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تا استفادُ   پ ّاش تز قاتلیت جذب  آًْا تاثیز ٍ غلظت قاتل جذب آّي ٍ هٌگٌش پٌِْ تٌدی
 اس رٍش سهیي آهار

 
 2، حسیي تزاتی گل سفیدی 1 فاطوِ یشداًی ًژاد

  کارشٌاسی ارشد خاکشٌاسی، گزٍُ خاکشٌاسی، داًشکدُ کشاٍرسی داًشگاُ شاّد -1
  سی، داًشکدُ کشاٍرسی داًشگاُ شاّددکتزی خاکشٌاسی، استادیار گزٍُ خاکشٌا -2

  
 هقدهِ 

اص خّٕٝ  ضٙبخت ٚ آٌبٞی اص چٍٍٛ٘ی تغییشات ٔىب٘ی خػٛغیبت خبن اص ػٛأُ ٔٛثش دس ٔذیشیت پبیذاس اساضی است.  
1ٚ صٔیٗ آٔبسی ٞبیسٚش ػّْٛ خبن ٔٛسد استفبدٜ لشاسٌشفتٝ است، ٞبی ثسیبس ٘ٛیٗ وٝ طی چٙذسبَ اخیش دسسٚش

GIS 
 چشا ،وٙٙذ ٞبی صٔیٗ آٔبسی خٟت اسصیبثی تٛصیغ ٔىب٘ی خػٛغیبت خبن استفبدٜ ٔیأشٚصٜ ٔحممبٖ اص سٚش .ثبضٙذٔی

ٞب  ٘سجت ثٝ  ٞب ٚ فبغّٝ ٚ خٟت لشاس ٌشفتٗ ٕ٘ٛ٘ٝ تٛاٖ ثیٗ ٔمبدیش یه وٕیت دس خبٔؼٝ ٕ٘ٛ٘ٝ وٝ دس صٔیٗ آٔبس ٔی
ٞب دس خٟبٖ ثٝ دسغذ خبن 30وٝ  دٞذ٘طبٖ ٔیٔطبِؼبت خٟب٘ی  .(1385 حسٙی پبن،یىذیٍش استجبط ثشلشاس وشد. )

خبن، ٔٛادآِی، فؼبِیت ٔیىشٚثی، ٕٞچٙیٗ pH  (.1384 ٕٞىبساٖ، )ّٔىٛتی ٚ وٕجٛد یه یب چٙذ سیضٔغزی ٔجتال ٞستٙذ
ػٙبغش  ػٛأُ ٔؤثش ثش لبثّیت استفبدٜ اص خّٕٝ ٕ٘بیذ،ٔیضاٖ سطٛثت خبن وٝ ضشایط اوسبیطی ٚوبٞطی سا وٙتشَ ٔی

ٚخٛد ٍٔٙٙض ثشای ا٘تمبَ ٚ ٔتبثِٛیسٓ  (.1378 ٕٞىبساٖ، )وشیٕیبٖ ٚ ثبضٙذٔی ثشای ٌیبٜ ٍٔٙٙضٚ  ٙذ آٞٗسیضٔغزی ٔب٘
دس سضذ ٌیبٜ ٘مص  تئیٗ ٍٚٚٔٙٙض دس ا٘تمبَ ٘یتشٚطٖ اص سیطٝ ثٝ ا٘ذاْ ٞٛایی، دس سبخت پش تشٚطٖ ضشٚسی ٔی ثبضذ.ی٘

 .Dhillon et alثبضذ )تِٛیذ ٔبدٜ خطه ٔی ذت فتٛسٙتض ٚتبثیش ٍٔٙٙض دس سضذ ٌیبٜ ٔشثٛط ثٝ افضایص ض ٚ وّیذی داسد

اص طشفی أىبٖ تؼییٗ حذٚد  ثبضذٞب ٚ ٔحػٛالت ٔختّف ٔتفبٚت ٔیحذٚد ثحشا٘ی ػٙبغش سیضٔغزی دس خبن (.1987
اص  ٞبیی وٝای دس خبنأىبٖ پزیش ٘یست. ثٙبثشایٗ، ا٘دبْ آصٔبیطبت ٔٙطمٝ ضشایط حبضش ثحشا٘ی ثٝ دِیُ ٞضیٙٝ صیبد دس

ٞبی ثشسسی ٚاوٙص ٌیبٜ ٘سجت ثٝ ٔػشف ایٗ سیضٔغزی، ثتٛا٘ٙذ ٕ٘بیٙذٜ ٔٙطمٝ ثبضٙذ، یىی اص ساٜ ٘ظش غّظت ػٙبغش
ثب تٛخٝ ثٝ ٘ٛع ح  غّظت لبثُ خزة آٞٗ ٚ ٍٔٙٙض ٔىب٘ی پزیشی تغییش ٔطبِؼٝٞذف  ثب  حبضش تحمیك ثبضذ.ػٙبغش ٔی

  GISٌشٞبی صٔیٗ آٔبس ٔب٘ٙذ وشیدیًٙ دس ٔحیط بدٜ اص تخٕیٗپٟٙٝ ثٙذی ػٙبغش آٞٗ، ٚ ٍٔٙٙض ثب استف ٞبش ٔٙطمٝ ٚ
  .استا٘دبْ ضذٜ 

 
 ّا  هَاد ٍ رٍش

سبٜٚ ٚ  -ٞبی آصادٌبٖ، تٟشاٖساٜٞىتبس اص اساضی وطبٚسصی خٙٛة تٟشاٖ دس حذ فبغُ ثضسي 20000ایٗ ٔطبِؼٝ دس 
اص سٚش ضجىٝ ثٙذی  آٞٗ ٚ ٍٔٙٙض ص ػٙبغشثٝ ٔٙظٛس پٟٙٝ ثٙذی ٔٙبست ٚ تٟیٝ ٘مطٝ پشاوٙ لٓ ا٘دبْ ٌشفت. –تٟشاٖ 

سب٘تی ٔتشی ثشداضتٝ  0-30ٕ٘ٛ٘ٝ خبن اص تمبطغ ثیٗ خطٛط ٚ ػٕك 196تؼذاد  ٔتش 1000 دس 1000ٔٙظٓ ثب فٛاغُ 
ا٘ذاصٜ ٌُ اضجبع ثب اِىتشٚد ضیطٝ ای  ٞبش .ح سیضٔغزی،ثٝ ٔٙظٛس استجبط ػٛأُ خبوی ثش لبثّیت خزة ػٙبغش  .ضذ

 وٕه دستٍبٜ خزة  ا٘ذاصٜ ٌیشی ٚ ثب (1979ٚ ٍٔٙٙض ثٝ غٛست، فشْ لبثُ خزة )سٚش ِیٙذسی ػٙبغش آٞٗ  ٌیشی ضذ.
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٘مطٝ ٞبی پٟٙٝ  ArcGIS 10 ثب استفبدٜ اص ٘شْ افضاسسپس  لشائت ضذ٘ذ.Analytikjena,Cantra AA 300 اتٕی ٔذَ 
 .( 1ضىُ )ٌشدیذ ثٙذی ایٗ ػٙبغش تشسیٓ 

 

 

 هحدٍدُ هَرد هطالعِ -1شکل

  تحثًتایج ٍ  

پبیٍبٜ دادٜ دس  ٚاسد٘تبیح  ٞبش .ٚ حػٙبغش آٞٗ ٚ ٍٔٙٙض  لبثُ خزة ٌیشی غّظتپس اص ا٘دبْ آصٔبیطبت ٚ ا٘ذاصٜ
ضىُ  .ٌشدیذٞبی پٟٙٝ ثٙذی اص طشیك تؼٕیٓ ٔطخػبت ٘مطٝ ثٝ سطح تشسیٓ ٚ ٘مطٝ ضذ ArcGISٔحیط ٘شْ افضاسی 

  سٚش وشیدیًٙ سا ٘طبٖ ٔی دٞذ. اسبسثش  ٚ ح ٞبش ٘مطٝ پٟٙٝ ثٙذی غّظت لبثُ خزة آٞٗ ٚ ٍٔٙٙض( 2)
 

 ّاش تِ رٍش کزیجیٌگ .ٍ پ خاک g/kg تزحسة   ٍ هٌگٌش تٌدی غلظت قاتل جذب آّيپٌِْ -2شکل
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ثٙذی وشیدیًٙ ٔطخع ٌشدیذ وٝ غّظت آٞٗ لبثُ خزة دس سشتبسش ٞبی پٟٙٝٚ ٘مطٝ (2( ٚ )1ثب تٛخٝ ثٝ خذاَٚ)
 غّظت ثٝ دست آٔذٜ وٕتش اص حذ وفبیت ٔٛسد ٘یبص ٌیبٜثبضذ وٝ ْ ثش ویٌّٛشْ ٔیٌشٔیّی 2 -8ٔٙطمٝ ٔٛسد ٔطبِؼٝ ثیٗ 

ٞىتبس( اص اساضی ٔٛسد ٔطبِؼٝ غّظتی  5400) دسغذ 27ثٙذی ثشاسبس ٘مطٝ پٟٙٝ. ثبضذ( ٔیٌشْ ثش ویٌّٛشْٔیّی 10-8)
 2-4ٞىتبس( داسای غّظت آٞٗ لبثُ خزة 13200دسغذ) 66 آٞٗ لبثُ خزة داس٘ذ. ٌشْ ثش ویٌّٛشْٔیّی 2 وٕتش اص 

ٔی ٌشْ ثش ویٌّٛشْ ٔیّی 4-8ٞىتبس( اص اساضی ٔمذاس آٞٗ لبثُ خزة 1400) دسغذ 7ٔی ثبضٙذ. ٌشْ ثش ویٌّٛشْ ٔیّی
ٌشْ ثشویٌّٛشْ خبن داس٘ذ ثٝ طٛس وّی اساضی ٔیّی 2آٞٗ لبثُ خزة ثیص اص  ثبضٙذ. آٖ دستٝ اص اساضی وٝ ٔمذاس

ثب  ثبضٙذ.ٔی ٚ وبسخب٘ٝ ِِٛٝ سبصی ٚ ٘ضدیه سیُ ساٜ آٞٗ، لٓ –ٙذ وٝ ٘ضدیه ٔشاوض غٙؼتی، دس حبضیٝ اتٛثبٖ تٟشاٖٞست
 15ثٙذی ٍٔٙٙض ٘یض ٔطخع ٌشدیذ وٝ غّظت ٍٔٙٙض لبثُ خزة دس وُ ٔٙطمٝ ٔٛسد ٔطبِؼٝ وٕتش اص تٛخٝ ثٝ ٘مطٝ پٟٙٝ

وٙٙذٜ ایٗ ٔطّت ثٛدٜ ٚ ثب تٛخٝ ثٝ ایٙىٝ  ش ٔٙطمٝ ٘یض تبییذٞب .ثٙذی ح٘مطٝ پٟٙٝ .ٔی ثبضذٌشْ ثش ویٌّٛشْ ٔیّی
( 1ثش غّظت لبثُ خزة آٞٗ ٚ ٍٔٙٙض تبثیش ٌزاضتٝ است. خذَٚ ) داسد 5/7ٞبش ثبالی  .ح ،سشتبسش ٔٙطمٝ ٔٛسد ٔطبِؼٝ

 ٞبش .ح ( حذ ػٙبغش غزایی وٓ ٔػشف 2ٚخذَٚ ) ٞبی صساػی ایشاٖ ٚحذ ثحشا٘ی ػٙبغش غزایی وٓ ٔػشف دس خبن
 ٞبی صساػی خٙٛة تٟشاٖ سا ٘طبٖ ٔی دٞٙذ.دس خبن

 
      

 (1331 هلکَتی،ّای سراعی )حد تحزاًی عٌاصز غذایی کن هصزف در خاک -1جدٍل                   
گیریواحد اندازه زیاد متوسط کم متغیر  

Fe  5 >  16-11  25 <  mg.kg-1 

Mn 5/0 >  12-9  30 <  mg.kg-1
 

 

 ّای سراعی جٌَب تْزاىّاش در خاک .حد عٌاصز غذایی کن هصزف ٍ پ -2جدٍل 

 

 

 
غزی، ضشایط ، ػذْ استفبدٜ صاسػیٗ اص وٛدٞبی سیض pHٔتٛا٘ذ دالیُ ٔتؼذدی ٔب٘ٙذ ثبالثٛدٖ ٔی آٞٗدس ٚالغ ػّّت وٕجٛد 

دیٍش سجضی ٚ غیفی ٚ  ایٙىٝ اوثش ایٗ اساضی تحت وطت غالت ٚ الّیٕی خبظ ٚ غیشٜ داضتٝ ثبضذ. ثب تٛخٝ ثٝ
ٞب دس ٔحػٛالت وطبٚسصی ٘یض ثٝ طٛس ٔستمیٓ ٚ غیش ٔستمیٓ ثب سالٔت ٔػشف وٙٙذٜ ٔحػٛالت وطبٚسصی ٞستٙذ ٚ

 ٔیضاٖ آٖ اص وٛدٞبی ٔیىشٚ ٔشثٛطٝ خٟت سفغ وٕجٛد استفبدٜ استجبط ٞستٙذ، پس الصْ است وٝ ثب تٛخٝ ثٝ ٘ٛع وٕجٛد ٚ 

 

گیریواحد اندازه  بیشینه کمینه میانگین متغیر  

Fe 6/2  2 8 mg.kg-1 

Mn 46/3  1/0  41 mg.kg-1 

pH 63/7  7 4/8  - 
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٘طبٖ داد وٝ غّظت آٞٗ دس ا٘ذاْ ٞٛایی ٚ  سجضیدبتٌیبٜ صساػی ٚ  12( ثش سٚی 1391٘تبیح تحمیمبت أبٔمّی ) .ٌشدد
ّیّٝ، خؼفشی، )وّٓ، اسفٙبج، ضبٞی، ضٙج سیطٝ ایٗ ٌیبٞبٖ وٕتش اص حذ ٔدبص  ثٛدٜ أب غّظت ٍٔٙٙض دس اغّت ٌیبٞبٖ فٛق

وٝ خٟت ثشسسی ٚضؼیت ػٙبغش غزایی دس  ٌشددپیطٟٙبد ٔیثبضذ. دس ٔحذٚدٜ ثبالتش اص حذ ٔدبص ٔی ثبٔیٝ، رست ٚ ٌٙذْ(
 -ثشاسبس ایٗ ٘مطٝ ٚ ٕ٘ٛدٜخبن  پیٛستٝ اختػبغیٞبی الذاْ ثٝ تٟیٝ ٘مطٝ ،ٞبی تخٕیٗثب استفبدٜ اص سٚش ٞش ٔٙطمٝ

ٞبی وٛدی خٟت تٛغیٝثٝ ػٙٛاٖ سٚضی ٔٙبست ٞبی پشاوٙص ػٙبغش غزایی، ٜ اص ٘مطٝاستفبد .ٞب ٔضاسع سا ٔذیشیت ٕ٘ٛد
 ٔفیذ ٔی ثبضذ.  ٞبی صیست ٔحیطیٚ خٌّٛیشی اص ٞذس سفت وٛدٞب ٚ خٌّٛیشی اص آِٛدٌی
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