  های 

و گرفت  قرارشددهرسددتان الهیجان و لنگرود مورد بررسددی 

که تغییر جنگل به اراضی کشاورزی منجر  نتایا نشان داد

به کاهش کربن آلی، کلسیس، پتاسیس و منیزیس خاک شده 

 .]19[ است

توان بیان کرد می گرفتهصدددورت مطالعات با توجه به 
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وری کشدداورزی بلکه که سددالمت خاک نه تنها برای بهره

هوا و غذا اهمیت  ،برای تمام اکوسیستس از نظر کیفیت آب

توان گفت که تحقیقات بسدددیاری در در مجموی میدارد. 

صوص  شیمایی و  تأثیرخ صیات  صو ضی بر خ کاربری ارا

تغییر  ثیرتأنیز  هاآنفیزیکی صددورت گرفته اسددت و اغلب 

دار ارزیابی کاربری اراضددی بر خصددوصددیات خاک را معنی

کردند. در این تحقیق نیز تال  شددده اسددت تا با درک بر 

های مهس کشدداورزی اسددتان یکی از  قطب اشددتهارداینکه 

ها و الگوهای کشدددت مختلف بر کاربری تأثیراسدددت  البرز

دو گروه فاکتورهای اصدددالحی و عناصدددر غذایی خاک در 

سددعی شددده اسددت با  این عالوه بر. تخریبی بررسددی گردد

نامطلوبتعیین مطلوب در کاربری اراضدددی ترین ترین و 

سطحی و تحتانی الیۀ منطقه، تأثیر عناصر غذایی خاک در 

تا در نهایت عملیات مدیریت  بررسدددیبه صدددورت مجزا 

مناسبی جهت رفع مشکالت عناصر غذایی و کیفیت خاک 

 اتخاذ گردد.

 ش شناسیرو. 2

 مورد مطالعهمعرفی منطقۀ . 1.2
اشددتهارد از توابع اسددتان البرز و از شددهرهای باسددتانی 

حت آن  با  743/769ایران اسددددت. مسددددا کیلومترمربع 

حدود  نفر در غرب تهران اسددددت.  ۲5000جمعیتی در 

 ۲8/۲47مورد مطالعه در اشدددتهارد به مسددداحت منطقۀ 

 50°، 44'، 56 "تددا  50°، ۲9'، 60 "کیلومترمربع بین

، 47'، 18 "تددددددددا  35°، 43'، 01 "درجه طول شرقی و 

(. 1درجه عرم شددمالی واقع شددده اسددت )شددکل  °35

ای گرم و خشدددک با میانگین منطقه دارای اقلیس مدیترانه

سط رطوبت میلی 8/۲45ساالنۀ بارندگی  و  3/51متر، متو

سط دما  ست. رژیس رطوبتسانتیدرجۀ  7/14متو ی گراد ا

 باشد.خاک منطقه اریدیک و رژیس حرارتی ترمیک می
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 استان البرزو  مورد مطالعه در ایرانمنطقۀ یت موقع. 1شکل 

 تحقیقروش . 2.2
سطحی و الیۀ جهت بررسی عناصر غذایی خاک در دو 

به تهیه و جمعمنطقۀ تحتانی در  تدا  آوری اشدددتهارد، اب

های اولیه نقشدددهتهیۀ اطالعات و آمار موجود در منطقه و 

پرداخته شدددد، همچنین تیمارهای مرتع، اراضدددی باغی، 

کشددتی، چندکشددتی و آیش تعیین شددد. سدد س با تک

فاده از  نه GPSاسدددت قاط نمو ید و ن برداری تعیین گرد

( 30-60انی )( و تحت0-30ها از دو عمق سدددطحی )نمونه

(. 1در سدده تکرار برای هر تیمار برداشددت شددد ) شددکل 

شگاه منمونه صر نهای خاک به آزمای شد و غلظت عنا تقل 

سیس و منیزیس در هر نمونه خاک  سفر، پتا سیس، ف ازت، کل

ندازه قدار ا فاکتوری  به عنواننیز،  ESPگیری شددددد. م

تخریبی، جهددت تعیین نقش اصدددالحی یددا تخریبی 

های سدددطحی و های مختلف کشددداورزی در الیهکاربری

های گیری شدددد. در نهایت تجزیه و تحلیلتحتانی اندازه

صددورت  SPSS افزار آماریها با اسددتفاده از نرمآماری داده

ها از طریق آزمون شاپیرو و گرفت. آزمون نرمال بودن داده

دار بین تیمارها با وجود یا عدم وجود اختالف معنیتعیین 

اسدددتفاده از تجزیه واریانس انجام شدددد. آزمون توکی نیز 

ها اسدددتفاده گردید. در نهایت با میانگینمقایسدددۀ جهت 

شد بندی دادهجمع شخص  ست آمده م ها و اطالعات به د

سطحی و تحتانی  صالح خاک در اعماق  کدام مدیریت به ا

 میک منجر به تخریب خاک شده است.کمک کرده و کدا

 

 . نتایج3
شان داد که داده شاپیرو ن صل از آزمون  های نتایا حا

متغیرها در هر دو سدطح نرمال بوده اسدت کلیۀ مربوط به 

ها توسددط میانگینمقایسددۀ (. نتایا حاصددل از 1)جدول 

دار بین تیمارهای آزمون توکی نیز حاکی از اختالف معنی

مربوط  های(. میانگین۲ه بود )جدول مختلف در هر دو الی

به فاکتورهای مطالعاتی )ازت، کلسددیس، فسددفر، پتاسددیس، 
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( نشان 3) های سطحی و تحتانی در شکلمنیزیس( در الیه

 داده شده است.

کلی در رابطه با تیمارهای مطلوب و نامطلوب در  نتایا

های سددطحی و تحتانی نشددان داد که عنصددر ازت در الیه

کشدددتی در هر دو عمق مطالعاتی، های مرتع و تککاربری

مار به باغی تی مار مطلوب و در اراضدددی آیش و  عنوان تی

آید. کلسددیس در عمق سددطحی و نامطلوب به حسدداب می

ندکشددتی و باغی تیمار مطلوب، های چتحتانی در کاربری

شددود اما در کاربری آیش )عمق سددطحی و محسددوب می

تحتانی( و نیز کاربری مرتع )عمق تحتانی( تیمار نامطلوب 

 آید. به حساب می

 سطحی و تحتانیالیۀ کلی مربوط به متغیرها در  اطالعات. 1جدول 

 ESP منیزیس اسیسپت فسفر کلسیس ازت نمونه خاک

 953/0 537/0 151/0 817/0 637/0 637/0 1مرتع 

 135/0 463/0 563/0 736/0 637/0 463/0 ۲مرتع 

 503/0 78/0 537/0 637/0 891/0 637/0 1باغی 

 697/0 407/0 463/0 637/0 747/0 637/0 ۲باغی 
 407/0 585/0 736/0 878/0 731/0 637/0 1آیش 

 578/0 900/0 91۲/0 7۲6/0 614/0 637/0 ۲آیش 

 36۲/0 493/0 103/0 7۲6/0 7۲6/0 637/0 1چندکشتی 

 7۲8/0 780/0 307/0 7۲6/0 7۲6/0 637/0 ۲چندکشتی 
 641/0 463/0 4۲4/0 637/0 4۲4/0 780/0 1کشتی تک

 359/0 567/0 750/0 4۲4/0 ۲30/0 780/0 ۲کشتی تک

 .باشندمیبه ترتیب بیانگر الیه سطحی و تحتانی  ۲و  1اعداد 
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 سطحی و تحتانیالیۀ  ریانس در دونتایج تجزیه وا. 2 جدول

 معنی داری Fمقدار  میانگین مربعات درجه آزادی مجموی مربعات  تیمار

   1ازت

 هابین گروه

 هادرون گروه

 کل

038/0 

006/0 

044/0 

7 

16 

۲3 

005/0 

00/0 
161/15 006/0 

   ۲ازت

 هابین گروه

 هادرون گروه

 کل

417/119۲ 

517/67 

934/1۲59 

7 

16 

۲3 

345/170 

۲۲0/4 
368/40 0۲6/0 

  1کلسیس

 

 هابین گروه

 هادرون گروه
 کل       

667/150 

665/۲7 
33۲/178 

7 

16 
۲3 

5۲4/۲1 

7۲9/1 
448/1۲ 00۲/0 

  ۲کلسیس
 

 هابین گروه

 هادرون گروه
 کل       

09۲/۲43 

844/17 
936/۲60 

7 

16 
۲3 

7۲7/34 
115/0 

31/139 9۲۲/0 

  1فسفر
 

 هابین گروه

 هادرون گروه
 کل       

957/1 

0۲9/0 
986/1 

7 

16 
۲3 

۲80/0 
00۲/0 

301/155 096/0 

  ۲فسفر
 

 هابین گروه
 هادرون گروه

 کل       

460/3 
109/0 

570/3 

7 
16 

۲3 

494/0 
007/0 

۲5۲/7۲ 007/0 

  1پتاسیس

 

 هاگروهبین 
 هادرون گروه

 کل       

804/5649 
۲76/۲ 

080/565۲ 

7 
16 

۲3 

115/807 

14۲/0 
673/5 073/0 

  ۲پتاسیس

 

 هابین گروه
 هادرون گروه

 کل       

804/5649 
۲76/۲ 

080/565۲ 

7 
16 

۲3 

115/807 

14۲/0 
673/5 073/0 

  1منیزیس
 

 هابین گروه

 هادرون گروه

 کل       

014/1446 

790/89 

804/1535 

7 

16 

۲3 

573/۲06 

61۲/0 
810/36 010/0 

  ۲منیزیس
 

 هابین گروه

 هادرون گروه

 کل       

014/1446 

790/89 

804/1535 

7 

16 

۲3 

573/۲06 

61۲/0 
810/36 010/0 

ESP 1 

 هابین گروه

 هادرون گروه

 کل       

673/318 

8۲5/1 

498/3۲0 

7 

16 

۲3 

5۲5/45 

114/0 
1۲8/399 005/0 

ESP ۲ 

 هابین گروه

 هادرون گروه

 کل       

673/318 

8۲5/1 

498/3۲0 

7 

16 

۲3 

5۲5/45 

114/0 
1۲8/399 005/0 

 .باشندمیبه ترتیب بیانگر الیه سطحی و تحتانی  ۲و  1اعداد 
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 f (ESP))منیزیم( و  e)پتاسیم(،  d)فسفر(،  c)کلسیم(،  b) ازت(،  aهای سطحی و تحتانی . میانگین فاکتورهای مطالعاتی در الیه3شکل 

 

فسفر در عمق سطحی و تحتانی در کاربری مرتع و در 

به باغی  کاربری  تانی در  مار مطلوب در عمق تح عنوان تی

سطحی در کاربری  شده در حالی که در عمق  نظر گرفته 

نامطلوب کشتی تیماری باغی و در عمق تحتانی اراضی تک

آید. پتاسدددیس و منیزیس نیز در هر دو عمق به حسددداب می

ضی آیش ضی باغی، تیمار مطلوب و در ارا  مطالعاتی در ارا

 (.3گردند )جدول تیمار نامطلوب محسوب می

های . تعیین مطلوب یا نامطلوب بودن کاربری1.3

 های سطحی و تحتانیمختلف کشاورزی در الیه
یه کاربری، ال تانی از نظر در هر  های سدددطحی و تح

که الیۀ اصالحی و تخریبی بودن بررسی شدند. در صورتی

سددطحی یا تحتانی سددبب افزایش فاکتورهای اصددالحی و 

کاهش فاکتور تخریبی شده باشد، نقش اصالحی داشته و 

فاکتور عالمت مثبت می چه سدددبب افزایش  گیرد و چنان
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الحی شده باشد نقش تخریبی تخریبی و کاهش فاکتور اص

گردد و در غیر این صورت داشته و عالمت منفی لحاظ می

 .]۲4[شود صفر در نظر گرفته می

 سطحی و تحتانیالیۀ کلی در مورد تیمارهای مطلوب و نامطلوب )عناصر غذایی( در . نتیجۀ 3جدول 

 ر نامطلوبتیما تیمار مطلوب فاکتور مورد بررسی

 اراضی آیش و باغی یکشتمرتع و اراضی تک 1ازت 

 اراضی آیش و باغی یکشتمرتع و اراضی تک ۲ازت 

 آیش اراضی چندکشتی و باغی 1کلسیس 

 آیش و مرتع اراضی چندکشتی و باغی ۲کلسیس 

 باغی مرتع 1فسفر 

 کشتیتک اراضی باغی و مرتع ۲فسفر 

 آیش باغی 1پتاسیس 

 آیش باغی ۲پتاسیس 

 آیش باغی 1منیزیس 

 آیش باغی ۲منیزیس 

ESP 1 آیش اراضی چندکشتی و باغی 

ESP ۲ آیش اراضی چندکشتی و باغی 

 .باشندمیسطحی و تحتانی الیۀ به ترتیب بیانگر  ۲و  1اعداد 
 

توان بیان کرد که کاربری آیش به با توجه به نتایا می

سددطحی و تحتانی بوده الیۀ ترین تیمار در عنوان نامطلوب

الیۀ سطحی و اراضی باغی در الیۀ است. کاربری مرتع در 

کشتی در اند و اراضی تکتحتانی نقش اصالحی نشان داده

 .(4)جدول  تحتانی نقش تخریبی داشته استالیۀ 

 های کشاورزییکاربرسطحی و تحتانی در الیۀ امتیازدهی کلی . 4جدول 

 فاکتور
 چندکشتی کشتیتک باغی آیش مرتع

 تحتانی سطحی تحتانی سطحی تحتانی سطحی تحتانی سطحی تحتانی سطحی

         0 0 ازت

      0 0   0 کلسیس

   0 0   0  0 0 فسفر

     0 0 0 0 0 0 پتاسیس

     0 0 0 0 0 0 منیزیس

ESP 0 0     0 0   

 3 ۲ 6 6 ۲ 4 0 1 ۲ ۲ مجموی

 

 یریگجهینتبحث و . 4
کاربری له در این پ وهش  عت های مختلف از جم زرا

زراعت چند کشدددتی )کشدددت تک کشدددتی )گندم آبی(، 

ستس آبیاری قطره سی ضی  ای(،مخلوط با  باغی )درخت ارا
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یاری قطره با سدددیسدددتس آب ای(،  مرتع و آیش گیالس 

به عنوان تیمار شدددده و از بین آنانتخاب ها تیمار مرتع 

شددده و عالوه بر سددنجیدن تیمارهای دیگر  شدداهد انتخاب

یمارها نسدددبت به آن، تیمار مرتع نیز نسدددبت به دیگر ت

سددنجیده شددده و مورد بررسددی قرار گرفتند. برای تعیین 

اصددالحی یا تخریبی بودن تیمارها در دو عمق سددطحی و 

ها که میزان پارامترهای اصالحی هر یک از کاربریتحتانی 

از جمله ازت، پتاسیس، کلسیس، منیزیس و فسفر را افزایش و 

به ESPپارامتر تخریبی  هد  کاهش د کاربری را  عنوان 

شد و  مطلوب از لحاظ کاهش تخریب خاک در نظر گرفته 

هر یک که میزان پارامترهای اصددالحی را کاهش و پارامتر 

شناخته تخریبی را افزایش دهد به عنوان کاربری نامطلوب 

 شد.

 یکشدددتتک های مختلف طبق نتایا در بین مدیریت

، مرتع و )درخت گیالس( ، تیمارهای باغی(گندم غرقابی)

به ترتیب  (ایقطرهکشددت مخلوط با آبیاری چند کشددتی )

ترین کاربری در جهت پایداری خاک در منطقه مناسدددب

کنند که این باشددند و از تخریب اراضددی جلوگیری میمی

ضوی  شانمو ستدهندۀ ن ضی ا صحیح در این ارا  مدیریت 

ترین نیز طی انجام پ وهشی مرتع را مناسب محققین  .]7[

اراضدددی آیش و پ وهش در این  تیمددار معرفی کردنددد

ترین تیمارها بودند و نقش کشدددتی به ترتیب نامطلوبتک

. این نتیجه با ]۲[ اندتخریبی را در خاک منطقه داشدددته

که نشدددان داد اراضدددی  ی در سددداحل آفریقانتایا تحقیق

سب بوده و نقش تخریبی در خاک منطقه تک شتی نامنا ک

ست، مطابقت دارد شته ا در ایالت  . نتایا تحقیقات]۲0[ دا

ضی تک ایلینوی آمریکا شان داد که ارا سبت نیز ن کشتی ن

تر بوده و نقش تخریبی داشددته به کشددت مخلوط نامطلوب

تایا این پ وهش مطابقت دارد ازت . ]۲1[ اسدددت که با ن

یکی از عناصر غذایی ضروری مورد نیاز برای گیاه است که 

مقدار آن به صورت قابل جذب در طبیعت بسیار کس است 

برای بیشتر گیاهان زراعی به صورت کود به خاک اضافه  و

استفاده از کودهای ازته و چرای دام از در نتیجه  ،می شود

یک طرف و جذب باالی نیترات توسدددط گیاهان مرتعی از 

کاربری مرتع  قدار ازت در  باال بودن م یل  طرف دیگر دل

اشدتهارد از کودهای فسدفاته و منطقۀ اسدت. همچنین در 

شود و این موضوی باعم افزایش بسیار استفاده مینیتراته 

همچنین در  شددود.تحتانی میالیۀ فسددفر مخصددوصددا  در 

سطح  شتر گیاهان در واحد  ضی باغی به علت تراکس بی ارا

فسفر افزایش یافته است. در مرتع نیز اگرچه عناصر غذایی 

ای به فرم قابل ریشددهاز جمله فسددفر به کمک ترشددحات 

ولی به علت بازگشت مجدد بقایای  ،دگردمیجذب تبدیل 

شده  سفر در خاک  گیاهی به خاک باعم افزایش میزان ف

 است.

کشاورزی چندکشتی  مطالعاتی، در سیستسمنطقۀ در 

کشددتی از آبیاری سددنتی از آبیاری مدرن و در اراضددی تک

ست. همان شده ا ستفاده  شاهده میا  ESPشود طور که م

ضی  شت مخلوط با آبموجود در ارا سبت ای قطرهیاری ک ن

ضی  ست که کشت گندم غرقابی به ارا شانکمتر ا دهندۀ ن

کشت  نسبت بهکشت مخلوط مطلوبیت سیستس کشاورزی 

مناسددب نتیجۀ تواند اسددت. این مسددئله می گندم غرقابی

بودن سیستس آبیاری در این کاربری باشد. در واقع سیستس 

تواند آبیاری سدددنتی با شدددور کردن خاک و اتالف آب می

زایی شدددود. بنابراین با توجه به این نتایا منجر به بیابان

ست که  های نوین آبیاری در منطقه انتخاب سیستسبهتر ا

 همچنین باید در نظر داشدددت که انتخاب مناسدددبگردد. 

های آبیاری به بافت خاک، عمق خاک، سددرعت سددیسددتس

به طور  ما  نفوذ آب، ظرفیت نگهداری نیز بسدددتگی دارد ا

ستس آبیاری غرقابی از مدیریت سی ست بوده کلی  های نادر

تیمار  همچنین .شدددودکه منجر به تخریب آب و خاک می

کشددت مخلوط نسددبت به تیمار باغی نیز برتری داشددته و 

این موضوی ودن الگوی کشت است. مناسب بدهندۀ نشان 

در جوامع کوچک نشدددان دادند  کهشدددده با تحقیق انجام

یاری قطره خاک رو  آب به محیط  ای آلودگی کمتری را 

 کند و سددیسددتس مناسددب تری برای آبیاری اسددتوارد می

 .]18[ مطابقت دارد

توانددد در تیمددار آیش نیز می ESPبدداال بودن  دلیددل

ها مدیریت نادرسدددت و کمبود منابع آبی در برخی بخش
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شتهارد باشد که مخصوصا  بخش های شمالی شهرستان ا

های آیش موجب رها شددددن و بدون کشدددت ماندن زمین

ستسال برای چندین  شوری در و  شده ا سبب افزایش 

شده های انجاماین مناطق گردیده است. با توجه به بررسی

شخص در الیه سطحی و تحتانی در مورد هر تیمار م های 

ضی آیش نامطلوب سطحی و الیۀ ترین تیمار در گردید ارا

 تحتانی بوده و نقش تخریبی در منطقه داشته است.

سدددطحی الیۀ تحتانی و مرتع در الیۀ اراضدددی باغی در 

صل با نتایا  شتند. نتایا حا صالحی دا تحقیق انجام نقش ا

ستانشده در غرب ع شان دادکه  رب سطحی الیۀ مرتع در  ن

. همچنین ]1[ نقش اصددالحی داشددته اسددت مطابقت دارد

به این نتیجه  محققین در تحقیقی در شددمال غربی فرانسدده

تحتانی نقش تخریبی داشته است الیۀ رسیدند که مرتع در 

 .]4[ که این نتیجه با نتایا این پ وهش مطابقت ندارد
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