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  :چکیده

 ا توجه بهست. بمیزان عناصر معدنی موجود در خاك بر میزان جذب این عناصر توسط گیاه و عملکرد گیاهان موثر ا

ري به نظر ها ضرودر خاك براي گیاه لزوم انجام تحقیق بر روي آن یژه عناصر پرمصرفواهمیت این عناصر به

وژن با نیتر رسد. هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه عناصر پرمصرف خاك شامل کلسیم، پتاسیم، سدیم، فسفر ومی

دشت دیان ارتفاعی در گرابرداري از خاك و گیاه در سیزده مکان باشد. به این منظور نمونهعناصر پرمصرف گیاه می

کدیگر و در امتداد متر از ی 50به فاصله  متري 100ترانسکت  مغان تا ارتفاعات سبالن انجام گرفت. در هر مکان سه

رویشی گندمیان،  پالت یک متر مربعی قرار گرفت. در هر پالت پوشش گیاهی به تفکیک فرم 5هر ترانسکت 

متر برداشت شد. سانتی 30تا  15متر و سانتی15تا  0هاي خاك در دو  عمق ها برداشت شد. نمونهبرگان و بوتهپهن

رویشی م فکیک فرگیاهی به ت هايشامل نیتروژن، فسفر، پتاسیم، سدیم و کلسیم براي نمونه عناصر مورد نیاز تمامی

یکدیگر  تلف باپرمصرف در خاك و گیاه در طبقات ارتفاعی مخ گیري شد. سپس مقدار عناصراندازه هاي خاكو نمونه

ررسی تاثیر بمنظور بررسی قرار گرفت. به مقایسه شد. همچنین رابطه میان عناصر پرمصرف در خاك و گیاه مورد

 رفاصر پر مصان عنارتفاع بر رابطه میان عناصر پرمصرف خاك و گیاه از آزمون همبستگی استفاده شد. در نهایت میز

ات ك، در طبقرف خادر گیاه با میزان نیاز دام به این عناصر مقایسه گردید. نتایج نشان داد که غلظت عناصر پرمص

در  فسفردرصد)،  47/0متر ( 3000-3300در ارتفاع  روژننیت غلظتترین بیشباشد. ارتفاعی مختلف، متفاوت می

در ارتفاع  ، سدیمام)پیپی 6/57متر ( 3000-3300 در ارتفاع پتاسیم ام)،پیپی 8/87متر ( 1200-1500ارتفاع 

) رمیلی اکی واالن بر لیت 53/16( متر 3000-3300فاع ام) و کلسیم در ارتپیپی 8/69متر ( 3300-3000

 .باشدیهمچنین غلظت عناصر پرمصرف در گیاه نیز در طبقات مختلف ارتفاعی با یکدیگر متفاوت مباشد. می

در فرم رویشی  ، فسفردرصد) 06/3متر ( 2100- 2400در فرم رویشی بوته در ارتفاع  ترین غلظت نیتروژنبیش

 600-900برگان در ارتفاع در فرم رویشی پهن ، پتاسیمام)پیپی 2/548تر (م 3000-3300برگان در ارتفاع پهن

رویشی در فرم و کلسیم ام)پیپی 4/58متر ( 300- 600در فرم رویشی بوته در ارتفاع ، سدیم ام)پیپی 3/400متر (

 اي بین عناصر پرمصرف در خاك وبر اساس نتایج رابطه باشد. می ام)پییپ 7/261متر ( 0-300برگان در ارتفاع پهن

ه چباشد، اگر ، ارتفاع عامل موثر بر رابطه میان عناصر پرمصرف خاك و گیاه میهمچنیننداشت.  گیاه وجود

وامل دهد که سایر عخاك و گیاه در طبقات ارتفاعی مختلف نشان میهمبستگی ضعیف میان غلظت عناصر در 

تر از میزان نیاز بیش دبنییالق، قشالق و میاندر  باشند. میزان نیتروژنمحیطی نیز بر رابطه میان این عناصر موثر می

  باشد.یاز دام مین نتر از میزاي مناطق کمو سدیم در همه کلسیم، پتاسیمفسفر، مقدار  کهباشد، در حالیدام می

  برگ، بوته.عناصر پرمصرف، ارتفاع، گندمیان، پهن: هاواژه کلید
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  مقدمه و کلیات پژوهش -1

 همقدم -1-1

طور مستقیم و هاي مختلفی که بشر بهبا توجه به نقش مهم گیاهان در تعادل اکوسیستم و استفاده

نماید، ضرورت شناخت روابط بین گیاهان و عوامل محیطی، جهت ثبات و پایداري آن ها میغیرمستقیم از آن

شود که ی موجب میناپذیر است. وجود رابطه تنگاتنگ بین عوامل محیطی و پوشش گیاه امري اجتناب

بیان دیگر  . بهباشدعوامل محیطی غالب در آن منطقه  تابعاستقرار یک جامعه گیاهی خاص در یک منطقه 

شناسی یکسانی دارند در یک ناحیه با هم مشاهده  شوند گیاهانی که نیازهاي بومعوامل محیطی باعث می

حضور و پراکنش جوامع گیاهی در  ).1394د (پوربابایی و همکاران، شوند و تشکیل جوامع گیاهی را دهن

ها خاك در گسترش آنو پستی و بلندي انسانی، هاي مرتعی، تصادفی نیست، بلکه عوامل اقلیمی، اکوسیتم

  ).2005، 1باروچ( نقش اساسی دارند

بر  از عواملی هستند که شیب شیب و جهت درصدهمچون ارتفاع از سطح دریا،  توپوگرافیهاي ویژگی

 و آب شرایط تغیرات دلیلبـه ارتفـاع). 2002و همکاران،  2وتاس( گذارنداصر غذایی خاك تاثیر میمیزان عن

 مناسب دماي و رطوبت داراي که مناطقی در که طوريبه دارد؛ اثر خاك غـذایی عناصـر ترکیبـات بـر هوایی

 تـرغنی غذایی عناصر مانند ترکیباتی نظر از ارتفاع کم مناطق به نسبت تربیش رطوبت جذب با خاك هستند

                                                 
1 Baruch 
2 vetaas 
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 رطوبت داراي نزوالت جوي میزان افزایش دلیلبه مرتفع مراتع خاك مناطق، تربیش در. بـود خواهـد

 .)1394است (یونجالی و همکارن،  گیاهان براي رویش باالتري غذایی ارزش داراي و بوده تريبیش

باعث پراکنش جغرافیایی وسیع گیاهان خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك در رابطه با پوشش گیاهی 

عنوان بستر گیاه، نقش مهمی در استقرار و گسترش پوشش گیاهی در هر ). خاك به1998، 3لیناردشوند (می

هاي خاك و نوع و اي دارد. در هر اکوسیستم، بعد از مباحث مربوط به آب و هوا، ویژگینوع اقلیم و منطقه

قرار دارد، زیرا نقش اساسی در تامین مواد غذایی مورد نیاز گیاه و برقراري مقدار عناصر معدنی آن، در الویت 

هاي فیزیکی و شیمیایی ). همچنین ویژگی1379چرخه مواد و عناصر به عهده دارد (جعفري و همکاران، 

ها طی گذشت زمان، در پراکنش نوع تیپ گیاهی منطقه، تاثیر مستقیم دارد. از سوي خاك و تغییرات آن

  ).1381(جعفري و همکاران،  هاي خاك تاثیرگذار استگونه گیاهی نیز بر ویژگی دیگر

طور کلی بر اثر فرسایش، خاك امروز جهان، فرسایش خاك است. به ترین مشکالتاز طرفی، یکی از مهم

شود و شرایط فیزیکی خاك، سطحی و عناصر غذایی مورد نیاز گیاه به تدریج از دسترس خارج می خیزحاصل

جایی که کیفیت خاك بیانگر وضعیت از آن ).1375گردد (رفاهی، ویژه از نظر نفوذپذیري نامناسب میهب

هایی از خاك را مورد بنابراین باید شاخص ،خاك در شرایط مشخص بوده و بسته به هدف و نیاز متفاوت است

یط به خوبی بیان نمایند و گویاي بررسی قرار داد که بتواند وضعیت عملکرد گیاه و نوع مدیریت را در آن شرا

هایی مانند میزان کربن آلی، درصد ذرات توان به شاخصوضعیت کلی سیستم خاك باشند. در این رابطه می

، بافت، pHظاهري، مقدار آب قابل دسترس، هدایت هیدرولیکی،  وزن مخصوصاولیه، مقدار نیتروژن کل، 

   ).4،2006الل( دها اشاره نموساختمان خاك و پایداري خاکدانه

طور باشد. عناصر معدنی بهیکی از کاربردهاي آگاهی از عناصر موجود در گیاهان مسئله تغذیه دام می

یاز تقسیم و اثرات مهمی در رشد و نها به دو دسته عناصر پرنیاز و کمکلی بر اساس نیاز نسبی در غذاي دام

                                                 
3 Leonard 
4 Lal 
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نقش عناصر ). 1985، 5مک داوئلموجود زنده دارند ( هاي فیزِولوژیکی نظیر هضم و متابولیسم خوراكفعالیت

هاي آن مهم است، بنابراین باید مقدار هریک از این عنوان متعادل کننده محیط شکمبه و میکروبمعدنی به

مصرف و پرمصرف در جیره نشخوارکنندگان متعادل باشد تا هضم مواد خشبی به خوبی انجام شود عناصر کم

 ایران درها علوفه مرتعی است. ). یکی از منابع اصلی و مهم تامین مواد معدنی دام1394(یونجالی و همکاران، 

 عناصر میزان زمینه در مراتع تنوع و وسعت توجه به با توجهی قابل هايپژوهش اردبیل، استان خصوصبه و

 که مراتع در دهچراکنن هايدام در معدنی تأمین عناصر وضعیت با آن ارتباط و مرتعی گیاهان و معدنی خاك

 دارد ضرورت بنابراین است. نگرفته کنند، انجاممی استفاده تغذیه منبع عنوان به مرتعی گیاهان از فقط

 طرفی یابد. از افزایش ارتباط دراین ملی و ايمنطقه بومی، اطالعات میزان و انجام این زمینه در تحقیقاتی

 لحاظ به نیز هادام در عناصر معدنی وضعیت بر یمرتع گیاهان و خاك معدنی تأثیر عناصر میزان بررسی

 هايریزيو برنامه شناخت در نتایج این از استفاده با تا دارد، ضرورت و انسان دام براي عناصر این اهمیت

  گیرد. انجام الزم اقدام مربوطه

ت مغان ي دشترین علل پیدایش دامداري عشایري در استان وجود مراتع قشالقی در منطقهیکی از مهم

خشک و معتدل و باال بودن رطوبت نسبی هوا باال است. اکثریت داراي آب و هواي نیمه . این منطقهباشدمی

نمایند. وجود دام بیش از ظرفیت، کاهش سطح ماه از سال را در این مراتع سپري می 9عشایر استان حدود 

ي دامداري و ریزي صحیح براي ادامهمراتع در گذشته و اختصاص آن به کشت و صنعت مغان و عدم برنامه

ها موجب فشار بیش از حد به مراتع گردیده و اکثر این مراتع در حال تخریب و ي عرصهداري در بقیهمرتع

کیلوگرم در  150-200اساس مطالعات منابع طبیعی استان، مراتع مغان با تولید متوسط باشد. برانهدام می

تن بوده و مساحت  48450طور تخمینی ي آن بهمیزان تولید سالیانههکتار جزء مراتع درجه سه محسوب، 

- هکتار در پارس 75000سوار، هکتار از آن در شهرستان بیله 110000باشد. که هکتار می 285000آن نیز 

                                                 
5 McDowell 
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است (اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداري استان هکتار آن در شهرستان گرمی واقع شده  100000آباد و 

  ).1388اردبیل، 

 هـواي و آب بـا کشور غرب شمال منطقـه و ایـران شـاخص مراتـع از یکـی عنوانبه سبالن مراتع

. است شـده قعوا اردبیل استان غربی شمال بخش در زمستان و بهار در پاییز، سـرد و تابسـتان در معتـدل

 متنوعی گیاهی هايگونه درش محل متفاوت اکولـوژیکی و هـوایی و آب شـرایط واسـطه بـه مراتـع ایـن

و  يقنبر؛ 1392؛ قربانی و همکاران، 1391؛ شریفی و همکاران، 1390حیدریان و همکاران، ( اسـت

 تراکم خاك شرایط و عمـق بـه بسـته و زاربوتـه -زارعلـف عمـدتاً آن گیـاهی پوشش ).2012همکاران،

ت محصـوال کیفیت با رتبـاطا در تـوجهی قابل حقیقاتکه تبا توجه به این. کنـدمـی تغییر هاعلفی و هابوته

ت ولیـد محصوالت در پایـه ارکـان از نیـز معـدنی اسـت، عناصـر نگرفتـه صـورت لبنی و دامی منطقه سبالن

 تحت آن وسـانن و گیـاه و خـاك سـطح در عناصـر وضعیت شناخت لذا باشد،می استاندارد و سالم دامی

  ). 1394(یونجالی و همکاران، اسـت  داراي اهمیت نند ارتفاععوامل محیطی ما تأثیر

 بیان مسأله -1-2

خواص فیزیکی و شیمیایی خاك بر کلیه موجودات از جمله گیاهان تاثیرگذار است  هر نوع تغییري در

). خاك محیط طبیعی براي رشد گیاهان است و بر رشد، نمو، پراکنش و بسیاري 1389پور و همکاران، (تقی

موثر است. تولید موفقیت آمیز گیاهان مستلزم خاك مناسب و وجود مقدار کافی از  هاي آنر از ویژگیدیگ

صورت ترکیباتی باشند که به سهولت مورد قابل استفاده گیاه است، عناصر غذایی نه تنها باید به عناصر غذایی

). 1987و همکاران،  6میت است (تاندونها نیز حائز اهاستفاده گیاهان قرار گیرند، بلکه تعادل بین مقدار آن

اي دارد (یونجالی و ترین عواملی است که در درصد مواد معدنی گیاه نقش عمدههمچنین خاك یکی از مهم

  ).1394همکاران، 
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تواند در کارایی گیاه در جذب عناصر غذایی از خاك و رشد خصوصیات خاك در مراتع می تغییرپذیري

تواند بر غلظت عناصر معدنی گیاهان تاثیر ). نوع خاك می2004و همکاران،  7الگیاه تاثیرگذار باشد (شوک

کند بسته به نوع گیاه و هاي خود از خاك جذب میوسیله ریشه بگذارد. همچنین مقدار عناصري که گیاه به

). عناصر غذایی بر 2010،  8متغیر و متفاوت است (گیلیان و دیک pHخصوصیات شیمیایی خاك نظیر 

و همکاران،  9گذارد (فچینلیداري داشته و در نهایت بر رشد و عملکرد گیاه تاثیر میدیگر اثر معنییک

2001 .(  

عنصر  13باشند، شامل طور کلی تعداد عناصر غذایی ضروري گیاه که در محلول خاك موجود میبه

شوند. تقسیم می 11میکرو مصرف یاو کم 10است که بر اساس میزان مصرف گیاه به دو دسته پرمصرف یا ماکرو

باشند را تر موردنیاز گیاه میعناصري از قبیل: نیتروژن، فسفر، پتاسیم، کلسیم، منیزیم و گوگرد که بیش

هاي ترد و آبدار نامند. نقش نیتروژن در رشد رویش گیاه و شاخ و برگ و تشکیل بافتعناصر پرمصرف می

 12ها و کلروفیل نیز نقش دارد (تیسند و در ساختمان پروتئینکناست که مقاومت را در برابر امراض زیاد می

ها و ضخیم شدن دیواره ). پتاسیم نیز در شدت بخشیدن به سنتز و تحرك کربوهیدرات1370و همکاران، 

). فسفر نیز در 1390سلولی گیاه و مقاومت شدن آن در برابر امراض نقش دارد (احمدخانی و همکاران، 

ابل توجهی دارد و به منزله منبع انرژي عمومی در کلیه فعل و انفعاالت بیوشیمیایی ساختمان سلولی نقش ق

). کلسیم براي 1378هاي زنده نقش ضروري و مهمی دارا می باشد (جمشیدي و همکاران، داخل سلول

 قبیلي از عناصر .)1391باشد. (امیر آبادي و همکاران، ساختمان دیواره سلولی گیاهان و رشد ریشه نیاز می

 صرفمباشند را عناصر کمآهن، منگنز، روي، مس، بُر، مولیبدن و کلر که به مقدار بسیار کم موردنیاز گیاه می

 تربیش تر یاکم گیاه دسترس در اگر اي کهگونه هستند به ضروري مصرفمک عناصر از روي و نامند. مسمی

                                                 
7 Shukla 
8 Gilligan & Dick 
9 Facchinelli 
10 Macroelements 
11 Microelements 
12 Tissen 
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با  ).2011، 13آورد (مارس چنرمی وجود به یاهحیاتی گ فرآیندهاي در را اختالالتی باشد، گیاه نیاز ازحد

یابد، این کاهش به افزایش سن گیاه غلظت عناصر معدنی فسفر، منیزیم، سدیم، مس و روي کاهش می

                      ).1374شود (رنجبري، اي ایجاد میاي نشاستهواسطه افزایش نسبی در مواد ساختمانی و ترکیبات ذخیره

ویژه عناصر غذایی ماکرو خاك یان شد غلظت مواد معدنی در گیاهان تحت تاثیر خاك بههمان گونه که ب

هاي آلی صورت نمک با عناصر دیگر یا با ترکیبمواد غیر آلی هستند که غالبا به قرار دارند. عناصر معدنی

دهد، اتی رخ میها تغییر). با افزایش سن گیاهان در مقدار مواد معدنی آن1367شود (جوانشیر، یافت می

عامل سن برروي جذب مواد معدنی موثر است، باالترین سرعت جذب مواد معدنی تقریبا در مرحله رویشی 

  ). 1982و همکاران،  14و اوریت 1374گیرد (رنجبري، گیاه صورت می

 ذایی درغي شدید عناصر از آن جهت اهمیت دارد که کمبودهابررسی مواد معدنی در خاك و گیاهان 

 کدیررسی، کوچ هاي انتهایی، تفاوت در عملکرد، زودرسی،باعث تغییر رنگ، سوختگی، توقف رشد جوانهگیاه 

باشند. ها میمهمچنین گیاهان منابع تغذیه دا .شودها، نارسایی در رشد، کاهش گسترش ریشه میشدن میوه

ن و همچنی لوفهعن مواد مغذي در نتیجه کمبود این مواد در گیاهان بر دام تاثیرات منفی خواهد داشت. تعیی

 . به گفتهسازدیریزي در جهت بهبود تغذیه دام هموار متشخیص عدم تعادل مواد مغذي، راه را براي برنامه

ناصر ادل عاغلب متخصصان تغذیه، کمبود پروتئین غالت، پایین بودن مقدار انرژي مواد خشبی و عدم تع

چنین اگر چه هم ).1374مراتع دنیاست (رنجبري و همکاران، معدنی علوفه مراتع عوامل محدود کننده اغلب 

م در انجا یفی رادهد ولی هر کدام از این عناصر وظاعناصر معدنی مقدار کمی از وزن یک گیاه را تشکیل می

 یش از حدبوجود  هاي حیاتی گیاه و تعادل بین رشد رویشی و زایشی بر عهده دارند و عدم وجود و یافعالیت

و  وي کمّیتهایت رآورد که روي رشد و نمو گیاه و در ندر خاك، اختالالتی را در گیاه بوجود می این عناصر

  .کیفیت محصول تأثیر خواهد گذاشت

                                                 
13 Marschner 
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از آنجایی که ارتباط قوي بین غلظت عناصر غذایی خاك، گیاه و محصوالت تولیدي در هر منطقه وجود 

باشد لذا شناخت د محصول دامی سالم و استاندارد میدارد و همچنین عناصر معدنی از ارکان پایه در تولی

وضعیت عناصر در سطح خاك و گیاه و نوسان آن تحت تاثیر ارتفاع از سطح دریا حائز اهمیت است. لذا 

 –تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطه عناصر غذایی خاك و مواد معدنی گیاهان در گرادیان ارتفاعی مغان 

  سبالن انجام گرفته است. 

 ضرورت و اهمّیت تحقیق -1-3

در صورتی که میزان این عناصر  غلظت عناصر غذایی در خاك براي رشد گیاهان اهمیت زیادي دارد،

ویژه عناصر ماکرو در خاك کافی نباشد بر غلظت مواد معدنی در گیاهان، اثر گذاشته و باعث تاثیرات منفی به

(یونجالی و همکاران،  شودها، دیررسی و ... میريبر رشد گیاه مانند خشکی، حساس شدن به آفات و بیما

کنند. تولید ها تامین میها هستند و مواد معدنی را براي آن. از طرفی گیاهان منبع تغذیه براي دام)1394

ها شده و کیفیت محصوالت دامی را کاهش ها و بیماري در دامعلوفه با کیفیت پایین باعث ایجاد انواع نارسایی

). بنابراین ضرورت دارد مقدار و غلظت عناصر غذایی در خاك و 1392دار و همکاران، رامتی جبهدهد (کمی

ها در خاك با گیاه بررسی شود. از طرفی با توجه به اینکه میزان عناصر در خاك تحت تاثیر گیاه و رابطه آن

در ارتفاعات مختلف نیز عوامل محیطی مانند ارتفاع ممکن است تغییر کند، الزم است که تغییرات عناصر 

 بررسی شود.

 هاي پژوهشسوال -1-4

  داري وجود دارد؟آیا بین عناصر پرمصرف خاك و مواد معدنی گیاهان رابطه معنی -1

  کند؟آیا میزان عناصر پرمصرف خاك با تغییرات ارتفاع تغییر می -2

  کند؟آیا میزان مواد معدنی گیاهان با تغییرات ارتفاع تغییر می -3
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  ي نظیر ارتفاع بر رابطه عناصر پرمصرف خاك و مواد معدنی گیاهان تاثیر دارند؟آیا پارامترها -4

فرضیات پژوهش -5-1  

  داري وجود دارد.بین عناصر پرمصرف خاك و مواد معدنی گیاهان رابطه معنی -1

  کند.میزان عناصر پرمصرف خاك با افزایش یا کاهش ارتفاع تغییر می -2

  کند.عدنی گیاهان با افزایش یا کاهش ارتفاع تغییر میمیزان مواد م -3

  کند.رابطه عناصر پرمصرف خاك و مواد معدنی گیاهان با تغییرات ارتفاع تغییر می -4

اهداف پژوهش -1-6  

 مغان تا سبالن. مراتعبررسی تغییرات عناصر پرمصرف خاك و مواد معدنی گیاهان در  -1

 و مواد معدنی گیاهان.بررسی رابطه عناصر پرمصرف خاك  -2

 .گیاهانو مواد معدنی  خاك بررسی تاثیر تغییرات ارتفاع بر رابطه عناصر پرمصرف -3

عناصر پرمصرف خاك و گیاه -7-1  

هاي چرا کننده در مرتع، کمبود مواد معدنی یا عدم تعادل یکی از عوامل مهم محدود کننده عملکرد دام

هاي گیاهی مرتعی در تنظیم جیره غذایی دام اهمیت و کاربرد هآن است شناخت غلظت عناصر معدنی در گون

دارد. اغلب کمبودهاي طبیعی مواد معدنی در بدن حیوانات مربوط به غلظت این مواد در خاك و گیاه است، 

هاي تواند بر عناصر معدنی گیاهان تاثیر بگذارد. مقدار عناصري که گیاه از طریق ریشهخصوصیات خاك می

رو در کند بسته به نوع گیاه و خصوصیات شیمیایی خاك متغییر و متفاوت است. از اینجذب می خود از خاك

تحقیق حاضر رابطه پنج عنصر معدنی پرمصرف در خاك و گیاه با یکدیگر بررسی شده است. در ادامه این 

 اند.عناصر توضیح داده شده
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                                                            م                                           سدی -1-7-1

پذیري و کاهش سرعت حرکت آب در وجود سدیم باال موجب تخریب ساختمان خاك، کاهش نفوذ

خاك، افزایش آبدوي سطحی، پایین آمدن کاربري اراضی، کم شدن تهویه و در نهایت کاهش عملکرد 

هاي سدیمی، خصوصیات فیزیکی ). سدیم تبادلی موجود در خاك0102، 15گردد (قرایبهمحصوالت زراعی می

هاي بهبود این خصوصیات، استفاده از ترکیبات آلی دهد. از راهها را به شدت کاهش میو شیمیایی این خاك

هاي سدیمی، کاتیون سدیم با قرار ). در خاك1390و مواد اصالحی معدنی است (علی مردانی و همکاران، 

گانه پخشیده شده که این عمل منجر به دوها باعث افزایش ضخامت الیههاي تبادلی رسحلگرفتن در م

شود. در ادامه این فرایند، هماوري و انعقاد، جاي خود را ها میها و در نهایت باعث تخریب خاکدانهآماس رس

منظور مطالعات ر بهگیري این عنص). اندازه2002و همکاران،  16دهد (لبرونبه پخشیدگی و پراکندگی می

ها، مطالعه انجام باشد؛ بلکه عمدتا براي مقابله با خطرات احتمالی ناشی از زیادي سدیم در خاكاي نمیتغذیه

شود. کاتیون سدیم با تحرك زیاد خود و نیز با غلظت بحرانی کم، در قلیایی کردن شدید محیط، عامل می

هاي کم ضررتر مانند کلسیم و منیزیم و یا بت به کاتیونها، سهم جذبی آن نسمؤثري است. لذا در بررسی

 ).1384گردد. (ولدیانی و همکاران، هاي موجود محاسبه مینسبت درصدي آن نسبت به کل کاتیون

فسفر  -2-7-1  

دهنده مواد متعددي ترین عنصر غذایی مورد نیاز گیاه و یکی از اجزاي تشکیلفسفر بعد از ازت مهم

هاي هاي بیوشیمیایی فتوسنتز و تنفس دخیل هستند. این عنصر در خاك به شکلاست که در واکنش

گیري هاي متعدد عصارهها براي گیاهان قابل جذب هستند. روشگوناگونی وجود دارد و تنها بعضی از آن

گیرد (نیشابوري و سازي ظرفیت گیاهان در استخراج فسفر از خاك مورد استفاده قرار میفسفر براي شبیه

هاي مرتعی به این علت است که گیاهان، فسفر را هاي سطحی خاك). زیادي فسفر در الیه1389تبار، ریحانی

                                                 
15 Gharaibeh 
16 Lebron 
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ها، مقدار زیادي فسفر در شدن انساج آنکنند و پس از مردن و پوسیدههاي مختلف خاك جذب میاز الیه

ی و معدن یو شکل آلفسفر در خاك به د ).1382کند (محمودي و حکیمیان، سطح خاك تجمع پیدا می

(در  یمبا کلس یباتیصورت ترکآن به یو قسمت معدن یآل آن در هوموس و مواد یشود. بخش آلیم یافت

 یمواد به مقدار کم ینفلزات همراه است ا یر) و سایدياس يها(در خاك ینیوم) آهن و آلومیآهک يهاخاك

- یم خارجفسفر از حالت محلول  یزن یبترتینشده و بد یبترک یزها نها با رسشوند. فسفاتیدر آب حل م

  .      )1385 ،یشاهگردد (غازان

پتاسیم  -3-7-1  

مصرف دیگر از جمله ازت و فسفر تر از میزان عناصر غذایی پرمیزان پتاسیم در خاك معموالً خیلی بیش

گذارد (محمودي و نمی ها اثري در رشد گیاهانهاي پتاسیم به این قبیل خاكاست، بنابراین اضافه کردن کود

هاي گیاهی است، چون ظرفیتی براي فعال کردن آنزیمترین کاتیون تکپتاسیم مناسب ).1382حکیمیان، 

اي در داخل العادهعالوه بر اینکه غلظت آن در سلول و مقدار آن در طبیعت زیاد است، این کاتیون تحرك فوق

 ).1382گیاه نیز دارد (ساالردینی، 

صورت یون پتاسیم ها وجود دارد که پس از هوادیدگی بهها عمدتاً در ساختمان کانیكپتاسیم در خا

). یون پتاسیم سپس جذب نقاط 1372(ساالردینی و مجتهدي،  شودآزاد گردیده و وارد محلول خاك می

ها آنهایی که رژیم رطوبتی باشد. در خاكتبادل کاتیونی خاك گردیده و به سهولت قابل استفاده گیاه می

ها گردد. این خاكتر است در صورت عدم آبشویی، پتاسیم قابل استفاده در خاك ذخیره مییوستیک و خشک

منظور باال بردن معموالً داراي واکنش خنثی تا قلیایی بوده و نیازي به آهک دادن یا افزایش کود پتاسیم به

سیم قابل استفاده از خاك خارج گردیده و محصول ندارند. درحالی که در مناطق مرطوب در اثر آبشویی، پتا

). 1385شاهی، در نتیجه براي برداشت محصول متوسط تا زیاد باید کود پتاسیم به خاك اضافه نمود (غازان
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ها بسیار کم هاي حاوي پتاسیم در این خاكباشد زیرا تعداد کانیهاي آلی کمبود پتاسیم شدید میدر خاك

  ).1382است (محمودي و حکیمیان، 

کلسیم  -4-7-1  

درصد  3/0طور متوسط یکی دیگر از عناصر مهم و مورد نیاز گیاه در خاك است. این عنصر بهکلسیم 

هاي مختلف مقدار کلسیم موجود در گیاهان مختلف و نیز در اندام. دهدوزن خشک گیاهان را تشکیل می

لی، فعالیت موجودات زنده خاك، گیاه معینی کم و بیش متفاوت است. کلسیم در تحول و تکامل ماده آ

چگونگی اختالط کلوئیدهاي رس و هوموس، موجودیت فیزیکی خاك و باالخره در ساخت و چگونگی پایداري 

ها وجود دارد، مقدار آن در پوستۀ کلسیم به مقدار فراوان در خاك. اي دخالت داردآن به مقیاس قابل مالحظه

 .ها بسته به نوع اقلیم و سنگ مادر متغیر استار آن در خاكمقد و درصد است 1/2ها حدود زمین و خاك

کلسیم نقش مهمی را در ساختمان تر است. رسی بیشهاي تر و در خاكمهاي شنی و سبک ککلسیم درخاك

کلسیم در تغذیه گیاهی یک ). 2005و همکاران،  17(سوپنجانی کنددیواره گیاهی و اعضاي سلولی ایفا می

صورت ناکافی براي رشد گیاه هها داراي مقادیر مطلق کلسیم ب. اما فقط معدودي از خاكکانی بسیار مهم است

هایی که داراي کنند. در خاكاز محلول خاك جذب می ترنیاز خود را بیشگیاهان کلسیم مورد. هستند

 جود داردمقدار کلسیم در محلول خاك بستگی به مقدار کلسیم قابل تبادل مو کلسیم کربنات اضافی نیستند،

  .)1385؛ ساالردینی، 1370(ملکوتی، 

نیتروژن  -5-7-1  

هاي دنیا با کمبود آن مواجه هستند. باشد که اغلب خاكیک عنصر ضروري براي گیاهان می نیتروژن

ترین عناصر غذایی و عامل کلیدي در دستیابی به عملکرد مطلوب در محصوالت زراعی این عنصر مهم

باشد. اما باید هاي نیتروژنه میامین نیتروژن مورد نیاز کشاورزي، استفاده از کودترین روش تباشد. مهممی

توجه داشت که براي تولید اقتصادي محصوالت مختلف و تامین نیاز غذایی جامعه، مدیریت نیتروژن از اولویت 

                                                 
17 Supanjani 
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د محصول و افزایش هاي نیتروژن براي افزایش تولیاي برخوردار است. بنابراین، استفاده مناسب از کودویژه

صورت عنصري، معدنی و آلی یافت  باشد. نیتروژن در خاك بهترین مباحث روز میکارایی نیتروژن، از مهم

طور مستقیم قابل صورت گاز در هواي خاك وجود دارد، اما چون به شود. گرچه نیتروژن عنصري، بهمی

عمدتاً به سه فرم انی برخوردار نیست. نیتروژن باشد، از نظر حاصلخیزي از اهمیت چنداستفاده گیاهان نمی

گیرد. منظور تغذیه گیاهان مورد مطالعه قرار می) بهNO3-) و نیترات (NO2-)، نیتریت (NO2+آمونیوم (

هاي رس و به مقدار کمی در صورت یونی و به شکل قابل تبادل و تثبیت شده در سطح کانی آمونیوم به

 20باشد. از این مقدار صورت نیتروژن آلی میدرصد نیتروژن خاك به 95از شود. بیش محلول خاك یافت می

هاي صورت قند درصد به 10تا  5هاي آمینه) و یدصورت ترکیبات پروتئینی (مشتقات اسدرصد به 40تا 

باشد. مابقی نیتروژن در قالب ترکیبات لیگنینی و ترکیبات آمینه و به شکل ترکیبات گلوکز آمین می

شود. شکل آلی نیتروژن به هر صورتی که در خاك موجود باشد، یومی همراه با مواد کربنی یافت میآمون

عبارت بینی، مقدار قابل توجهی نیتروژن را براي رشد و نمو گیاه عرضه کند؛ بهتواند با کمک موجودات ذرهمی

درصد نیتروژن خاك که  40بیش از آیند. انباري براي این عنصر، حیاتی به شمار می دیگر مواد آلی به صورت

باشند، به سرعت تجزیه هاي پورین و پریمیدین میهاي آمینه، کمپلکشصورت ترکیبات اسیدي و قندبه

گیرد. علت تفاوت در مقابل شود؛ در حالی که تجزیه مواد آلی خاك به دشواري و با مقاومت زیاد انجام میمی

با مواد آلی دیگر یا تثبیت مواد آلی به  هاي شیمیایی ترکیبات خاكتواند وقوع واکنشپوسیدگی میکروبی می

؛ مسعودي و 1387بینی خاك باشد (ملکوتی و همکاران، هاي رس و یا کمی تراکم موجودات ذرهوسیله کانی

  ).1387همکاران، 
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 پیشینه پژوهش -2

فیت د و کییم جزء عناصر ضروري براي گیاهان هستند که بر رشد، عملکرکلسیم، فسفر، پتاسیم و سد

ریزي ها راه را براي برنامهنآگذارند. میزان مواد مغذي گیاهان و همچنین تشخیص عدم تعادل ها تاثیر میآن

سان ان غذایی منظور بهبود تغذیه دام و در نتیجه تولید محصوالت دامی با کیفیت که بخش بزرگی از برنامهبه

د و تاثیر آن را که محققان بر اهمیت این موضوع واقف هستنکند. با توجه به ایندهد فراهم میرا تشکیل می

 ین رابطههمچن دانند مطالعات زیادي درباره وضعیت عناصر معدنی خاك وبر سالمتی دام و طیور و انسان می

مینه در زدر این  العاتشور انجام گرفته است. اما مطعناصر خاك با گیاه و تاثیر آن بر تغذیه دام در خارج از ک

  باشد. برخی از این مطالعات در ادامه ارائه شده است.ایران اندك می

  تغییر خصوصیات خاك  -2-1

سال  12رابطه کربن آلی و ازت کل خاك را در طول اي )، در مطالعه2009( 18فرانزلبرس و استودیمن

ه آمریکا بررسی نمودند و دریافتند که در اثر مدیریت در مرتع کربن آلی مدیریت مرتع در جنوب ایاالت متحد

موت و  کل در خاك سطحی افزایش یافته اما با افزایش عمق از کربن آلی خاك کاسته شده است. و ازت

)، در تحقیق خود نتیجه گرفتند که در اثر بذرکاري بعد از سه سال میانگین فاکتورهاي 2011( 19آیان

کباري آغمیونی و دایت الکتریکی، پتاسیم و منیزیم در منطقه مورد مطالعه کاهش یافته است.اسیدیته، ه

                                                 
18 Franzluebbers & Stuedemann 
19 Mut & Ayan 



     

16 
 

 آلی، مواد آلی کربن ،pH شامل خاك شیمیایی خصوصیات از برخی تغییرات بر ارتفاع، ) اثر1393همکاران (

 ی قرار دادند. نتایجسبالن مورد بررس جنوب شرقی دامنه پتاسیم را در و فسفر معادل، کلسیم کربنات ،ايذره

 مختلف، طبقات ارتفاعی در شده گیرياندازه شیمیایی خصوصیات تمامی فسفر به جز که داد ها نشانآن

 کلسیم کربنات و اي، پتاسیمذره موادآلی آلی، کربن ،pH میزان ارتفاع افزایش با. است دارمعنی تفاوت داراي

 منفی همبستگی پارامترها و اکثر ارتفاع بین که داد اننش نیز پیرسون همبستگی آزمون. یافت کاهش معادل

قربانی و  .بود ايذره موادآلی آلی و کربن بین دارمعنی و مثبت همبستگی ترینبیش همچنین. داشت وجود

سبالن ارزیابی کردند.  جنوب شرقی مراتع در ارتفاع به نسبت روي و مس عناصر ) تغییرات1394همکاران (

 ارتفاعی پروفیل در عالوهبه. نیست دارمعنی ارتفاع به نسبت روي و مس تغییرات که داد نشان هانتایج آن

کرمیان و حسینی  .دارند قرار نرمال غلظت در روي و مس عنصر دو مراتع سطح در و سبالن شرقی جنوب

ورد ایالم م استان داالب را در تنگ جنگل خاك شیمیایی خصوصیات برخی بر بلندي و پستی ) اثر1395(

 دو هر در الکتریکی هدایت و تبادلی منیزیم تبادلی، ها نشان داد که پتاسیمبررسی قرار دادند. نتایج آن

 دریا سطح از ارتفاع با اسیدیته ولی یافتند. کاهش ارتفاع افزایش با تاج پوشش درختان خارج و زیر موقعیت

 هدایت تبادلی، منیزیم تبادلی، یب پتاسیمش میزان افزایش با همچنین. داد نشان خود از مستقیم ايرابطه

 با تاج زیر تبادلی کلسیم که صورتی در یافت کاهش تاج خارج و زیر موقعیت دو هر در اسیدیته و الکتریکی

رضایی و  .داد نشان مستقیم ايرابطه عوامل این با تاج خارج ولی معکوس ايرابطه شیب و ارتفاع افزایش

 رشته شمالی دامنه هايخاك شیمیایی و فیزیکی خصوصیات بر شیب رتفاعا و جهت ) اثر1395همکاران (

 از حاصل نتایج به توجه مازندران) را مورد بررسی قرار دادند. با استان آبادمرزن موردي (مطالعه البرز کوه

 وزن کاتیونی، تبادل ظرفیت شن، درصد رس، درصد پروفیل، ها عمقآن آزمایشگاهی و صحرایی مطالعات

 داريمعنی رابطه همچنین بود، جنوبی شیب از تربیش شمالی شیب در داريمعنی طوربه ظاهري وصمخص

 خاك رده 2 مطالعه مورد منطقه در. آمد دستبه ارتفاع و پروفیل عمق و سیلت آهک، درصد بین

 بر ارتفاع و شیب جهت تأثیر از حاکی حاصل نتایج کلی طوربه. شد شناسایی نیز سولآنتی و سولاینسپتی
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 خاك، تکامل و تشکیل بنابراین است، منطقه گیاهی پوشش همچنین و خاك شیمیایی و فیزیکی خصوصیات

  دهد. می تأثیرقرار تحت را خاك تکوین و تکامل چگونگی عامل این و است توپوگرافی از متأثر

در خاك  عناصر دهد که میزان اینبررسی تحقیقات انجام شده در زمینه تغییر عناصر خاك نشان می

ك بر وضعیت که وضعیت خاتوجه به اینکند. با تحت تاثیر عوامل محیطی مختلف از جمله ارتفاع تغییر می

عناصر  تواند در عملکرد گیاه جهت جذبپوشش گیاهی موثر است تغییرپذیري عناصر خاك در مراتع می

  غذایی و رشد آن موثر باشد. 

   بررسی تغییر عناصر معدنی گیاه -2-2

 هاي بومیگونه از گراس 6) میزان فسفر، کلسیم، منیزیم و پتاسیم 1982اوریت و همکاران (

Sporobolus pvranidalus،Hilaria belangeri  Digilariac ،Pappophorum bicolor ،Setaria 

macrostachya aliformica و Tridens abbescens ) هاي ) در سایت1976-1977را در طول فصل رویش

تابستان و اوایل  ها گزارش کردند که مقدار فسفر و پتاسیم در اواخر بهار،تعی مورد بررسی قرار دادند. آنمر

یابد. در طول فصل رویش مقدار کلسیم و تر بوده و در اواخر پاییز مقدار این عناصر کاهش میپاییز بیش

) 1994و همکاران ( 20مطالعه دیگر، بیروتی منیزیم نسبتا ثابت بوده و ارتباط کمی با میزان بارندگی دارند. در

در بررسی جذب عناصر غذایی برنج در پاسخ به مدیریت آب، مشاهده کردند که عملکرد دانه و جذب عناصر 

علــی و همچنین، تر بود. توسط گیاه برنج در تیمار غرقاب نسبت به تیمار آبیاري بیش Kو  P، Nغذایی 

را بر  در خاك میکروموالر مس ) 78/7و  7/15، 85/7مختلـف مـس ( يهاغلظتتـأثیر  )2002(همکــاران 

اندام در غلظت مس  ،مـسمقدار جذب برخی عناصـر در گیاه ذرت بررسی و گزارش کردند که با افزایش 

در تمام سطوح مورد مطالعه، غلظت عناصر نیتروژن، فـسفر و پتاسـیم در ریشه و اندام  .هوایی افزایش یافت

  .هش ولـی عناصـر آهـن و روي افزایش را نشان دادندهوایی کـا

                                                 
20 Beyrouty 
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هاي مختلف زراعی به این مصرف در گونه) در ارزیابی عناصر پرمصرف و کم2003محمد و همکاران (

 تجمع آن وناصر دلیل تفاوت در انتخاب عنتیجه رسیدند که میزان غلظت عناصر از یک گونه به گونه دیگر به

ر، یشگاه دیگهاي یکسان نیز از یک رویشگاه به رواوت است. به نظر آنان در گونهدر گونه از محلول خاك متف

ر شرایط غرقاب ) در بررسی عوامل نمود بهتر برنج د1383میزان عناصر تفاوت دارد. میر لوحی و همکاران (

ر رطوبتی تر از دو تیمادر گیاه در شرایط غرقاب دایم بیشCa و  Na, Pگزارش کردند که غلظت عناصر غذاي 

  غرقاب متناوب و غیر غرقاب بود.

ر گیاه ناصر دبررسی تحقیقات انجام شده در زمینه تغییر عناصر معدنی گیاهان نشان داد که میزان ع

می منطقه اقلیمی طشـرای بـر تأثیر با مرتع ارتفاعکند. تحت تاثیر عوامل مختلفی از جمله ارتفاع تغییر می

با توجه . باشد یرگذارتأث مرتعی گیاهان در عناصر این میزان بر آن تبـع به و خاك غذایی عناصر میزان بر تواند

 طرفی منعکس ، ازدارند دام بدنی ـاتیح اعمـال در ییبسزا نقشموجود در گیاهان  یمعدن عناصره کبه این

ه بدر گیاه جود ، بنابراین آگاهی از مقدار عناصر موباشدیم زین منطقه خاك یمعدن عناصـر مقـدار کننـده

  کند. یی دام کمک میغذا رهیج در ريیقرارگ براي هاآن ايهیتغذ ارزشتعیین 

  رابطه عناصر پرمصرف خاك و گیاه -2-3

ترین منافع را براي هاي دور مورد توجه بشر بوده است و این ارتباط بیشناارتباط بین خاك و گیاه از زم

توان به ویژگی هر یک دست یافت و متقابل بین خاك و گیاه مینوع بشر در پی داشته است. با مطالعه ارتباط 

 ).1967 ،و همکاران 1شناختی استفاده نمود (وستمها براي مدیریت صحیح و منطبق بر اصول بواز آن

 از پس هوایی گندم بخش در منیزیم و کلسیم پتاسیم، غلظت که دادند ) گزارش1980( 2تروت و دریو

 این و کردند غرقاب تعیین دوره پایان از پس بالفاصله را عناصر آنان غلظت .یافت کاهش خاك شدن غرقاب

 دادند نسبت درخاك اکسیژن کمبود اثر بر ریشه وسیلهبه عناصر انتقال این و جذب کاهش به را کاهش

                                                 
1 West 
2 Trought & Drew 
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انجام دادند، نشان دادند که با  harpophylla Acaia ) در بررسی که بر روي1986و همکاران ( 1دولینگ

طور متقابل درصد ایش فاکتورهایی از قبیل ماده آلی، ازت، گوگرد، پتاسیم، کلسیم تبادلی و عمق خاك بهافز

  Eucalyptusکشت  اثرات )،2003و همکاران ( 2میشرا یابد.پوشش تاجی این گونه هم افزایش می

tereticonisگونه  این کشت اثر در که دریافتند و کردند بررسی سال 9و  6، 3هاي دوره طی خاك، بر راpH ،

EC  وESP در تبادل قابل پتاسیم و منیزیم کلسیم، هايیون در دسترس، فسفر کل، ازت آلی، مواد و کاهش 

 با خاك بر درختان مثبت اثر و خاك آب نگهداشت ظرفیت و فرج و خلل همچنین. یافت افزایش هاخاك

  یافت. افزایش درختان سن افزایش

) جذب عناصر ضروري و سمی از خاك توسط چند گونه دارویی را مورد 2006و سالکوي ( 3سوتالنا

تر از خاك در گیاه بیش Mg, Ca, Kها نشان داد که میزان عناصر ماکرو از قبیل بررسی قرار دادند. نتایج آن

روابط ) 2006( و همکاران 4لوتر از گیاهان است. در خاك بیش Fe, Mn, Zn, Cuو درمورد عناصر میکرو 

اي و علفی مقایسه کردند. نتایج آنالیز هـاي درختچههـا را در اشـکوبعوامـل خـاکی و پـراکنش گونـه بـین

تـرین عواملی بودند که پراکنش و مـاده آلـی، مهـم  pHگرادیـان مـستقیم نشان داد که مقدار رطوبت خـاك،

 50و  10، 1/0اثـر سطوح ) 2007( همکارانو  5برنـال . .کنندها را در هر دو اشـکوب توجیـه میگونه

در  را بر جذب مس، روي و آهن گیاه سویا بررسی و گزارش کردند که بـا افزایش مس در خاك میکروالر مس

گیلیان و ه است. و جذب روي و آهــن کــاهش یافــت گیاه سویا افزایش اندام هوایی در ، جذب مسخاك

هاي مرتعی را در مراتع ویرجینیا بررسی صد پوشش گونه) رابطه عناصر غذایی در خاك و در2010( 6دیک

در خاك دارند.  Mg و Ca ،pHداري با میزان کرده و نشان دادند که تنوع گیاهی و درصد پوشش رابطه معنی

                                                 
1 Dowling 
2 Mishra 
3 Svetlana & slavkovi 
4 Lu 
5 Bernal 
6 Gillian & Dick 
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را  pb به آلوده خاك از محصول دو پتاسیم تجمع بر مغذي مواد اصلی عناصر ) تأثیر2010و همکاران ( 1لین

هاي ها نشان داد که، عناصر غذایی ماکرو روي میزان عناصر میکرو در گونهدادند. نتایج آنمورد بررسی قرار 

هاي موجود بین این عناصر در گیاه و خاك تغییر گذارد که تمامی روابط و نسبتاي تاثیر میمختلف به گونه

ها را بررسی میوه آن ) رابطه بین مواد معدنی خاك و برگ درختان سیب و2010و همکاران ( 2کند. وانگمی

کردند. نتایج به خوبی نشان داد که میزان مواد معدنی خاك بر روي مواد معدنی برگ درختان سیب و در 

  نتیجه کیفیت میوه آن تاثیر گذاشته است. 

عی ) در پژوهشی تحت عنوان روابط پوشش گیاهی و خاك در اراضی مرت1357باغستانی مبیدي (

 ها با خصوصیات ویژهردند که پراکنش جوامع گیاهی مرتعی و ترکیب گونهخشک آو مناطق خشک و نیمه

. اط است، شوري و اثرات مواد سمی خاك در ارتباسیدیتهخاك نظیر بافت، عمق، ساختمان، حاصلخیزي، 

  شود.یمخصوصیات در ارتباط با پوشش گیاهی باعث تنوع گیاهی و پراکنش جغرافیایی گسترده گیاهان 

هاي خاك و صفات گیاهی در دو ، طی بررسی در مورد تأثیر متقابل میان ویژگی)1375خلخالی (

وسیله گیاه پی هاي خاك بهدار در برخی ویژگیوجود تغییرات معنی ، به Atripelex canescensکشتمنطقه 

داري عنیطور مها، بهبرد. نتایج این پژوهش نشان داد مقدار یون سدیم و هدایت الکتریکی خاك در زیر بوته

)، در تحقیق خود تحت 1381جعفري و همکاران ( تر بوده است.نسبت به نقاط بدون پوشش آتریپلکس، بیش

تان اغ اسبکاري بر خصوصیات حاصلخیزي خاك در مراتع مناطق تبریان و توکل عنوان بررسی تاثیر یونجه

و فسفر  تاسیمپزت افزایش و میزان کاري شده درصد مواد آلی و اخراسان نتیجه گرفتند که در اراضی یونجه

 نتیجه ساوه زرند مراتع خاك بر Atriplex canicens کشت تأثیر بررسی در )،1382( حنطهکاهش یافت. 

 زیر متريسانتی 0-20عمق  در الکتریکی هدایت و مادة آلی اسیدیته، نیتروژن، فسفر، پتاسیم، مقدار که گرفت

 .نشان داد کاهش خاك خصوصیات بر گونه تأثیر خاك، عمق یشافزا با همچنین یافت. افزایش هابوته

                                                 
1 Lin 
2 Wang 
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 مقدار افزایش موجب شورگز کشت قم، - تهران بزرگراه مسیر حاشیۀ در که کرد گزارش )،1383( رسولی

 افزایش سبب Haloxylon ammodendron کشت و شد خاك الکتریکی هدایت و پتاسیم فسفر، نیتروژن،

 شد. فسفر مقدار کاهش و اسیدیته الکتریکی، هدایت م،پتاسی نیتروژن، مقدار دارمعنی

در بررسی رابطه خصوصیات خاك با پوشش گیاهی مراتع وشنوه استان قم دریافت که ) 1384(ترنج زر 

هاي مورد مطالعه ماده طـوري که در تیپاي دارد، بهعوامل خاکی در تغییرات پوشش گیاهی تأثیر عمده

خاك به نوبه  .هاي گیاهی داشتندترین رابطه را با گونهکتریکی به ترتیب بیشآلـی، درصـد شـن و هـدایت ال

ترین ها با اینکه فاکتور آب و هوا، بیشگذارد. براساس برخی از بررسیخـود بـر سرشـت پوشش گیاهی اثر می

جوامع  نقش را در رشد و پـراکنش گیاهـان دارد اما خصوصیات خاك هم از عوامل اصلی مؤثر در پـراکنش

 Atriplex) در بررسی تاثیر کشت 1387رسولی و همکاران ( ).1387جعفري و همکاران،( گیاهی است

canescens موردي در مطالعه گیاهی پوشش و خاك خصوصیات از برخی روي بر جوي ذخیره نزوالت با توام 

 هدایت پتاسیم، بافت، روژن،فسفر، نیت لحاظ داري ازمعنی افزایش هابوته زیر در خاك کهزنجان نشان دادند 

مطالعات نشان داده است که ایجاد پوشش گیاهی همچنین  شود.می مشاهده اسیدیته و آلی ماده الکتریکی،

اي باعث افزایش میزان مواد آلی و عناصر مغذي فسفر، نیتروژن و هاي ماسههاي روان و تپهبر روي شن

اهان بوده و با ایجاد محیط مناسب براي فعالیت اند که از عناصر ضروري موردنیاز گیپتاسیم شده

هاي عالوه درصد رس و سیلت در تپهگردند. بهها باعث تسریع فرآیندهاي خاکسازي میمیکروارگانیسم

هاي بومی اي در اثر کشت گیاهان افزایش داشته و در مواردي ایجاد شرایط مناسب باعث برگشت گونهماسه

  ).1387جعفري، (منطقه نیز شده است 

هاي خاك در رابطه بین فسفر قابل جذب گیاه و برخی ویژگی) 1388زاده اصل و همکاران (نقی

همبستگی  ها نشان داد که هاي جنوب گرگان رود را بررسی و مورد مطالعه قرار دادند. نتایج آنخاك

 خاك هايویژگی از بعضی pH ماده، شن، رس، ودرصد اولسن روش با شده گیرياندازه فسفر بین داريمعنی

بودند. همچنین،  دارعنیم درصد یک درسطح همگی که داشته وجود معادل کلسیمکربنات  و آلیمثل ماده 
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تاثیر ماده آلی بر بازیابی فسفر با قیمانده از سه سال قبل در یک خاك ) 1388باوریانی و همکاران (زلفی

 سبب داريطورمعنیبه آلیماده  مصرفها نشان داد که آهکی را بررسی و مورد مطالعه قرار دادند. نتایج آن

 تحت این افزایش شد. میزان گیاه در فسفر غلظت و محصول خاك، عملکرد در فسفر استفاده قابلیت افزایش

)، در تحقیقی ضمن بررسی 1389اردکانی و همکاران (مهدوي بود. باقیمانده فسفر و آلی ماده سطوح تأثیر

بر خصوصیات خاك در منطقه چاه  Seidlitzia rosmarinus و Haloxylon  ،Tamarix هايتاثیر کشت گونه

 الکتریکی هدایت کاهش و پتاسیم دارمعنی افزایش سبب Haloxylonافضل یزد نتیجه گرفتند که کشت 

 نسبت کربن، مقدار در داريمعنی افزایش Tamarix گونۀ زیر کشت اراضی در است. همچنین خاك شده

گیري اندازه خصوصیات تمام اراضی این شد. در مشاهده خاك واکنش و آلیماده پتاسیم، نیتروژن، به کربن

 پوشش تحت مناطق در داد. نشان شاهد منطقۀ خاك به نسبت را تريبیش مقادیر گیاه زیر خاك در شده

)، 1390مکاران (امیري و ه آلی مشاهده شد. ماده مقدار در دارمعنی کاهش Seidlitzia rosmarinus گیاه

ها نشان داد که بر روي خصوصیات آدافیکی مطالعه نمودند، نتایج آن را Tamarix gallicaاثر کشت گیاه 

باعث افزایش در مقدار مواد آلی، فسفر، نیتروژن و پتاسیم خاك شده و در دراز  Tamarix gallicaکشت 

  مدت سبب بهبودي ساختمان خاك گردیده است.

هاي خاك و پوشش کاري بر ویژگی)، در تحقیقی تاثیر عملیات کپه1391اران (چالن و همکمفیدي

هاي کاري میانگین ویژگیکندي ارومیه را بررسی کردند. نتایج نشان داد در اثر کپهگیاهی در مراتع حوزه امام

EC داري معنی طورمتري نسبت به منطقه شاهد بهسانتی 0-30، ماده آلی، نیتروژن، فسفر و پتاسیم در عمق

  .و آهک در مقایسه با منطقه شاهد کاهش یافته است pHهاي افزایش و میانگین ویژگی

) در بررسی اثر غرقاب و لجن فاضالب بر جذب عناصر پرمصرف در گیاه 1391نجفی و همکاران (

و  در ریشه Pو  Kآفتابگردان به این نتیجه رسیدند که با افزایش مدت غرقاب شدن خاك، جذب و غلظت 

در ریشه و جذب و غلظت  Mgو  Caبخش هوایی، جذب  Mgریشه، غلظت  درNa و  Caبخش هوایی، غلظت 

Na  در بخش هوایی آفتابگردان افزایش یافت ولی جذب و غلظتP  در ریشه و جذبK  در ریشه و بخش  
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Abstract: 

The density of mineral elements in soil is effective on the absorption of these elements by 
the plant and the yield of the plants. Due to the importance of these elements, especially 
macro-elements in the soil, it is necessary to study them. The purpose of this study was to 
investigate relationship between soil macro-elements including calcium, potassium, 
sodium, phosphorus and nitrogen with phytonutrients. Thus, sampling of soil and plant in 
thirteen sites was carried out in the elevation gradient of Moghan to Sabalan. In each site 
were placed three transects of 100 meters with 50 meters from each other. along each 
transect were placed  five plots of 1m2. In Each plot,  forb, grass and shrub was harvested 
separately. Soil samples were taken at topsoil (0 to 15 cm) and subsoil (15 to 30 cm). 
macro-elements including nitrogen, phosphorus, potassium, sodium and calcium were 
measured for plant and soil samples. Then, density of macro-elements in vegetation and 
soils compared in different elevation classes. Also, relationship between macro-elements in 
soil and plant investigate. Correlation analysis was used to investigate the effect of 
elevation on relationship between soil and vegetation elements. Finally, the amount of 
macro-elaments in the plant was compared with the density of livestock needed for these 
macro-elements. The results showed that the density of soil macro-elements is different in 
elevation classes. The maximum density of nitrogen in soil was at 3000-3300 m (0.47%), 
phosphorus 1200-1500 m (87.8 ppm), potassium 3000-3300 m (57.6 ppm), sodium 3000-
3300 m (69/8 ppm) and calcium 3000-3300 m (16.53 meq / L). Also, The results showed 
that the density of plant macro-elements is different in elevation classes. maximum amount 
of nitrogen in shrub was at 2100-2400 m (3.06%), phosphorus in forb 3000-3300 m (548/2 
ppm), potassium in forb 600-900 m (400.3 ppm), sodium in shrub 300-600 m (58/58 ppm) 
and calcium in forb 300-0 m (266 ppm). Based on the results, thers was not relationship 
between macro-elements in soil and plants. Also, elevation was affect on the relationship 
between macro-element in soil and plants. Thus, another factor was affect on the 
relationship between macro-element in soil and plant. The amount of nitrogen in the 
summer, winter and middle Rangeland was more than the amount of livestock needed, 
while amount of phosphorus, potassium, calcium and sodium in all areas is less than the 
amount of livestock needed. 
Keywords: macro-elements, Elevation, grass, forb, shrub 

  

 
 
 
 



     

   1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

University of Mohaghegh Ardabili 

Faculty of Agriculture and Natural Resources 

Department of Soil Science and Engineering 

 

Thesis submitted in partial fulfilment of the requirements for the degree of  

M.Sc. in Soil Science  

 

Title: 

The relationship between soil macro elements and phytonutrients in the 
Moghan to Sabalan rangelands 

 

Supervisor: 

Hossein Shahab Arkhazloo (Ph.D) 

 

Advisors: 

Ardavan Ghorbani (Ph.D) 

Samaneh Mohammadi Moghaddam (M.Sc.) 

 

By: 

Fatemeh Shekastehband 

January – 2018 


