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چكیذُ

آًْا  اًتقالٌیي استفادُ تی رٍیِ اس کَد ّای فسفزُ ضیویایی ٍ ّوچالثتِ . است اىگیاّتزای ًیاس  پزػٌاصز غذایی  هْوتزیي فسفز یكی اس

 تذًثال کارتزد فزاٍاى کَدّای فسفزُ ضیویایی تِتَسط رٍاًاب ّای کطاٍرسی اس ػَاهل ًگزاى کٌٌذُ هیثاضذ ، سیزا آتطَیی فسفز 

هقالِ  ایي در .هی گزدد ٍ تاػث آلَدگی ایي هٌاتغ آتی هی ضَد سطحی ٍ آتْای اًثاضتگی فسفز در خاك ٍ تذًثال آى در آب سیز سهیٌی

قزار  تفسیز ٍ تحث هَرد سطحی در هٌطقِ سثیلی دسفَل رٍاًاب طزیق اس فسفز ٍ فسفات ضذى ضستِ تز آتیاری هختلف رٍش دٍ تاثیز

هشارع تحت دٍ رٍش  رٍاًاب در هیشاى فسفز ٍ فسفات تؼییي تِ اًجام رسیذُ است،جْت 1331ایي تحقیق کِ در سال  در .است گزفتِ

ًتایج  .ضذ هی آسهایطگاُ هٌتقل تِ آسهایص جْت ّا ًوًَِ است ٍ ضذُ گیزی ًوًَِ ر ٍ پٌج آتیاریآتیاری اس اًتْای هشارع در سِ تكزا

سطحی ، در رٍش آتیاری جَیچِ ای ًسثت تِ رٍش آتیاری  رٍاًاب اًتقال فسفز ٍ فسفات در هیشاى کِ دّذ ، هی ًطاى تحقیق ایي

 1931تزتیة  ای ٍ آتیاری ًَاری تِ آتیاری جَیچِ رٍش ٍاًاب سطحیر در ضذُ هطاّذُ فسفز غلظت هیاًگیي. ًَاری تیطتز تَدُ است 

 ای ٍ آتیاری جَیچِ رٍش رٍاًاب سطحی در ضذُ هطاّذُ فسفات غلظت هیاًگیيّوچٌیي . هیلی گزم در لیتز اًذاسُ گیزی ضذ  1931ٍ

 .هیلی گزم در لیتز اًذاسُ گیزی ضذ  4915ٍ 59.1تزتیة  آتیاری ًَاری تِ

 فسفز، فسفات ، رٍاًاب ٍ رٍش آتیاری : کلیذیٍاصگاى  

 

 هقذهِ

 . ثبػث آلَدگی آثْبی سغحی هی ضَد فسفش ثذلیل حاللیت پبییي دس سٍاًبثْبی کطبٍسصی ٍجَد داسد ٍ پس اص ٍسٍد ثِ هٌبثغ آة

ث ضستِ ضذى سبلیبًِ همذاس صیبدی کَدّبی فسفشُ ثشای سضذ ٍ افضایص تَلیذ هحصَل گیبّبى صساػی ثِ خبن اضبفِ هی ضَد کِ ثبػ

ی ٍ هسي ضذى آًْب ساهَجت هی گشدد ّوچٌیي ایي ػٌصش ثِ صَست ایي ػٌبصش اص سغَح خبن ٍ اًتمبل آى ثِ آثْبی سغحی،آلَدگ

دس   (2222گجشن ٍ ّوکبساى،)چسجیذُ ثِ رسات کلَئیذی ٍ سسَثبت فشسبیص یبفتِ ٍ فسفش هحلَل ٍاسد آثْبی سغحی هی ضَد

کِ  ِ ضذُ ثَد ثِ ًیتشات ٍ فسفش پشداخت صیشصهیٌی صّبة لف آثیبسی ثش آلَدگی سٍاًبة سغحی ٍثِ ثشسسی اثش سٍضْبی هختتحمیمی 

 ای آثیبسی جَیچِ سٍش ثِ ًسجت ًَاسی آثیبسی سٍش سغحی دس سٍاًبة دسًتبیج ایي تحمیك ًطبى هی دّذ کِ هیضاى اًتمبل فسفش 

 اًتمبل فسفش اص حَضچِ ّبی آثخیض ثِ آثْبی سغحی یذل سبصثِ هٍ ّوچٌیي دس تحمیمی دیگش  .(1385افشٍس ، ) است ثَدُ ثیطتش

سبػت اص رسات خبن  سِدسصذ فسفش لبثل ػصبسُ گیشی پس اص  92کِ ًتبیج ایي تحمیك ًطبى هی دّذ کِ ثیص اص  پشداختِ ضذُ ثَد 

 آلَدگی آًْب هی ضًَذضذُ ٍ ثبػث ٍاسد آثْبی سغحی کطبٍسصی ة تَسظ آثطَیی ضستِ ٍ جذا هی ضًَذ کِ تَسظ سٍاًبثْب ٍ سسَ

 .(1381 ،هَسَی صادُ ٍ ّوکبساى)
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ثِ صَست اسصیبثی ساًذهبًْب ٍ ّوچٌیي  ثِ عَس کلی اسصیبثی ثش سٍی ضجکِ ّبی آثیبسی ٍ صّکطی ثیطتش ضذُ دس تحمیمبت اًجبم گشفتِ

ّذف کلی اص ایي . ضذُ است دس اسصیبثی ّبی صیست هحیغی ًیض ثِ ثشسسی ّبی تلفبت کَدی کوتش اضبسُثِ صَست ّیذسٍلیکی ثَدُ ٍ

دس هٌغمِ سجیلی  جَیچِ ای آثیبسی دٍ سٍش آثیبسی ًَاسی ٍ سغحی سٍاًبة ّبی دس فسفش ٍ فسفبتتلفبت  ٍ همبیسِ تحمیك ثشسسی

 .هی ثبضذ  دصفَل

 

 ّا هَاد ٍ رٍش

جَیچِ ای ٍ آثیبسی  آثیبسی دٍ سیستن تحت کِ گٌذم هضسػِ دٍثِ اًجبم سسیذ ٍ  1392دس هضاسع سجیلی دصفَل دس سبل  تحمیك ایي

دسجِ سبًتی گشاد ٍ ثبفت خبن  781تب  3882دسجِ حشاست هیبًگیي دس عی دٍسُ آصهبیص اص . ًَاسی ثَدًذ ، هَسد ثشسسی لشاس گشفت

ِ اص آًجبئی کِ صهیٌْبی کطبٍسصی سجیلی دصفَل ًسجت ثِ سغح سٍدخبًِ دص ثبالتش است اهکبى آثیبسی ث.هی ثبضذ sandy lomهضاسع 

کیلَهتش  55ایستگبُ فشػی آة سٍدخبًِ دص دس کبًبلْبیی ثغَل  4سٍش ثملی ٍجَد ًذاسد لزا ثب استفبدُ اص ایستگبُ اصلی پوپبط سجیلی ٍ

همذاس کَد هصشفی فسفشُ دس ّش  ٍ دٍ هضسػِ هَسد ًظش کطت صیش سغح - 1جذٍل ضوبسُ . دس صهیٌْبی کطبٍسصی تَصیغ هی ضَد

 .سا ًطبى هی دّذ صَلثش اسبس ًیبص کَدی هح هضسػِ

 
 سطح سیز کطت ٍ هیشاى کَد استِ هصزفی در ّز هشرػِ-1

 گٌذم گٌذم ًَع هحصَل

 آتیاری ًَاری آتیاری جَیچِ ای ًَع سیستن

 1 1 (ّكتار)سطح سیز کطت 

 151 151 (کیلَگزم در ّكتار) فسفزُهیشاى کَد 

 

 سٍاًبة اص ثشداسی ًوًَِ

 صَست آثیبسی 5عی  ثشداسی ًوًَِ هضاسع سغحیسٍاًبة  دسفسفش ٍ فسفبت  تلفبت هیضاى سٍی شث آثیبسی سٍضْبی تبثیش ثشسسی ثشای

ًمغِ دس  3 اص آثیبسی سٍص دس هٌظَس ّویي ثِ گشفت، هی اًجبم آثیبسی سٍص دس ثبیستی سٍاًبة ّبی ًوًَِ ثِ ایٌکِ تَجِ ثب .فت گش

 کِ گشدیذ اًتخبة ًحَی ثِ ّب ًوًَِ گشفت هی صَست ثشدای ًِوًَ هضسػِ داخل ثشای آثیبسی جَیچِ ای ٍ ًَاسی اًتْبی صهیي

 .گشدیذ هی هٌظَس ضیبس یب ٍ ًَاس اًتْبی دس هیبًگیي غلظت ػٌَاى ثِ ضیبس یب ٍ ًَاس اًتْبیی ًمغِ سِ هیبًگیي. ثبضذ هضسػِ کل ًوبیٌذُ

 ٍ ضذُ هٌتمل آصهبیطگبُ ثِ سٍص ّوبى دس ٍ آثیبسی ّش اص پساًجبم هی گشفت ٍ ثال فبصلِ  ظشٍف دس ضذُ جوغ آة اص ثشداسی ًوًَِ

 آثیبسی 5دسعی سغحی  دس سٍاًبة فسفش ٍ فسفبت غلظت تغییشات سًٍذ . گشدیذ گیشی اًذاصُ آًْب فسفش ٍ فسفبت هیضاى  ثؼذ سٍص دس

 .گشدیذ تشسین EXCEL افضاس ًشم ثب هختلف 
 

 ایج ٍ تحثًت

 فهختل آثیبسی سیستوْبی دس فسفش ٍ فسفبت غلظت تغییشات

 ثب گٌذم کِ هضسػِ دٍ فسفش ٍ فسفبت تلفبت سٍی ثش جَیچِ ای ٍ آثیبسی ًَاسی آثیبسی هختلف سیستوْبی اثش ثشسسی هٌظَس ثِ

فسفش ٍ غلظت  غلظت فَق، هضاسع دس فسفش ٍ فسفبت تلفبت تؼییي ثشای . گشدیذ اًتخبة ضذًذ هی آثیبسی الزکش فَق سیستوْبی

 .هطبّذُ هی ضَد  3ٍ  2جذاٍل  دس گیشیْب اًذاصُ یج ًتب کِ . ضذ گیشی اًذاصُ هضاسع اص ضذُ خبسجسغحی سٍاًبة  دس فسفبت
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 (هیلی گزم تز لیتز)  ّز دٍ هشرػِ رٍاًاب سطحی در فسفز ّذر رفت هیشاى - 2جذٍل

 آثیبسی آخش آثیبسی ضطن آثیبسی پٌجن آثیبسی چْبسم آثیبسی سَم 

 1854 1861 1893 2811 2838 آثیبسی جَیچِ ای

 2895 1812 1836 1862 1886 ثیبسی ًَاسیآ

 

 
 

 (هیلی گزم تز لیتز)  ّز دٍ هشرػِرٍاًاب در ًیتزات ّذر رفت هیشاى – 2جذٍل

 آثیبسی آخش آثیبسی ضطن آثیبسی پٌجن آثیبسی چْبسم آثیبسی سَم 

 4866 4883 5882 6823 6896 آثیبسی جَیچِ ای

 2883 3836 4813 4882 5863 آثیبسی ًَاسی
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 ًتیجِ گیزی کلی

دس فسفش ٍ فسفبت  تلفبت هیضاى کِ دّذ هی ًطبى ،هغبلؼِ هَسد هضاسعسغحی  سٍاًبة ٍسیلِ ثِ فسفش ٍ فسفبت تلفبت ثِ هشثَط ًتبیج

فسفش تَسظ  ضذى ضستِ دلیل ثِ کِ است سًٍذ کبّطی آثیبسی دٍس عَل دس (جَیچِ ای ، ًَاسی )سٍاًبة سغحی دٍ سٍش آثیبسی

 ًَاسی آثیبسی اص جَیچِ ای آثیبسی سٍش دس سغحی، سٍاًبة ثِ فسفش ٍ فسفبت اًتمبل هیضاى .ثبضذ هی صهبى لعَ دس سٍاًبة ّب

 . هی ثبضذثبالتش

 

 هٌاتغ

ثِ ًیتشات ٍ فسفش   صیشصهیٌی صّبة صیشصهیٌی ٍ سغحیثش آلَدگی سٍاًبة  آثیبسی هختلف سٍضْبی اثش ثشسسی . 1385.افشٍس ع-1
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Abstract: 

Phosphorus is one of the most important nutrients needed for plants. The indiscriminate use of 

chemical phosphate fertilizers and also transmission them by agricultural runoff  water is nowadays 

concerning because application of phosphate fertilizers and the phosphorus chemical leaching lead 

to  accumulation of phosphorus in the soil in addition to underground and surface water and cause 

water resources pollution. This paper discussed about two different methods of irrigation on the 

leaching of phosphorus and phosphate by surface runoff water in Sabily region of Dezfoul. In this 

study (2011) sampling was done from the end of farms in three times and five irrigations to 

determine the amount of phosphorus and phosphorus in runoff water under two irrigation farms and 

the samples were transported to the laboratory for testing. The results of the study indicated that the 

transfer of phosphorus and Phosphate in surface runoff water in the method of furrows irrigation  

was more ,comparing with border  irrigate .The average Phosphorus density observed in surface 

runoff water of furrows irrigation  and border irrigation were  respectively measured 1.91 and 1.38 

mg per liter and the average Phosphate density observed in surface runoff water of furrows 

irrigation  and border irrigation were  respectively measured 5.70 and 4.15 mg per liter. 
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