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بررسی و مقایسۀ عناصر غذایی خاک در کاربری و الگوی کشت مختلف
(منطقۀ مطالعاتی :اشتهارد)
 شیما جوادی؛ دانشجوی دکتری ،دانشکدة منابعطبیعی و علوم زمین ،دانشگاه کاشان ،کاشان ،ایران.
 غالمرضا زهتابیان؛ استاد دانشکدة منابع طبیعی ،دانشگاه تهران ،کرج ،ایران.
 محمد جعفری؛ استاد دانشکدة منابع طبیعی ،دانشگاه تهران ،کرج ،ایران.
 حسن خسروی*؛ دانشیار دانشکدة منابع طبیعی ،دانشگاه تهران ،کرج ،ایران.
 اعظم ابولحسنی؛ دانشجوی دکتری دانشکدة منابع طبیعی ،دانشگاه تهران ،کرج ،ایران.

چکیده
کاهش کیفیت و سالمت خاک به دلیل عدم مدیریت منا سب زمین و یا تغییر در کاربری ارا ضی در مناطق خ شک و نیمهخ شک ایران
به یک چالش ا سا سی تبدیل شده که بر عنا صر غذایی خاک نیز تأث یرگذار ا ست .با توجه به اهمیتی که عنا صر غذایی در ر شد و نمو
گیاه دارند ،این تحقیق با هدف بررسی و مقایسۀ عناصر غذایی خاک در دو الیۀ سطحی و تحتانی در اراضی کشاورزی منطقۀ اشتهارد
صورت گرفت .در ابتدا نق شههای مختلف منطقه شامل نق شۀ خاک ،طبقات ارتفاعی و کاربری ارا ضی با ا ستفاده از  ArcGIS 9.3تهیه
شددد .چهار کاربری غالب منطقه شددامل اراضددی باغی (درخت گیالس با آبیاری قطرهای) ،زراعت با دو الگوی تک کشددتی (گندم آبی) و
الگوی چندکشتی (کشت مخلوط با آبیاری قطرهای) ،مرتع و آیش به عنوان تیمار مورد مطالعه در نظر گرفته شدند .پس از نمونهبرداری
از خاک ،عناصددر غذایی از جمله ازت ،کلسددیس ،فسددفر ،منیزیس و پتاسددیس در دو عمق سددطحی ( 0-30سددانتیمتر) و تحتانی (30-60
سانتیمتر) برر سی شدند .همچنین فاکتور  ،ESPبهعنوان فاکتور تخریبی ،جهت تعیین نقش ا صالحی یا تخریبی کاربریهای مختلف
در عمق های سددطحی و تحتانی مورد بررسددی قرار گرفت .نتایا آنالیز آماری دادهها با اسددتفاده از نرمافزار  ،SPSSنشدداندهندۀ وجود
اختالف معنی دار بین میانگین عنا صر غذایی مورد مطالعه بود .نتایا امتیازدهی کاربریها در الیههای سطحی و تحتانی نیز ن شان داد
که کاربری مرتع و اراضدی باغی به ترتیب در الیۀ سدطحی و تحتانی نقش اصدالحی داشدته و اراضدی تککشدتی در الیۀ تحتانی نقش
تخریبی دارد .کاربری آیش نیز بیشترین نقش تخریبی را در الیۀ سطحی و تحتانی دارا بود .به طور کلی ،با توجه به عناصر غذایی مورد
بررسدددی ،اراضدددی باغی ،مرتع و الگوی چندکشدددتی به ترتیب بهعنوان مطلوبترین تیمارها و اراضدددی آیش و تککشدددتی بهعنوان
نامطلوبترین تیمار شناخته شدند.
کلید واژگان :تککشتی ،چند کشتی ،مرتع ،تیمار مطلوب ،تیمار نامطلوب ،فاکتور اصالحی و تخریبی.

* نویسنده مسئول :شماره تماس+98۲63۲۲49313 :

Email: hakhosravi@ut.ac.ir
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 .1مقدمه
منابع طبیعی به عنوان یکی از ارکان جداناپذیر زندگی
انسددانها اعس از شددهری و روسددتایی به شددمار میرود که
ب سیاری از مایحتاج ان سان از آن به د ست میآید ] .[5در
این م یان خاک به عنوان منبع مهمی برای ف عال یت های
زراعی به شدددمار میرود ] .[6کیفیت خاک ،به صدددورت
توانایی یک خاک در انجام وظایف آن ،به عنوان بخشدددی
اساسی از زیستگاه بشری ،تعریف میشود ].[10
خاک به دو صورت فوقانی و تحتانی میبا شد ،کیفیت
و عنا صر غذایی خاک بای ستی در این دو سطح شنا سایی
گردد تا بتوان نقش هر کدام از این دو سددطح را در تولید،
تعیین و کمبودهای هر کدام را جهت رسددیدن به کشددت
مطلوب برطرف کرد ] .[8این موضدددوی ن یازم ند ان جام
تحقی قاتی در این زمی نه بوده تا بتوان اهم یت خاک و
الیههای آن را در رشددد گیاهان دانسددت .هرگونه فعالیت
تحقیقاتی در جهت کاربری مطلوب از عرصددده در نهایت
سبب حفظ آب و خاک و احیای مراتع خواهد شد که اثر
آن در حفظ منابع طبیعی و توسعۀ پایدار کشاورزی نمایان
میشدددود ] .[13بهطور کلی خاک منبع تأمین آب و مواد
غذایی برای گیاهان است ] .[۲3تولید موفقیتآمیز گیاهان
مستلزم خاک مناسب و وجود مقدار کافی از عناصر غذایی
در خاک ا ست ] .[15عنا صر غذایی نه تنها باید به صورت
ترکیباتی با شد که به سهولت مورد ا ستفاده گیاهان قرار
گیرد بلکه تعادل بین مقدار آنها نیز حائز اهمیت اسدددت
] . [16عناصر غذایی بر اساس میزان مصرف توسط گیاه به
دو د ستۀ پرم صرف و کس م صرف تق سیس می شوند ].[۲۲
عناصددر غذایی پر مصددرف و ضددروری برای گیاهان شددامل
عنا صر نیتروژن ،ف سفر و پتا سیس ا ست ] .[1۲نیتروژن در
رشددد سددریع گیاه ،سدداختمان پروتئین و کلروفیل نقش
داشددته و باعم مقاومت در برابر امرام میشددود .پتاسددیس
موجب فعال شددددن  60آنزیس مختلف میگردد ،رژیس آبی
گیاهان را بهبود بخشدددیده و تحمل به خشدددکی ،کسآبی،
یخزدگی و شددوری آب و خاک را افزایش میدهد .فسددفر
عنصددر کلیدی برای تقسددیس سددلولی و گسددتر و رشددد

بافتهای گیاهی بوده که نقاط رشدددد گیاهان را تشدددکیل
میدهند ] .[11تحقیقات متعددی در زمینۀ تعیین غلظت
عناصددر غذایی مختلف در خاک تحت کاربریهای مختلف
صورت گرفته است.
در تحقیقی به بررسدددی کیف یت خاک مرتع ت حت
ح فا ظت های مختلف پرداخ ته شدددد .به این منظور 11
شاخص سطح خاک مورد برر سی قرارگرفت و  87نمونه
خاک را از منطقه جمعآوری شددد و فاکتورهای اسددیدیته،
شوری ،ازت ،فسفر و مادۀ آلی را برای هر نمونه در دو الیۀ
سطحی و تحتانی اندازهگیری شد .نتایا نشان داد که در
الیۀ سطحی مناطق حفاظت شده بیشترین پایداری وجود
داشدددته و در مراتعی که تحت چرای شددددید بودهاند مواد
غذایی خاک کاهشیافته و پایداری خاک کس شددده اسددت
] .[17بررسددی تأثیر سددیاسددت زیسددتمحیطی بر عناصددر
غذایی خاک در دو الیۀ سددطحی و تحتانی نشددان داد که
مادۀ آلی و فسفر در هر دو الیه اختالف معنیدار نداشته و
همچنین مرتع دارای کیفیت خاک پایینتری نسدددبت به
سدددایر کاربریها بوده اسدددت ] .[14بررسدددی تأثیر تغییر
کاربری مرتع به کشاورزی در حاصلخیزی خاک در منطقۀ
تفتان ن شان داد که تغییر کاربری ارا ضی تأثیر معنیداری
بر خ صو صیات خاک دارد .هرچند نیتروژن ،ف سفر و کربن
آلی خاک در کاربری های زراعی در مقایسددده با کاربری
مرتع بیشدددتر بوده ولی تغییر کاربری به ترتیب منجر به
افزایش و کاهش شددوری و کربنات کلسددیس گردیده اسددت
] .[9بررسی اثر تغییر کاربری اراضی از جنگل به کشاورزی
در منطقۀ زرینآباد ساری ن شان داد که این تغییر کاربری
باعم کاهش درصدددد کربن آلی ،نیتروژن و افزایش مقدار
فسدددفر شدددده اسدددت ] .[3در مطالعهای اثر تغییر کاربری
اراضدددی و مواد مادری بر برخی وی گی های خاک در
شددهرسددتان الهیجان و لنگرود مورد بررسددی قرار گرفت و
نتایا نشان داد که تغییر جنگل به اراضی کشاورزی منجر
به کاهش کربن آلی ،کلسیس ،پتاسیس و منیزیس خاک شده
است ].[19
با توجه به مطالعات صدددورت گرفته میتوان بیان کرد
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که سددالمت خاک نه تنها برای بهرهوری کشدداورزی بلکه
برای تمام اکوسیستس از نظر کیفیت آب ،هوا و غذا اهمیت
دارد .در مجموی میتوان گفت که تحقیقات بسدددیاری در
خ صوص تأثیر کاربری ارا ضی بر خ صو صیات شیمایی و
فیزیکی صددورت گرفته اسددت و اغلب آنها نیز تأثیر تغییر
کاربری اراضددی بر خصددوصددیات خاک را معنیدار ارزیابی
کردند .در این تحقیق نیز تال شددده اسددت تا با درک بر
اینکه اشددتهارد یکی از قطبهای مهس کشدداورزی اسددتان
البرز اسدددت تأثیر کاربریها و الگوهای کشدددت مختلف بر
عناصدددر غذایی خاک در دو گروه فاکتورهای اصدددالحی و
تخریبی بررسددی گردد .عالوه بر این سددعی شددده اسددت با
تعیین مطلوبترین و نامطلوبترین کاربری اراضدددی در
منطقه ،تأثیر عناصر غذایی خاک در الیۀ سطحی و تحتانی
به صدددورت مجزا بررسدددی تا در نهایت عملیات مدیریت
مناسبی جهت رفع مشکالت عناصر غذایی و کیفیت خاک
اتخاذ گردد.

 .2روش شناسی
 .1.2معرفی منطقۀ مورد مطالعه
اشددتهارد از توابع اسددتان البرز و از شددهرهای باسددتانی
ایران اسددددت .مسددددا حت آن  769/743کیلومترمربع با
جمعیتی در حدود  ۲5000نفر در غرب تهران اسددددت.
منطقۀ مورد مطالعه در اشدددتهارد به مسددداحت ۲47/۲8
کیلومترمربع بین"  50° ،۲9' ،60تددا " 50° ،44' ،56
درجه طول شرقی و "  35° ،43' ،01تددددددددا " ،47' ،18
 35°درجه عرم شددمالی واقع شددده اسددت (شددکل .)1
منطقه دارای اقلیس مدیترانهای گرم و خشدددک با میانگین
بارندگی ساالنۀ  ۲45/8میلیمتر ،متو سط رطوبت  51/3و
متو سط دما  14/7درجۀ سانتیگراد ا ست .رژیس رطوبتی
خاک منطقه اریدیک و رژیس حرارتی ترمیک میباشد.
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شکل  .1موقعیت منطقۀ مورد مطالعه در ایران و استان البرز

 .2.2روش تحقیق
جهت بررسی عناصر غذایی خاک در دو الیۀ سطحی و
تحتانی در منطقۀ اشدددتهارد ،ابتدا به تهیه و جمعآوری
اطالعات و آمار موجود در منطقه و تهیۀ نقشدددههای اولیه
پرداخته شدددد ،همچنین تیمارهای مرتع ،اراضدددی باغی،
تککشددتی ،چندکشددتی و آیش تعیین شددد .سدد س با
اسدددت فاده از  GPSن قاط نمو نهبرداری تعیین گرد ید و
نمونهها از دو عمق سدددطحی ( )0-30و تحتانی ()30-60
در سدده تکرار برای هر تیمار برداشددت شددد ( شددکل .)1
نمونههای خاک به آزمای شگاه منتقل شد و غلظت عنا صر
ازت ،کل سیس ،ف سفر ،پتا سیس و منیزیس در هر نمونه خاک
ا ندازهگیری شددددد .م قدار  ESPنیز ،به عنوان فاکتوری
تخریبی ،جهددت تعیین نقش اصدددالحی یددا تخریبی
کاربری های مختلف کشددداورزی در الیه های سدددطحی و
تحتانی اندازهگیری شدددد .در نهایت تجزیه و تحلیل های
آماری دادهها با اسددتفاده از نرمافزار آماری  SPSSصددورت

گرفت .آزمون نرمال بودن دادهها از طریق آزمون شاپیرو و
تعیین وجود یا عدم وجود اختالف معنیدار بین تیمارها با
اسدددتفاده از تجزیه واریانس انجام شدددد .آزمون توکی نیز
جهت مقایسدددۀ میانگینها اسدددتفاده گردید .در نهایت با
جمعبندی دادهها و اطالعات به د ست آمده م شخص شد
کدام مدیریت به ا صالح خاک در اعماق سطحی و تحتانی
کمک کرده و کدامیک منجر به تخریب خاک شده است.

 .3نتایج
نتایا حا صل از آزمون شاپیرو ن شان داد که دادههای
مربوط به کلیۀ متغیرها در هر دو سدطح نرمال بوده اسدت
(جدول  .)1نتایا حاصددل از مقایسددۀ میانگینها توسددط
آزمون توکی نیز حاکی از اختالف معنیدار بین تیمارهای
مختلف در هر دو الیه بود (جدول  .)۲میانگینهای مربوط
به فاکتورهای مطالعاتی (ازت ،کلسددیس ،فسددفر ،پتاسددیس،
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نامطلوب به حسدداب میآید .کلسددیس در عمق سددطحی و
تحتانی در کاربریهای چندکشددتی و باغی تیمار مطلوب،
محسددوب میشددود اما در کاربری آیش (عمق سددطحی و
تحتانی) و نیز کاربری مرتع (عمق تحتانی) تیمار نامطلوب
به حساب میآید.

منیزیس) در الیههای سطحی و تحتانی در شکل ( )3نشان
داده شده است.
نتایا کلی در رابطه با تیمارهای مطلوب و نامطلوب در
الیههای سددطحی و تحتانی نشددان داد که عنصددر ازت در
کاربریهای مرتع و تککشدددتی در هر دو عمق مطالعاتی،
به عنوان تی مار مطلوب و در اراضدددی آیش و باغی تی مار

جدول  .1اطالعات کلی مربوط به متغیرها در الیۀ سطحی و تحتانی
نمونه خاک
1
مرتع
۲
مرتع
1
باغی
۲
باغی
1
آیش
۲
آیش
1
چندکشتی
۲
چندکشتی
1
تککشتی
۲
تککشتی

ازت
0/637
0/463
0/637
0/637
0/637
0/637
0/637
0/637
0/780
0/780

کلسیس
0/637
0/637
0/891
0/747
0/731
0/614
0/7۲6
0/7۲6
0/4۲4
0/۲30

اعداد  1و  ۲به ترتیب بیانگر الیه سطحی و تحتانی میباشند.

فسفر
0/817
0/736
0/637
0/637
0/878
0/7۲6
0/7۲6
0/7۲6
0/637
0/4۲4

پتاسیس
0/151
0/563
0/537
0/463
0/736
0/91۲
0/103
0/307
0/4۲4
0/750

منیزیس
0/537
0/463
0/78
0/407
0/585
0/900
0/493
0/780
0/463
0/567

ESP

0/953
0/135
0/503
0/697
0/407
0/578
0/36۲
0/7۲8
0/641
0/359

946

مرتع و آبخیزداری ،مجله منابع طبیعی ایران ،دوره  ،7۲شماره  ،4زمستان 1398
جدول  .2نتایج تجزیه واریانس در دو الیۀ سطحی و تحتانی
تیمار

ازت

1

ازت

۲

کلسیس

1

کلسیس

۲

فسفر

1

فسفر

۲

پتاسیس

1

پتاسیس

۲

1

منیزیس

منیزیس

۲

ESP

1

ESP

۲

مجموی مربعات

درجه آزادی

میانگین مربعات

مقدار F

بین گروهها
درون گروهها
کل

0/038
0/006
0/044

7
16
۲3

0/005
0/00

15/161

بین گروهها
درون گروهها
کل

119۲/417
67/517
1۲59/934

7
16
۲3

170/345
4/۲۲0

40/368

بین گروهها
درون گروهها
کل

150/667
۲7/665
178/33۲

7
16
۲3

۲1/5۲4
1/7۲9

1۲/448

0/00۲

بین گروهها
درون گروهها
کل

۲43/09۲
17/844
۲60/936

7
16
۲3

34/7۲7
0/115

139/31

0/9۲۲

بین گروهها
درون گروهها
کل

1/957
0/0۲9
1/986

7
16
۲3

0/۲80
0/00۲

155/301

بین گروهها
درون گروهها
کل

3/460
0/109
3/570

7
16
۲3

0/494
0/007

7۲/۲5۲

بین گروهها
درون گروهها
کل

5649/804
۲/۲76
565۲/080

7
16
۲3

807/115
0/14۲

5/673

بین گروهها
درون گروهها
کل

5649/804
۲/۲76
565۲/080

7
16
۲3

807/115
0/14۲

5/673

0/073

بین گروهها
درون گروهها
کل

1446/014
89/790
1535/804

7
16
۲3

۲06/573
0/61۲

36/810

0/010

بین گروهها
درون گروهها
کل

1446/014
89/790
1535/804

7
16
۲3

۲06/573
0/61۲

36/810

0/010

بین گروهها
درون گروهها
کل

318/673
1/8۲5
3۲0/498

7
16
۲3

45/5۲5
0/114

399/1۲8

بین گروهها
درون گروهها
کل

318/673
1/8۲5
3۲0/498

7
16
۲3

45/5۲5
0/114

399/1۲8

اعداد  1و  ۲به ترتیب بیانگر الیه سطحی و تحتانی میباشند.

معنی داری

0/006

0/0۲6

0/096

0/007

0/073

0/005

0/005
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شکل  .3میانگین فاکتورهای مطالعاتی در الیههای سطحی و تحتانی  ( aازت)( b ،کلسیم)( c ،فسفر)( d ،پتاسیم)( e ،منیزیم) و )ESP( f

فسفر در عمق سطحی و تحتانی در کاربری مرتع و در
عمق تح تانی در کاربری باغی بهعنوان تی مار مطلوب در
نظر گرفته شده در حالی که در عمق سطحی در کاربری
باغی و در عمق تحتانی اراضی تککشتی تیماری نامطلوب
به حسددداب میآید .پتاسدددیس و منیزیس نیز در هر دو عمق
مطالعاتی در ارا ضی باغی ،تیمار مطلوب و در ارا ضی آیش
تیمار نامطلوب محسوب میگردند (جدول .)3

 .1.3تعیین مطلوب یا نامطلوب بودن کاربریهای
مختلف کشاورزی در الیههای سطحی و تحتانی
در هر کاربری ،ال یه های سدددطحی و تح تانی از نظر
اصالحی و تخریبی بودن بررسی شدند .در صورتیکه الیۀ
سددطحی یا تحتانی سددبب افزایش فاکتورهای اصددالحی و
کاهش فاکتور تخریبی شده باشد ،نقش اصالحی داشته و
عالمت مث بت میگیرد و چنان چه سددد بب افزایش فاکتور
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صفر در نظر گرفته میشود ].[۲4

تخریبی و کاهش فاکتور اصالحی شده باشد نقش تخریبی
داشته و عالمت منفی لحاظ میگردد و در غیر این صورت

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

تیمار نامطلوب

فاکتور مورد بررسی
ازت

1

مرتع و اراضی تککشتی

اراضی آیش و باغی

ازت

۲

مرتع و اراضی تککشتی

اراضی آیش و باغی

کلسیس

1

اراضی چندکشتی و باغی

کلسیس

۲

اراضی چندکشتی و باغی

فسفر
فسفر

آیش
آیش و مرتع

1

مرتع

باغی

۲

اراضی باغی و مرتع

تککشتی

پتاسیس

1

باغی

پتاسیس

۲

باغی

منیزیس

1

باغی

آیش

منیزیس

۲

باغی

آیش

آیش
آیش

ESP

1

اراضی چندکشتی و باغی

ESP

۲

اراضی چندکشتی و باغی

آیش
آیش

اعداد  1و  ۲به ترتیب بیانگر الیۀ سطحی و تحتانی میباشند.

با توجه به نتایا میتوان بیان کرد که کاربری آیش به
عنوان نامطلوبترین تیمار در الیۀ سددطحی و تحتانی بوده
است .کاربری مرتع در الیۀ سطحی و اراضی باغی در الیۀ

تحتانی نقش اصالحی نشان دادهاند و اراضی تککشتی در
الیۀ تحتانی نقش تخریبی داشته است (جدول .)4

جدول  .4امتیازدهی کلی الیۀ سطحی و تحتانی در کاربریهای کشاورزی
فاکتور

مرتع

باغی

آیش

چندکشتی

تککشتی

سطحی

تحتانی

سطحی

تحتانی

سطحی

تحتانی

سطحی

تحتانی

سطحی

تحتانی

ازت

















0

0

کلسیس

0











0

0





فسفر





0

0





0



0

0

پتاسیس

0

0









0

0

0

0

منیزیس

0

0









0

0

0

0

ESP

0

0









0

0





مجموی

3

۲

6

6

۲

4

0

1

۲

۲

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

تک کشدددتی (گندم آبی) ،زراعت چند کشدددتی (کشدددت
مخلوط با سی ستس آبیاری قطرهای) ،ارا ضی باغی (درخت
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گیالس با سدددیسدددتس آب یاری قطرهای) ،مرتع و آیش
انت خابشدددده و از بین آن ها تیمار مرتع به عنوان تیمار
شدداهد انتخاب شددده و عالوه بر سددنجیدن تیمارهای دیگر
نسدددبت به آن ،تیمار مرتع نیز نسدددبت به دیگر تیمارها
سددنجیده شددده و مورد بررسددی قرار گرفتند .برای تعیین
اصددالحی یا تخریبی بودن تیمارها در دو عمق سددطحی و
تحتانی هر یک از کاربریها که میزان پارامترهای اصالحی

طرف دیگر دل یل باال بودن م قدار ازت در کاربری مرتع
اسدت .همچنین در منطقۀ اشدتهارد از کودهای فسدفاته و
نیتراته بسیار استفاده می شود و این موضوی باعم افزایش
فسددفر مخصددوصددا در الیۀ تحتانی میشددود .همچنین در
ارا ضی باغی به علت تراکس بی شتر گیاهان در واحد سطح
فسفر افزایش یافته است .در مرتع نیز اگرچه عناصر غذایی
از جمله فسددفر به کمک ترشددحات ریشددهای به فرم قابل

از جمله ازت ،پتاسیس ،کلسیس ،منیزیس و فسفر را افزایش و
پارامتر تخریبی  ESPرا کاهش د هد بهعنوان کاربری
مطلوب از لحاظ کاهش تخریب خاک در نظر گرفته شد و
هر یک که میزان پارامترهای اصددالحی را کاهش و پارامتر
تخریبی را افزایش دهد بهعنوان کاربری نامطلوب شناخته
شد.
طبق نتایا در بین مدیریت های مختلف تک کشدددتی

جذب تبدیل میگردد ،ولی به علت بازگشت مجدد بقایای
گیاهی به خاک باعم افزایش میزان ف سفر در خاک شده
است.
در منطقۀ مطالعاتی ،در سیستس کشاورزی چندکشتی
از آبیاری مدرن و در اراضددی تککشددتی از آبیاری سددنتی
ا ستفاده شده ا ست .همانطور که م شاهده می شود ESP
موجود در ارا ضی ک شت مخلوط با آبیاری قطرهای ن سبت

(گندم غرقابی) ،تیمارهای باغی (درخت گیالس) ،مرتع و
چند کشددتی (کشددت مخلوط با آبیاری قطرهای) به ترتیب
مناسدددبترین کاربری در جهت پایداری خاک در منطقه
میباشددند و از تخریب اراضددی جلوگیری میکنند که این

به ارا ضی ک شت گندم غرقابی کمتر ا ست که ن شاندهندۀ
مطلوبیت سیستس کشاورزی کشت مخلوط نسبت به کشت
گندم غرقابی اسددت .این مسددئله میتواند نتیجۀ مناسددب
بودن سیستس آبیاری در این کاربری باشد .در واقع سیستس

مو ضوی ن شاندهندۀ مدیریت صحیح در این ارا ضی ا ست
] .[7محققین نیز طی انجام پ وهشی مرتع را مناسبترین
تیمددار معرفی کردنددد در این پ وهش اراضدددی آیش و
تککشدددتی به ترتیب نامطلوبترین تیمارها بودند و نقش
تخریبی را در خاک منطقه داشدددتهاند ] .[۲این نتیجه با
نتایا تحقیقی در سددداحل آفریقا که نشدددان داد اراضدددی
تکک شتی نامنا سب بوده و نقش تخریبی در خاک منطقه
دا شته ا ست ،مطابقت دارد ] .[۲0نتایا تحقیقات در ایالت
ایلینوی آمریکا نیز ن شان داد که ارا ضی تکک شتی ن سبت
به کشددت مخلوط نامطلوبتر بوده و نقش تخریبی داشددته
اسدددت که با نتایا این پ وهش مطابقت دارد ] .[۲1ازت
یکی از عناصر غذایی ضروری مورد نیاز برای گیاه است که
مقدار آن به صورت قابل جذب در طبیعت بسیار کس است
و برای بیشتر گیاهان زراعی به صورت کود به خاک اضافه
می شود ،در نتیجه استفاده از کودهای ازته و چرای دام از
یک طرف و جذب باالی نیترات توسدددط گیاهان مرتعی از

آبیاری سدددنتی با شدددور کردن خاک و اتالف آب میتواند
منجر به بیابانزایی شدددود .بنابراین با توجه به این نتایا
بهتر ا ست که سی ستسهای نوین آبیاری در منطقه انتخاب
گردد .همچنین باید در نظر داشدددت که انتخاب مناسدددب
سددیسددتسهای آبیاری به بافت خاک ،عمق خاک ،سددرعت
نفوذ آب ،ظرفیت نگهداری نیز بسدددتگی دارد اما به طور
کلی سی ستس آبیاری غرقابی از مدیریتهای نادر ست بوده
که منجر به تخریب آب و خاک میشدددود .همچنین تیمار
کشددت مخلوط نسددبت به تیمار باغی نیز برتری داشددته و
نشان دهندۀ مناسب بودن الگوی کشت است .این موضوی
با تحقیق انجامشدددده که نشدددان دادند در جوامع کوچک
رو آب یاری قطرهای آلودگی کمتری را به محیط خاک
وارد میکند و سددیسددتس مناسددب تری برای آبیاری اسددت
مطابقت دارد ].[18
دلیددل بدداال بودن  ESPدر تیمددار آیش نیز میتوانددد
مدیریت نادرسدددت و کمبود منابع آبی در برخی بخش ها
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اراضدددی باغی در الیۀ تحتانی و مرتع در الیۀ سدددطحی
 نتایا حا صل با نتایا تحقیق انجام.نقش ا صالحی دا شتند
شده در غرب عرب ستان که ن شان داد مرتع در الیۀ سطحی
 همچنین.[1] نقش اصددالحی داشددته اسددت مطابقت دارد
محققین در تحقیقی در شددمال غربی فرانسدده به این نتیجه
رسیدند که مرتع در الیۀ تحتانی نقش تخریبی داشته است
.[4] که این نتیجه با نتایا این پ وهش مطابقت ندارد
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مخ صو صا بخشهای شمالی شهر ستان ا شتهارد با شد که
موجب رها شددددن و بدون کشدددت ماندن زمینهای آیش
برای چندین سال شده ا ست و سبب افزایش شوری در
 با توجه به بررسیهای انجامشده.این مناطق گردیده است
در الیههای سطحی و تحتانی در مورد هر تیمار م شخص
گردید ارا ضی آیش نامطلوبترین تیمار در الیۀ سطحی و
.تحتانی بوده و نقش تخریبی در منطقه داشته است
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