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چکیذُ
فزعایؼ خاک  ،خطز جذی بزای اهٌیت غذایی کؾَر ٍ هٌطقِ اعت  .بٌابزایي بز رعی فزعایؼ خاک اهزی ضزٍری اعت.
رٍػ ّای تجزبی ،آهاری ،ریاضی ٍ ّیذرٍلَصیکی

هتٌَػی بِ هٌظَر بزآٍرد فزعایؼ ٍ رعَب بکار گزفتِ ؽذُ اعت  .اها

هٌؾایابی رعَب اس رٍػ ّای جذیذ ،هؾاّذُ ای ٍ قابل اًذاسُ گیزی تقزیبا اس دقت باالیی بزخَردار اعت بز ایي اعاط در ایي
پضٍّؼ با اعتفادُ اس رٍػ هٌؾایابی رعَب ،هٌابغ رعَب حَضِ آبخیشهلکؾاّی هؾخـ گزدیذ ٍ عْن ًغبی ّز کذام اس
کاربزی ّا در عِ فقل پاییش ،سم عتاى ٍ بْار تؼییي گزدیذ  .بذیي فَرت کِ تؼذاد ً 36وًَِ رعَب اس کاربزی ّای هختلف
جٌگل ،هزتغ ٍ کؾاٍرسی ٍ ً 12وًَِ اس رعَبات هؼلق خزٍجی حَضِ جوغ آٍری ٍ بِ آسهایؾگاُ هٌتقل ؽذًذ  .با اعتفادُ اس
آسهَى کزٍعکال ٍالیظ ٍ هذل تزکیبی عْن ًغبی ّز کذام اس کاربزی ّا در فقَل هذکَر تؼییي ؽذ .بز اعاط ًتایج بِ دعت
آهذُ کاربزی هزتغ در ّز عِ فقل پاییش ،سهغتاى ٍ بْار بیؾتزیي عْن را بِ خَد اختقاؿ داد ٍ کاربزی کؾاٍرسی در

عِ

فقل پاییش ،سهغتاى ٍ بْار بطَر هتَعط با  38/33درفذ ،هیشاى قابل تَجْی را بِ خَد اختقاؿ دادُ اعت  .ارتباط رعَبذّی
در فقَل هختلف عال ٍ ًَع کاربزی ًَآٍری تحقیق اعت .دعتگاُ اجزایی با تَجِ بِ ًتایج تحقیق هی تَاًذ بزاعاط اٍلَیت
ًَع کاربزیْا توْیذات السم را بزًاهِ ریشی ًوایذ.
ٍاصُ ّای کلیذی :حَضِ آبخیشهلکؾاّی ،کاربزی اراضی،فزعایؼ فقلی ،هٌؾایابی رعَب.
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هقذهِ
تا وٌَى زر هَرز فزعایؼ ذان ٍ تَلیس رعَب هسل ّا ٍ رٍػّای هرتلفی اتس اع ٍ تِ وار گزفتِ ؽسُ اعت وِ ذیلی
ون تِ ػاهل فقل تَخِ زاؽتِ اًس  .ارسیاتی هیشاى فزعایؼ زر فقَل هرتلف ترقَؿ زر وؾَر ها ایزاى ووتز هَرز
تَخِ هحمماى تَزُ اعت  .زر فَرتی وِ هغالؼات ًؾاى زازُ اًس تَخِ تِ اذتالف فزعایؼ زر فقَل هرتلف تِ هیشاى
اذتالف فزعایؼ زر هىاى ّای هرتلف هْن هی تاؽس ( .وٌاپي ٍ ّوىا راى .) 430 ،2007،1تسیي تزتیة السم اعت
هىاىّایی وِ زر هؼزك ذغز ٍ فزعایؼ تیؾتزی ّغتٌس را زر سهاى ّای هتفاٍت تِ فَرت خساگاًِ ارسیاتی وزز تا
تا هؾرـ وززى ػَاهل هَثز زر فزعایؼ هسیزیت تْتزی را زر هَرز رٍػ ّای حفاظت ذان اػوال ًوَز  .زر ایي
راتغِ ،عززا )2002 (2تاثیز فقل ٍ ًَع عاسًسّای سهیي ؽٌاعی زر هیشاى فزعایؼ را زر عِ حَضِ ٍالغ زر اعپاًیا
3
تزرعی وزز ٍ تِ ایي ًتیدِ رعیس وِ فقل تْار ٍ تاتغتاى تیؾتزیي فزعایؼ ذان رخ هی زّس .الیَر ٍ ّوىاراى
( )2010هیشاى غلظت ػٌافز را تزای تؼییي ًزخ فزعایؼ فیشیىی ٍ ؽیویایی زر یه زٍرُ عِ عالِ زر فقَل
هرتلف هَرز تزرعی لزار زازًس  .آلیٌغیاّ ٍ )2013( 4وىاراى ،ػَاهل هَثز فزعایؼ را زر اراضی وؾاٍرسی تزرعی
وززًس ٍ تِ ایي ًتیدِ رعیسًس تیؾتزیي ًزخ ترزیة ذان تحت تاثیز ع اهل فقل ٍ زر فقل تْار هی تاؽسّ .سف اس
اراضی زر حَضِ آتریش
ایي هغالؼِ ًؾاى زازى تٌَع سهاًی هماٍهت ذان زر تزاتز فزعایؼ تا تَخِ تِ وارتزی
هلىؾاّی هیتاؽس .آتریش هلىؾاّی اس خولِ حَضِ ّای آتریش وَّغتاًی خٌگل ّای ساگزط ٍالغ زر اعتاى ایالم
هیتاؽس وِ زر زِّ ی اخ یز تا ؽست فزاٍاًی هَرز تغییز وارتزی اس خٌگل تِ اراضی وؾاٍرسی ٍ ٍیالّای هغىًَی ٍ
احساث خازُ ؽسُ وِ ترزیة ؽسیس ذان ،افشایؼ تار رعَب ٍ تغییز هغیز رٍز تِ ٍضَح لاتل هؾاّسُ اعت  .تِ ایي
تزیّای خازُ ،خٌگل ٍ
هٌظَر زر ایي هغالؼِ تا اعتفازُ اس تىٌیه هٌؾایاتی رعَب ،عْن ًغثی ّزوسام اس وار
وؾاٍرسی زر فقَل سهغتاى ٍ تْار خساگاًِ هحاعثِ گززیس.
هَاد ٍ رٍػّا
هؼزفی هٌطقِ
سیز حَضِ هلىؾاّی (اها) تا هغاحت ّ4319ىتار زر خٌَب ؽزق حَضِ عس ایالم زر هَلؼیت خغزافیایی 33زرخِ ٍ
24زلیمِ ٍ  17ثاًیِ تا 33زرخِ ٍ  29زلیمِ  7ثاًیِ ػزك ؽوالی ٍ  46زرخِ ٍ  24زلیمِ ٍ  12ثاًیِ تا  46زرخِ ٍ
 31زلیمِ ٍ  27ثاًیِ عَل ؽزلی لزار گزفتِ اعت  .هیاًگیي تارًسگی  620هیلیوتز ٍ هیاًگیي زرخِ حزارت 18زرخِ
عاًتیگزازًَ ،ع اللین ًیوِ هزعَب هؼتسل ،تلٌستزیي ًمغِ ارتفاػی 1900هتز ٍ حسالل ارتفاع سیز حَضِ زر ذزٍخی
حَضِ تِ عس ایالم1100هتزاعت .ایي سیز حَضِ تا هتَعظ ارتفاػی 1500هتز زر ٍاحس صئَهَرفَلَصیىی وَّغتاى
لزار گزفتِ اعت ،ؽیة هتَعظ 22/4زرفس ،ؽىل حَضِ  ،1/62هغتغیل هؼازل تا عَل  ٍ 14/8ػزك  ،6/7تزاون
آتزاِّ  3/3زر همیاط  ،1:50000سهاى توزوش  1/2هیتاؽس .تؾىیالت سهیي ؽٌاعی سیزح ٍضِ چاٍیش عاسًسّای
عزٍن ،عَرگاُ ،ایالم ،پاتسُ ،گَرپی ٍ رعَتات وَاتزًزی اعت  .ؽىل  1هَلؼیت خَضِ آتریش ٍ ًماط ًوًَِ تززاری را
ًؾاى هیزّس.
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ؽکل  -1هَقؼیت حَضِ هلکؾاّی ٍ ًقاط ًوًَِ بزداری ًَع کاربزی

ًوًَِبزداری اس هٌابغ رعَب
تِ هٌظَر ًوًَِ تززاری اس هٌاتغ رعَب ،تؼس اس پیوایؼ فحزایی ٍ آهازُ عاسی ًمؾِ ّای هَرز ًیاس ،تا تَخِ تِ
وارتزیّای هَخَز عِ وارتزی خٌگل ،وؾاٍرسی ٍ هزتغ اًتراب ؽسًس  .هغاتك ؽىل ً ،1وًَِ ّای تززاؽت ؽسُ اس
هٌغمِ زر هدوَع ً 36وًَِ اس ٍاحسّای وارتزی هتفاٍت ،اس ػوك  0-5عاًتیهتزی خوغآٍری ؽسً .نًٍِ ّای ذان،
اس ػوك  0-10عاًتیهتزی تززاؽتِ ؽسًس ،تِ هٌظَر ایٌىِ ًوًَِ ّا هؼزف واهلی اس هحل ًوًَِ تززاری ؽسُ تاؽس زر
ّزیه اس هحل ّای ًوًَِ تززاری زر یه ؽؼاع تمزیثی  100هتزی ،حسٍز ً 5وًَِ تززاؽت ٍ پظ اس هرلَط وززى
آىّا ،حسٍز یه ویلَگزم ًوًَِ تززاؽت ؽس .تزرطی عَاتك تحمیك ًؾاى هی زّس وِ وٍَپز ٍ ّوىاراى ،)2015( 5
زٍرٍوظ ٍ ّوىاراى  ،)2010( ،6گزاسٍعىی ٍ ّوىاراى ً ٍ )2003( 7قزتی ٍ ّوىاراى  )2014( 8اس ایي رٍػ اعتفازُ
وززُ اًس.
ًوًَِبزداری رعَب
زر ایي پضٍّؼ تؼساز ً 12وًَِی رعَب اس رعَب ّای هؼلك حَضِ هلىؾاّی خوغآٍری ؽس .تسیي ؽزح وِ زر
عَل ّز رذساز تارػ زر تاسُ سهاًی عال ( 1393تا ّ )1394ز  20زلیمِ یه تار رعَتات هؼلك اس آتزاِّ ًمغِ
ذزٍخی حَضِ تززاؽتِ ٍ اس واغذ فافی ػثَر زازُ ؽسًس ٍ عپظ زر زاذل آٍى لزارگزفتِ ٍ پظ اس ذؾه ؽسى تا
اله  63هیىزٍى غزتال ؽسُ ٍ تِ آسهایؾگاُ اًتمال یافتٌس.
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جذٍل (ٍ )1یضگیّای ًوًَِبزداری رعَب
رزیف

تارید ًوًَِ تززاری

هیشاى تارًسگی هیلی هتز

هیشاى رعَب(گزم زر لیتز)

1

93/8/4

16/3

1/2

2

93/8/24

18/2

1/4

3

93/9/12

14/3

0/6

4

93/10/20

25/2

2/1

5

93/10/28

22

1/6

6

93/11/18

14

0/7

7

93/11/26

21/7

1/5

8

94/12/10

16/2

0/8

9

94/1/16

26/2

2/4

10

94/2/8

14

0/6

11

94/2/26

10

0/4

12

94/8/18

10/5

1/8

تجشیِّای آسهایؾگاّی
تا تَخِ تِ هغالؼات اًدام ؽسُی لثلً ،قزتی ٍ ّوىاراى ( ،)2014رٍآى ٍ ّوىاراى  ،)2012(9زٍرٍوظ ٍ ّوىاراى
( ٍ )2012زی ّي ٍ ّوىاراى  ٍ)2012(10اعتسالل ّای هَخَز ،ػٌافزآلی ٍ صئَؽیویایی ؽاهل ،وزتي آلی (،)C
اعتزاًغین (ً ،)Srیىل ( ،)Niعسین ( ،)Naپتاعین ( ،)Kهظ ( ،)Cuآّي ( ،)Feهٌگٌش ( ،)Mnولغین (ٍ )Ca
هٌیشین( ،)Mgعزب ( ،)Pbتِ هٌظَر هٌؾایاتی اًتراب ؽسًس  .تزای اعترزاج ػٌافز اس ًوًَِ ّای ذان ٍ رعَب اس
رٍػ ّضن اعیسی اعتفازُ ؽس  .غلظت ػٌافز صئَؽیویایی تا اعتفازُ اس زعتگاُ خذب اتوی  ٍ 11اعتفازُ اس ًوًَِ
اعتاًسارز هزن  ٍ 12رعن هٌحٌی والیثزاعیَى اًساسُ گیزی ٍ تِ ٍاحس هیىزٍگزم تز گزم ًوًَِ ذان گشارػ ؽس
ّوچٌیي هَازآلی ًیشتِ رٍػ ٍالىی ٍ تالن 13اًساسُگیزی ؽس وارتز ٍ ّوىاراى  ٍ)2003 (14اًتراب تزویة تْیٌِ
رزیابّا ٍ تفىیه هٌاتغ تالمَُ رعَب تا اعتفازُ اس رٍػ ّای آهاری ػوَهاً زر رٍػ هٌؾأیاتی هزوة ٍ ووی اس
رٍػّای آهاری اس خولِ آسهَى ّای همایغِ هیاًگیي ّا ٍ تحلیل تؾریـ اعتفازُ هیؽَز .زر ایي هغالؼِ رزیاب -
ّای صئَؽیویایی رازر لالة یه رٍػ آهاری زٍهزحلِ ای تزای اًتراب تزویة تْیٌِ رزیاب ّای لازر تِ خساعاسی
هٌاتغ رعَب هیتاؽس اعتفازُ ؽس ،تسیي هٌظَر تا اعتفازُ اسآهارُ  Hیا وزٍعىال ٍالیظ  15زر آسهَى ًاپاراهتزی،
تَاًایی ّز وسام اس رزیاب ّا زر تفىیه هٌاتغ رعَب عغحی ٍ سیزعغحی تزرعی ؽس  .زر ًتیدِ رزیاب ّایی وِ
عغح هؼٌازاری آى ّا ووتز اس  0/05تاؽس هٌاتغ رعَب را اس ّن تفىیه هی وٌٌس ٍ ٍارز هزحلُ ی زٍم هی ؽًَس
ّوچٌیي عایز رزیابّایی وِ عغح هؼٌازاری ؽاى تیؾتز اس  0/05تاؽس ،حذف هی گززًس .عپظ زر هزحلِ ی تؼس
Rowan et al,.
D Haen et al,.
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آًالیش تاتغ تؾریـ گام تِ گام 16 ،تزای واّؼ ذقَفیات اًتراتی اٍلیِ تِ عَری وِ زارای حسالل ّوثغتگی ٍ
حساوثز تَاى تفىیه تاؽٌس تِ وار گزفتِ ؽسُ اعت  .وارتز ٍ ّوىاراى (ٍ )2003والیٌش ٍ ّوىاراى  .)2013( 17آًالیش
تؾریـ ،راّىاری اعت تزای آًىِ هتغیزّا را زر لالة گزٍُّای هدشا اس ّن تفىیه وٌین ،تِ فَرتی وِ ّز گزٍُ زر
 .هٌظَر اس آًالیش تؾریـ،
ػیي ایٌىِ تا گزٍُ زیگز ؽثاّت ٍ ّوثغتگی زارز ،اس اًغدام السم ًیش تزذَرزار تاؽس
گزٍُتٌسی زازُ ّا تِ گزٍُ ّای هتداًظ اعت ،تِ گًَِای وِ هؾاّسات ّزگزٍُ تا یىسیگز ؽثیِ تاؽٌس ٍ هؾاّسات
گزٍُّای هرتلف ًغثت تِ یىسیگز ووتزیي ؽثاّت را زاؽتِ تاؽٌس  .رٍػّای آهاری هزتَط تِ ایي زٍ هزحلِ تا
اعتفازُ اس ًزمافشار هحاعثات آهاری 18فَرت پذیزفت.
زر هسلّای چٌس هتغیزُ تزویثی اس تزًاهِ ًَیغی ذغی تزای حل تؼسازی اس هؼازالت اعتفازُ هی ؽَز .زر ایي هسلّا
.
فزك تز ایي اعت وِ تزویة ٍ هرلَط ؽسى ذقَفیات هٌؾأیاب اس هٌاتغ هرتلف تِ فَرت ذغی اعت
فاعتز(.)2003
اس ایي رٍ هیتَاى هسل یا هؼازلِ تزویثی را تزای ّز یه اس ذقَفیات هٌؾأیاب تِ فَرت سیز ًَؽت:
n

Xˆ i   aij b j

(راتغِ )1

j 1

زر ایي هؼازلِ  ، X̂ iتزاتز تا همسار تزآٍرزی ذقَفیت  iام ( ،aij ،)i;1 ٍ 2 ٍ...ٍmهمسار هیاًگیي ذقَفیت  iام زر
هٌثغ رعَب  jام ( ،bj،)j ;1 ٍ 2 ٍ ... ٍ nعْن هٌثغ رعَب  jام ،n ،تؼساز هٌاتغ رعَب ٍ  ،mتؼساز ذقَفیات
هٌؾأیاب اعت.تزای ّز یه اس ذقَفیات هٌؾأیاب ،هؼازلِ فَق تىزار هیؽَز ٍ تٌاتزایي تِ تؼساز ذقَفیات ،هؼازلِ
ٍخَز ذَاّس زاؽت ٍ هسل چٌس هتغیزُ تزویثی تا تؼسازی هؼازلِ هؾرـ ذَاّس ؽس  .تا حل ایي هؼازالت هی تَاى
عْن ّز یه اس هٌاتغ هرتلف رعَب را تِ زعت آٍرز  .زر حل ایي هؼازالت تایس زٍ ؽزط سیز را زر ًظز گزفت والیٌش
ٍ ّوىاراى.)2001( 19
 - 1همازیز ضزیة عْن ّز یه اس هٌاتغ رعَب تایس تیي ففز ٍ یه تاؽس.

1

≤ j

0≤ b
n

 - 2هدوَع ضزایة عْن ّز یه اس هٌاتغ رعَب تایس تزاتز تا یه تاؽس .
راُحلّای هتٌَػی هیتَاًس
چَى هدوَػِ هؼازالت یازؽسُ زارای هدَْالت سیازی تَزُ ٍ
j 1
زاؽتِ تاؽس اس ایي رٍ تزای تِ زعت آٍرزى ًتایح تْیٌِ زر تؼییي عْن هٌاتغ رعَب ٍ تدای حل هغتمین تایساس
رٍػّای تْیٌِعاسی اعتفازُ ؽَز.
هدوَع هزتؼات تالیواًسُ را هیتَاى تِ فَرت سیز ًَؽت:
1

j

∑b

2
(راتغِ)2
n




ˆ


R   ( X i  X i )    X i    aij bjz j 
i 1
i 1 

 j 1

 ،هدوَع هزتؼات تالیواًسُ ٍ  Xiهمسار اًساسُگیزی ؽسُ ذقَفیت  iام زر ًوًَِ رعَب،
 Zjضزیة افالحی هَاز آلی m ،تؼساز ذقَفیات رزیاب ٍ nتؼساز هتغیز گزٍُ تٌسی (عاسًسّای سهیي ؽٌاعی)،
bjضزیة عْن ّز یه اس هٌاتغ رعَب aij ،همسار هیاًگیي رزیاب iام زر هٌثغ رعَب jام.
m

m

2

16

Stepwise
Collins et al,.
18
SPSS 16
19
Collins et al,. et al
17
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هؼازلِ فَق تا حذف تأثیز ٍاحسّای هرتلف اًساسُگیزی هیتَاى تِ فَرت سیز ًَؽت:
2

(راتغِ )3


 n

  aij b j zj  
X


i


m
 j 1

R   

X
i 1
i





Eهدوَع ذغاّای ًغثی اعت .تِ ایي هؼازالت تَاتغ ّسف ًیش هی گَیٌس .خَابّای تْیٌِ تزای عْن هٌاتغ رعَب
تا حسالل وززى یىی اس هؼازالت ( )3( ٍ )2تا اعتفازُ اس ػولیات تىزار ٍ عؼی ٍ ذغا تِ زعت هی آیس .تسیي ًحَ وِ
همازیز هرتلف تزای عْن هٌاتغ رعَب ( )bjاًترابؽسُ ٍ همسار تاتغ ّسف  Eیا  Rهحاعثِ هی ؽًَس ٍ ایي
ػولیات تا خایی ازاهِ هی یاتس وِ Eیا  Rتِ ووتزیي همسار ذَز تزعٌس  .تزای تِ زعت آٍرزى عْن تْیٌِ رعَب
تزآٍرز ؽسُ تَعظ هسل ّای چٌس هتغیزُ تزویثی اعتفازُ ؽسُ اعت خَاب تْیٌِ تزای عْن هٌاتغ رعَب تا حسالل
وززى ایي هؼازلِ ٍ تا اعتفازُ اس ػولیات تىزار ٍ عؼی ٍ ذغا ٍ تا زر ًظز گزفتي زٍ ؽزط  ٍ 0  bj  1هدوَعbj
تای تزاتز تا  1تاؽس ٍ تا اعتفازُ اس اتشار  solverتِ زعت هیآیس.
ّا ز
چگًَگی تؼییي عْن کاربزی اراضی در فزعایؼ ٍ تَلیذ رعَب در فقَل هختلف
تِ هٌظَر هحاعثِ عْن وارتزی اراضی زر فزعایؼ ٍ تَلیس رعَب زر فقَل هرتلفً ،وًَِ ّای رٍاًاب تززاؽت ؽسُ
اس ذزٍخی حَضِ زر ّز فقل تا هٌاتغ رعَب تِ فَرت خساگاًِ همایغِ ؽسًس  .تِ ایي هؼٌی ،زر ایي هغالؼِ تا تَخِ
تِ ایٌىِ ً4وًَِ رعَب زر فقل پاییش ٍ ً4وًَِ زر فقل سهغتاى ٍ ً3وًَِ زرفقل تْار تززاؽت ؽسُ تَز ،تزای
تؼییي هیشاى فزعایؼ ٍ تَلیس رعَب وارتزی اراضی زر فقل پاییش ًوًَِ ّای رعَب تززاؽت ؽس ُ زر فقل پاییش تا
ًوًَِّای هٌاتغ رعَب تا اعتفازُ اس تىٌیه هٌؾایاتی رعَب همایغِ ؽسًس تا عْن وارتزی اراضی زر فقل پاییش زر
فزعایؼ ٍ تَلیس رعَب هؾرـ ؽَز ٍ عپظ ًوًَِ ّای ر عَب فقل تْار ًیش تِ فَرت خساگاًِ تا اعتفازُ اس
تىٌیه هٌؾایاتی رعَب تا ًوًَِ ّای هٌاتغ رطٍب همایغِ گززیس تا عْن وارتزی اراضی زر فزعایؼ ٍ تَلیس رعَب
زر فقل تْار ًیش هؾرـ ؽَز .تِ ّویي تزتیة تزای فقل سهغتاى ّن اًدام ؽس.
ًتایج
ًتایج آسهَى کزٍعکال ٍالیظ
خسٍل (ً ،)2تایح آسهَى آهاری وزٍعىال ٍالیظ را زر عاسًسّای سهیي ؽٌاعی ًؾاى هی زّس ،تا تَخِ تِ ایى خسٍل
اس  11ػٌقز تِ وار رفتِ تدش  6ػٌقز  5ػٌقز زیگز وزتي آلی ( ،)Cهظ ( ،)Cuآّي ( ،)Feاعتزاًغین (،)Sr
ولغین( 𝑪𝒔𝟏𝟑𝟕 ،)Caطعح هؼٌی زاری آى ّا ووتز اس  0/05اطت تا عتارُ هؾرـ ؽسُ اًس .ایي  5ػٌقز لازر تِ
تفىیه ٍ خساعاسی ٍاحسّای وارتزی اراضی هی تاؽٌس .یؼٌی هیاًگیي غلظت ّز یه اس ػٌافز حسالل زر یه هٌثغ
اس هٌاتغ زیگز هتفاٍت اعت  .زر ایي خسٍل همسار آهارُ ً Hیش زر ًظز گزفتِ ؽسُ اعت ّز چِ همسار  Hتاالتز تاؽس
لسرت تفىیه ػٌقز ّن تیؾتز هی ؽَز ّواًغَر وِ زر ایٌدا هؾرـ ؽسُ اعت تا افشایؼ همسار آهارُ  Hعغح
هغًی زاری ًیش تْتز ؽسُ اعت.
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جذٍل(ً )2تایج آسهَى آهاری کزٍعکال ٍالیظ در ٍاحذّای کاربزی اراضی
رزیاب

همسارH

عغح هؼٌیزاری

رزیاب

همسارH

عغح هؼٌیزاری

Mg

3/2

0.531

Ni

0.112

0.64

Sr.

5/4

0.325

Fe

7

0.221

*Cu

14/7

0.001

*C

18

0.004

Mn

5/2

0.236

Ca137

16.2

0.008

K

10/8

0.046

Ca

3.2

0.514

Na

6/5

0.120

Pb

9.4

0.086

تحلیل تؾخیـ در ٍاحذّای کاربزی اراضی
خسٍل ( ،)3هزاحل هرتلف اضافِ ؽسى ذقَفیات رزیاب زر تَاتغ تؾریـ تِ رٍػ گام تِ گام ٍ تأثیزآى ّا تز تَاى
خساعاسی هٌاتغ رعَب تزای ٍاحسّای وارتزی اراضی ًؾاى هیزّس .آهارُ ٍیلىظ الهثسا هؼیاری هٌاعة اس ًغثت
اذتالفّای زرٍى گزٍّی تِ اذتالف ّای تیي گزٍّی اعت ،زر ّز هزحلِ م تغیزی ٍارز تاتغ ؽسُ وِ زر عغح 0/05
یا ووتز هؼٌی زار تَزُ اعت ّ .واى عَر وِ زر خسٍل هؾرـ ؽسُ اعت تا اضافِ ؽسى ّز رزیاب همسار ٍیلىظ
الهثسا واّؼیافتِ ٍ عغح هؼٌی زاری تْتز ؽسُ اعت ٍ زر ًتیدِ تَاى خساعاسی تحلیل ٍ هیشاى تفىیه تیي گزٍُ ّا
افشایؼ یافتِ اعتً .تایح آسهَى تاتغ تحلیل تؾریـ زر خسٍل (ً ،)4ؾاى زازُ ؽسُ اعت.
جذٍل (ٍ )3ضؼیت گامّای هختلف ٍرٍد ػٌافز بِ هذل در ٍاحذّای کاربزی اراضی
گام

ذقَفیات رزیاب
C

18

3

Cu

14/7

2

ٍیلىظ الهثسا

عغح هؼٌیزاری
0/ 004
0/ 001

جذٍل (ٍ )4یضگیّای تَابغ تحلیل تؾخیـ در ٍاحذّای کاربزی اراضی
تاتغ

همسار ٍیضُ

زرفس تدوؼی

زرفس تدوؼی
ٍاریاًظ

ّوثغتگی
واًًَی

وای اعىَر

عغح
هؼٌیزاری

1

32/4

97/2

97/2

0.876

16/3

>0.0007

2

0/48

7/2

99/7

0.194

0.96

>0.024

تا تَخِ تِ ایي خسٍل زٍ تاتغ تز اعاط ٍیضگی ّای رزیاب ّا هؾرـ ؽسُ اعت  .زرفس ٍاریاًظ زٍ تاتغ تِ تزتیة
تزاتز تا  1/5 ٍ 98/5هیتاؽس ٍ ّوچٌیي زرفس تدوؼی ٍاریاًظ زٍ تاتغ تزاتز تا  99/8 ٍ 98/5زرفس ًؾاى زازُ ؽسُ
اعت .زر خسٍل یازؽسُ هؼٌی زاری تَاتغ تِ ٍعیلِ آهارُ وای هؾرـ ؽسُ اعت.
تؼییي عْن هٌابغ رعَب در تَلیذ رعَب در فقل پاییش
ؽىل 4عْن وارتزی اراضی را زر تَلیس رعَب زر فقل پاییش را ًؾاى هیزّس .تا تَخِ تِ ایي خسٍل عْن وارتزی
هزتغ زر تَلیس رعَب  53/16زرفس هیتاؽس وِ زر تیي وارتزیّای هرتلف تیؾتزیي عْن را زارز .عْن وؾاٍرسی ٍ
خٌگل زر تَلیس رعَب تِ تزتیة تزاتز تا  17/34ٍ28/87زرفس هیتاؽس.
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درصد تولید رسوب
60
50
40
30
20
10
0

جنگل

مرتع

کشاورزی

ؽکل ( )4عْن ٍاحذّای کاربزی در تَلیذ رعَب در فقل پاییش

تؼییي عْن هٌابغ رعَب در تَلیذ رعَب در فقل سهغتاى
ؽىل 4عْن وارتزی اراضی را زر تَلیس رعَب زر فقل سهغتاى را ًؾاى هیزّس .عْن وارتزی هزتغ زر تَلیس رعَب
 48/43زرفس هیتاؽس وِ زر تیي وارتزیّای هرتلف تیؾتزیي عْن را زارز .عْن وؾاٍرسی ٍ خٌگل زر تَلیس
رعَب تِ تزتیة تزاتز تا  9/46ٍ42/21زرفس هیتاؽس.

درصد تولید رسوب
50
40
30
20
10
0

جنگل

مرتع

کشاورزی

ؽکل ( )5عْن ٍاحذّای کاربزی در تَلیذ رعَب در فقل سهغتاى
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تؼییي عْن هٌابغ رعَب در تَلیذ رعَب در فقل بْار
ؽىل 6عْن وارتزی اراضی را زر تَلیس رعَب زر فقل تْار ًؾاى هیزّس .تا تَخِ تِ ایي ؽىل عْن وارتزی وؾاٍرسی ،هزتغ ٍ خٌگل
تِ تزتیة تزاتز تا  23/17 ٍ 44/89 ،32/6اعت.
درصد تولید رسوب
45
40
35
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25
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15
10
5
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مرتع

کشاورزی

ؽکل ( )6عْن ٍاحذّای کاربزی در تَلیذ رعَب در فقل بْار

بحث ٍ ًتیجِ گیزی
زر ایي تحمیك ،عْن ًغثی ّز وسام اس واتزی ّا زر تَلیز رعَب زر فقَل هرتلف تؼٌَاى ًَآٍری هؼزفی ؽسُ اعت  .تیؾزیي تَلیس
رعَب تِ وارتزی هزتغ زر ّز عِ فقل پاییش ،سهغتاى ٍ تْار هزتَط هی ؽَز ٍ ػلتؼ ّن چزای هفزط زر هٌغمِ تَعظ زاهساراى
اعت .وارتزی وؾاٍرسی زر رتثِ زٍم تَلیس رعَب اعت وِ ًیاس اعت وِ ًَع وؾت ّا ٍ سهاى وؾت ٍ ّوچٌیي تَخِ تِ ػاهل ؽیة ٍ
وؾت زر حَضِ رػایت ؽَز  .وارتزی خٌگل تا پَؽؼ هٌاعة ّن زر تَلیس رعَب زر فقَل هرتلف هتفاٍت تَز وِ هی تَاى تا
ًْالىاری ٍ افشایؼ پَؽؼ خٌگلی تَعظ زعتگاُ اخزایی هزتَعِ فزعایؼ ذان ٍ تَلیس رعَب را واّؼ زاز .
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