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 مقذمه

تِ غَست ماهالً  7991ٍ اص سال  0222مطاٍسصي دقيق تا هفَْم هذيشيت دقيق هناًي ٍ صهاًي اص دّة 

حشفِ اي ضنل گشفتِ است ٍ ّن امٌَى دسغذ قاتل تَجْي اص هضاسع آهشينا، اسٍپا ٍ ًيض دس مطَسّايي هثل 

دُ اص اهناًات هشسَم، استفادُ مطاٍسصي دقيق دس سِ سطح استفا.. چيي ٍ ٌّذٍستاى تِ ماس گشفتِ ضذُ است

اص في آٍسي ًَيي تا تجْيضات هيضاى هتغيش ٍ استفادُ اص في آٍسي تاال ّوشاُ تا ضثنِ تؼييي هَقؼيت جْاًي 

 ( 7. )تِ ماس هي سٍد

مطاٍسصي دقيق يا هذيشيت دقيق گياُ ٍ خاك هطاتق تا ضشايط هتغيش يل هضسػِ هي تَاًذ دس پايذاسي 

يذ هحػَل سا افضايص دّذ ٍ تا ماّص استفادُ اص هَاد ضيويايي، سوَم ٍ آفت مص اقتػادي ٍ هحيطي، تَل

 . ّا تاػث افضايص ماسايي مَدّا ضَد

ّذف اص ايي تحقيق پايص ميفيت خاك ٍ تطخيع تغييش پزيشي آى تا استفادُ اص ًقطِ ّاي تشسين ضذُ 

 .هي تاضذ ILWISتا ًشم افضاس 

 مواد و روش ها

دس هضسػِ اي ٍاقغ دس هٌطقِ خَساسگاى اغفْاى دس هساحت  7831ٍ  7831 ايي تحقيق دس سال ّاي

تا  2ًوًَِ اص ػوق  81دس پاياى ّش سال اص هٌطقِ ًوًَِ تشداسي ضذ مِ دس ّش ًَتت . يل ّنتاس اًجام ضذ

تِ  7831ٍ  7831ًوًَِ ّاي تشداضتِ ضذُ اص صهيي دس سال . ساًتيوتشي خاك تشداضتِ ضذُ است 82

مِ دس آى سال ّا صهيي تِ تشتية تحت مطت رست، گٌذم ٍ تشًج تَدُ . ًاهيذُ ضذًذ C2  ٍWRتشتية 

تافت . تِ خاك ّا دادُ ضذُ است K ،P  ٍNسٍش آتياسي جٌَب تِ ضوال تَدُ ٍ دس ّش سال مَدّاي . است

، پتاسين هحلَل، فسفش (ملَخِ غَطِ ٍس دس پاسافيي هايغ)،ٍصى هخػَظ ظاّشي ( سٍش ّيذسٍهتشي)خاك 

ًقطِ  ILWISسپس تِ مول ًشم افضاس . اًذاصُ گيشي ضذًذ( تِ سٍش تيتشاسيَى)، ٍ هَاد آلي (سٍش اٍلسي)

 .ّاي پشامٌص تْيِ گشديذ

 بحث و نتیجه گیزی

خػَغيات فيضيني ٍ ضيويايي خاك ّا ًِ تٌْا تيي هضاسع تلنِ دسٍى يل هضسػِ هتفاٍت است ٍ تافت 

ٍلي تافت هتَسط خاك سسي هي . ّا دس ّش ًقطِ هتفاٍت هي تاضذ خاك ًيض دس ايي هضسػِ تا تَجِ تِ ًقطِ

گشم دس ساًتيوتش هنؼة اًذاصُ گيشي ضذ ٍ اص   38/7هتَسط ٍصى هخػَظ ظاّشي خاك ّا حذٍد .  تاضذ

فسفش اص جولِ ػَاهل ضشٍسي تشاي سضذ . دسغذ گضاسش ضذ 01/7طشفي هَاد آلي خاك ّا من ٍ دس حذٍد 

تا ٍجَد ًياص من گياّاى تِ فسفش دس . موثَد آى دس خاك مَد دّي آى ًياص استگياّاى است مِ دس ٌّگام 

هػشف مَدّاي فسفشي تيص اص پتاسين است، مِ هَجة تجوغ تيص اص حذ فسفش هي گشدد  Kهقايسِ تا 
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مِ تا ايي ًَع مطاٍسصي هي تَاى تا تطخيع تِ هَقغ هناًي ٍ صهاًي ًياص خاك تِ فسفش، اص ايي تجوغ (. 1)

تيطتش اص  WRاص تشسسي ًقطِ ّا ايي ًتيجِ حاغل ضذ مِ هيضاى فسفش دس ًوًَِ ّاي . لَگيشي مشدّا ج

گٌذم سٍي -اص طشفي هستطاسي ٍ ّوناساى تِ تشسسي تأثيش تٌاٍب ماضت رست. هي تاضذ C2ًوًَِ ّاي 

اُ رست ٍ اضنال هؼذًي فسفش قاتل جزب پشداختٌذ ٍ تِ ايي ًتيجِ سسيذًذ مِ سطَح مَد فسفشُ ٍ مطت گي

گٌذم ٍ تٌاٍب آًْا تش سٍي فسفش قاتل جزب تِ سٍش اٍلسي تأثيش هؼٌي داسي داضتِ ٍ دس ضشايط تٌاٍب 

گٌذم ٍ هػشف مَد فسفشُ، دس صهاى ماضت رست ًياص مَدي مطت گٌذم ًيض تش طشف هي ضَد -مطت رست

فسفش دس قسوت  هيضاى WRّوچٌيي دس خاك (. 8)پس هيضاى آى تا مَد دّي دس مطت گٌذم تيطتش تَد

اص .  فسفش دس قسوت ّاي ضوالي ٍ غشتي صياد تَد C2 ّاي جٌَب ضشقي صياد تَد دس حالي مِ دس خاك 

تيطتش دس قسوت ّاي ضوالي ٍ  C2ّاي  طشفي تا تشسسي ًقطِ ّاي هَاد آلي هي تيٌين مِ هَاد آلي دس خاك

آًجا هَاد آلي دس افضايص قاتليت  اص. دس قسوت جٌَب غشتي موثَد صيادي داسين WRغشتي است ٍ دس خاك 

 (.0)خَاًي رمش ضذُ تاضذ  تَاًذ يني اص داليل ّن جزب فسفش تأثيش داسد هي

هطاّذُ هي ضَد مِ هيضاى ضي دس ًقاط جٌَتي  WRّوچٌيي دس تشسسي ًقطِ ّاي ضي دس خاك 

ضوال تاضذ -سي جٌَبصهيي صياد تَدُ ٍ تِ تشتية دس ًقاط ضوالي ماّص هي ياتذ مِ هي تَاًذ ًاضي اص آتيا

مِ تا خَد رسات سيض سا تِ سوت ضوال حشمت هي دّذ مِ تا تَجِ تِ ايي تَصيغ دس قسوت ّاي جٌَتي 

 . مَددّي صياد فسفش هي تَاًذ تا آتطَيي آى ّوشاُ تاضذ

هيضاى پتاسين هحلَل دس خاك ّاي تحت مطت گٌذم ٍ تشًج  KmWRتا تَجِ تِ ًقطِ ّاي پشامٌص 

حت مطت رست است ٍ هيضاى پتاسين دس قسوتْاي جٌَتي من ٍ دس قسوت ّاي ضوالي ت C2 Kmتيطتش اص 

تا دس ًظش گشفتي ػولنشد گياّاى هي تَاى تِ ًتايج . افضايص ًطاى هي دّذ مِ هي تَاًذ ًاضي اص آتياسي تاضذ

 .تْتشي سسيذ مِ هتأسفاًِ ايي اطالػات دس اختياس ًيست
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