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 ردبیلاستان ا قشلاقو  ییلاقتع اتفاع بر مقادیر عناصر ماکرو خاک در مرراتاثیر  

 

 4، سمانه محمدی مقدم3اردوان قربانی، 2ارخازلو ، حسین شهاب1فاطمه شکسته بند

  اردبیلی محقق دانشگاه طبیعی، منابع و کشاورزی فناوری دانشکده خاک، علوم ارشد کارشناسی دانشجوی -1

 اردبیلی فناوری کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق  دانشکده دبیلی،استادیار دانشگاه محقق ار -2

 طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی دانشیار دانشگاه محقق اردبیلی، دانشکده فناوری کشاورزی و منابع -3

 دانشجوی دکترای مرتعداری، دانشکده فناوری کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی -4

 
Fatemeh.shekasteband@gmail.com 

 

 چکیده

ی ارتفاعتغییرات قرار دارد.  پر مصرفبه ویژه عناصر غذایی خاک غذایی عناصر غلظت رشد گیاهان تحت تاثیر  جوانه زنی و

 متفاوت هایخاک تولید در را مؤثری نقش تواندمی رو این ازباشد. خاک می غذاییعناصر  غلظتاز جمله عوامل موثر بر  منطقه

 و سدیم منیزیم ،فسفر، کلسیم، پتاسیم، شامل ،خاک پر مصرف غذایی ، بررسی تغییرات عناصراین پژوهشباشد. هدف از  داشته

-333شامل ارتفاعات  ارتفاعی طبقهز شش اخاک  نمونه 33، پژوهشاین  درباشد. ارتفاع در مراتع قشلاقی و ییلاقی می تغییربا 

پس از . برداشت شد های شمالی سبلاندر دامنه متر 1033-2133و  1033-1033، 1033-1233، 033-033، 033-333، 3

گیری اندازه محلول سدیم، پتاسیم محلول، فسفر قابل جذب، کلسیم و منیزیم غلظت عناصردر آزمایشگاه ها هسازی نمونآماده

تواند تاثیر ارتفاع می نتایج نشان دادانجام شد.  T-testروش تجزیه واریانس یک طرفه و  ها بادادهتجزیه و تحلیل آماری  شد.

 دار طقه مورد بررسی دارای تفاوت معنیمن طوری که تنها عنصر پتاسیم در هبداری بر برخی خصوصیات خاک داشته باشد. معنی

میزان فسفر در مراتع قشلاقی با افزایش همچنین بوده است.  (3001/3) از ییلاق تربیش( 202/3)باشد و در منطقه قشلاق می

 .ارتفاع افزایش یافته است

 

 ، سدیمارتفاع ، مراتع استان اردبیل، عناصر ماکرو کلیدی:  کلمات

 
 

 مقدمه .1

خواص فیزیکی و شیمیایی  هر نوع تغییری در .به خاک بستگی دارد موجودات زنده به ویژه رشد گیاهانی زندگی همه

خاک محیط طبیعی برای رشد گیاهان است و بر رشد، نمو،  .]2[ از جمله گیاهان تاثیرگذار استزنده خاک بر کلیه موجودات 

موثر است. تولید موفقیت آمیز گیاهان مستلزم خاک مناسب و وجود مقدار کافی  گیاهان یهاویژگی بسیاری دیگر ازپراکنش و 

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

عواملی است که در  ترینمهم. همچنین خاک یکی از ]10[میت است هنیز حائز ا هاآنگیاهان قرار گیرند، بلکه تعادل بین مقدار 

 ای دارد. درصد مواد معدنی گیاه نقش عمده

mailto:اردبیلی%20Fatemeh.shekasteband@gmail.com
mailto:اردبیلی%20Fatemeh.shekasteband@gmail.com
mailto:اردبیلی%20hose_shohab@yahoo.com
mailto:اردبیلی%20hose_shohab@yahoo.com
mailto:Fatemeh.shekasteband@gmail.com
mailto:Fatemeh.shekasteband@gmail.com


 

2 
 

، تخریب و آلودگی خاکطور کلی بر اثر خاک است. بهو آلودگی  تخریبمشکلات امروز جهان،  ترینمهمیکی از 

شود و شرایط فیزیکی خاک، به ویژه از دسترس خارج می و عناصر غذایی مورد نیاز گیاه به تدریجی آن کاهش یافته خیزحاصل

از آنجایی که کیفیت خاک بیانگر وضعیت خاک در شرایط مشخص بوده و بسته به  ]0 [گردداز نظر نفوذپذیری نامناسب می

گیاه و نوع هایی از خاک را مورد بررسی قرار داد که بتواند وضعیت عملکرد بنابراین باید شاخص ،هدف و نیاز متفاوت است

هایی توان به شاخصیستم خاک باشند. در این رابطه میمدیریت را در آن شرایط به خوبی بیان نمایند و گویای وضعیت کلی س

، pHمانند میزان کربن آلی، درصد ذرات اولیه، مقدار نیتروژن کل، چگالی ظاهری، مقدار آب قابل دسترس، هدایت هیدرولیکی، 

  ]. 12[اشاره نمود ختمان خاکسابافت، ساختمان خاک و 

ذاتی  خصوصیات تأثیر تحت که دارد را بزرگ تا کوچک هایمقیاس از زمانی و مکانی تغییرات خصوصیات خاک

 زراعی تناوب و خاک، کوددهی مدیریتی عملیات مانند ذاتی غیر خصوصیات و خاک مادری مواد مانند خاک تشکیل فاکتورهای

 گیاه رشد و غذایی عناصر جذب جهت خاک عملکرد در تواندمی در مراتع خاک خصوصیات ریتغییرپذی. ]14[ گیردمی قرار

 یوسیله به گیاه که عناصری مقدار همچنین. بگذارد تأثیر گیاهان معدنی عناصر بر تواندمی خاک نوع. ]10[  باشد تأثیرگذار

 .]13[ است متفاوت و متغیر pH نظیر خاک یشیمیای خصوصیات و گیاه نوع به بسته کندمی جذب خاک از خود ایهریشه

خصوصیات  رابطه بررسی در ]1[ زر ترنجد. ذارگرشد و تولید گیاهان تاثیر میخاک همچنین بر استقرار، غذایی عناصر غلظت 

 به دارد، ایعمده تأثیر گیاهی پوشش تغییرات در عوامل خاکی که دریافت قم استان وشنوه مراتع گیاهی پوشش با خاک

 گیاهی ایهگونه با را رابطه بیشترین ترتیب به هـدایت الکتریکی و شـن درصـد آلـی، ماده مطالعه مورد هایتیپ در وری کهطـ

رابطه پوشش گیاهی مراتع پشتکوه یزد را با خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک بررسی  ]3[جعفری و همکاران  .داشتند

خصوصیات خاکی موثر در تفکیک  ترینمهمگیاهی و خاک وجود دارد و  شبین پوشای اط ویژهارتبکردند. نتایج نشان داد که 

 زمینه در بسیاری مطالعات تاکنون های رویشی منطقه مورد مطالعه هدایت الکتریکی، بافت، املاح پتاسیم، گچ و آهک است.تیپ

ها را بین عوامل خاکی و پراکنش گونه طرواب ،]13[ همکاران و لو. است گرفته صورت خاک و پوشـش گیاهی متقابل اثر بررسی

 مـاده و pH خـاک، رطوبت مقدار که داد مـستقیم نشان گرادیـان آنالیز نتایج. کردند مقایسه علفی و ایدرختچههای در اشکوب

عناصر  یکی از عوامل که بر غلظت .دکننتوجیـه می اشـکوب دو هر در را اهگونه پراکنش که بودند عواملی ترینمهم آلـی،

واند با تاثیر موضعی بر اقلیم و شرایط رطوبتی خاک غلظت عناصر غذایی و تکه میاشد ارتفاع منطقه است بغذایی تاثیر گذار می

 .]0[ به تبع آن جذب عناصر توسط گیاهان منطقه را تحت تاثیر قرار دهد

لذا  صولات مورد تایید قرار گرفته است،و تاثیر آن بر میزان محگیاه و خاک  عناصرز آنجایی که ارتباط بین غلظت ا

 خاک در عناصر ماکرو حاضر با هدف بررسی تغییراتتحقیق  بنابراینوضعیت عناصر در خاک حائز اهمیت است.  شناخت

 انجام گرفته است. استان اردبیل مراتع قشلاقی و ییلاقی گرادیان ارتفاعی
  

 

 هاروش و مواد .2

  مطالعه: مورد منطقه

آقچه قشلاقی، جناق بولاغ، ) و مراتع ییلاقی جعفرآباد، اکبرداوود، پایین گرمی() العه شامل مراتع قشلاقیرد مطمو مناطق

 30′ 23˝ تا 30˚ ییو عرض جغرافیا 40˚ 33′ 21˝ تا   40˚ 02′ 03˝ طول جغرافیاییدر  مراتع قشلاقی. باشدمی (سیدرهمس 

گراد و درجه سانتی 14متوسط درجه حرارت سالیانه ، حدود . باشدمتر میمیلی 303الی  203متوسط سالانه بارندگی  30˚
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حدود  نیز درمراتع ییلاق  باشد. متر می 033الی  3از  تغییرات ارتفاعی دامنه و است گراددرجه سانتی 43تا  0دامنه تغییرات 

 بارندگی میانگین لی قرار دارد.شما عرض 30˚  10′ 31˝ تا   30˚ 32′ 21˝ و شرقی طول 40˚ 30′ 12˝تا  42˚ 30′  مختصات

درجه  11/3تا -0/0دامنه تغییرات گراد و درجه سانتی -3متوسط درجه حرارت سالیانه، حدود و  مترمیلی 033 تا 330 سالیانه

  باشد.  متر می 1033الی  1233دامنه تغییرات ارتفاعی از  و است گرادسانتی

 برداری: روش نمونه

در  مراتع قشلاقیهای سه سایت در حدود ارتفاعی متفاوت انتخاب شد. سایت ییلاقو  ققشلااز مناطق  یکدر هر 

 1233در ارتفاع های  مراتع ییلاقیهای و سایتمتر از سطح تراز دریاهای آزاد  033تا  033 ، 033تا  333، 333تا  3های ارتفاع

 متری 133 در هر سایت سه ترانسکتقرار دارند. زاد متر از سطح تراز دریاهای آ 2133تا  1033و  1033تا  1033، 1033تا 

ی هر ترانسکت با یکدیگر مخلوط شدند. هاسپس نمونه شد. هنمونه خاک برداشتاز ابتدا، انتها و میانه آن یک قرار داده شده و 

آزمایشگاه ی به آزمایشگاه منتقل شدند. در مترمیلی 2های خاک پس از هوا خشک شدن و گذارانده شدن از الک مونهن

 کلسیم وفسفر قابل جذب به روش اولسن با دستگاه اسپکتوفتومتر،  پتاسیم محلول با دستگاه فلیم فتومتر، سدیم و پارامترهای

با استفاده از روش تجزیه واریانس یک  ها. سپس تجزیه و تحلیل آماری داده]2[ گیری شداندازه به روش تیتراسیون منیزیم

انجام گرفت. آزمون تجزیه واریانس یک طرفه برای مقایسه میانگین  Minitab18در نرم افزار  T.testون آزمون فیشر و آزم ،طرفه

 ومنطقه قشلاقی برای مقایسه مقادیر عناصر ماکرو خاک در  T-testهای مختلف هر منطقه و آزمون عناصر ماکرو خاک در سایت

 انجام شده است. ییلاقی
 

 

 و بحث نتایج .3

با منطقه های یک شد عناصر ماکرو خاک در دو منطقه قشلاق و ییلاق با یکدیگر و همچنین در سایت که بیان طورهمان

 یکدیگر مقایسه شدند. 

 مقایسه مقادیر عناصر ماکرو در دو منطقه قشلاق و ییلاق

 طورهمان غلظت عناصر مورد بررسی بین دو منطقه ییلاق و قشلاق ارائه شده است. نمقایسه میانگی 1 شماره جدول در

دار است و از میان عناصر مورد بررسی تنها مقدار پتاسیم در مراتع منطقه قشلاق و ییلاق دارای تفاوت معنیشود که مشاهده می

 گزارش تانزانیا جنوب خشک نواحی در خود مطالعه در ]11[چایب  و جدیدهند. داری را نشان نمیسایر عناصر تفاوت معنی

گیاهی  پوشش ترکیب و ساختار بر مثبتی تأثیر مدت کوتاه در استپی خشک راضیا در دام چرای از مرتع که حفاظت کردند

در حالی که در دو منطقه مورد مطالعه در قشلاق چرا نسبت به  .شودمی خاک پتاسیم و آلی کربن افزایش باعث همچنین و دارد

باد زیاد با سرعت بالا در منطقه ییلاق نسبت داد که باعث توان به وجود باشد. علت این موضوع را میمی تربیشمنطقه ییلاق 

ی ییلاق وجود دام افزون بر این که بقایایی گیاهی گردیده بقایای گیاهی فرصت مدفون شدن در خاک پیدا نکنند، اما در منطقه

 ها در افزایش پتاسیم موثر است.، فضولات دامشوندخرد و مدفون می

 
 مراتع ییلاق با قشلاقدر ماکرو خاک  مقایسه برخی عناصر -1جدول 

 Na P K Ca Mg عناصر      سایت    

 ns004/3± 024/3 ns222±102 **212/3±202/3 ns2±00/4 ns42/1±02/3 مراتع قشلاق

 20/3±20/1 20/4±202/3 3001/3±3040/3 200±023 02/1±41/2 مراتع ییلاق
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 درصد 00داری در سطح ی معنی* نشان دهنده
ns  داری ی عدم معنیدهندهنشان 

  

 

 های مختلفمقایسه مقادیر عناصر ماکرو در سایت

ارائه شده است.  1و شکل  2 جدول نتایج مقایسه میانگین عناصر در سه سایت منتخب مراتع قشلاقی مورد بررسی در

ندارد. دار معنیمراتع تفاوت ین اسه طبقه ارتفاعی بین منیزیم در  عناصر پتاسیم ،کلسیم ودهد که این مقایسه نشان می نتایج

مقدار  ترینکم( و 333-033ین مقدار مربوط به سایت اکبرداوود )تربیشو دار است ی که عنصر سدیم دارای تفاوت معنیحال در

 تخریببالا بودن میزان سدیم یکی از عوامل پراکندگی کلوئیـدهای رسی و  .(1)شکل  است( 3-333مربوط به سایت جعفرآباد )

این امر اختلال در عمـل تـنفس گیاه را به . ختمان خاک و در نتیجه از بین رفتن تهویـه و کاهش نفوذپذیری خاک استسا

 ین مقدار مربوط بهتربیشباشد. دار میی تفاوت معنیاراعنصر فسفر نیز در ارتفاعات مختلف مراتع قشلاقی د. ]0[ دنبال دارد

 .استمقدار مربوط به سایت جعفرآباد  ترینکمپایین گرمی و  سایت

 

 

 های مراتع قشلاقیمقایسه برخی عناصر ماکرو خاک برای سایت -2جدول 

 Na P K Ca Mg عناصر         سایت   

 ns1002/3±220/3 ns000/1±102/0 ns000/3±133/3 030/3±103/2* 4423/3±3030/3* (3-333جعفرآباد)

 202/4±304/1 333/4±202/1 2210/3±2340/3 0/40±1/00 100/1±041/3 (333-033اکبرداوود)

 233/4±000/1 23/0±20/2 341/3±202/3 410±340 310/1±030/3 (033-033) پایین گرمی

 

 

عناصر سدیم، فسفر، کلسیم و مقایسه میانگین عناصر در سه سایت منتخب مراتع ییلاقی ارائه شده است. نتایج  3 جدول در

ین تربیشدار است که ندارد. در حالی که عنصر پتاسیم دارای تفاوت معنیدار معنیاختلاف مراتع  اینهای منیزیم در سایت

 .استط به سایت آقچه قشلاقی مقدار مربو ترینکم وسی درهمقدار مربوط به سایت مس

 

 های مراتع ییلاقیسایت برایمقایسه برخی عناصر ماکرو خاک  -3جدول 

 Na P   K Ca Mg عناصر       سایت         

 ns321/1±314/1 ns1320±011 *3200/3±3402/3 ns033/3±4 ns000/3±333/3  (033-1233آقچه قشلاقی)

 3±03/1 233/4±033/3 1102/3±3440/3 30/13±20/3 04/4±03/4 (1233-1033جناق بولاغ)

 033/4±330/1 033/4±002/3 1312/3±3233/3 00/40±32/23 034/1±431/3 (1033-1033سی)درهمس
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 ارتفاعات مختلفتغییرات عناصر ماکرو خاک در . نمودار مربوط به 1شکل 

 

 نتیجه گیری: .4

عنوان یک نقطه هتواند بهای جغرافیایی بالاتر و ارتفاعات میهای طبیعی مربوط به عرضهای اکوسیستمخاک مطالعه

تغییر تحقیق ارتباط بین  در این .]0[ های منطقه مراتع استفاده شودمرجع برای برآورد اثرات تغییرات توپوگرافی بر روی خاک

زان سدیم در سایت اکبر داوود نسبت به دو سایت جعفرآباد و پایین می بر اساس نتایج .شده استخاک بررسی  ارتفاع و عناصر

پوشش گیاهی در دات میدانی، بر اساس مشاه د به دلیل پوشش گیاهی باشد، زیراتوانباشد. این مسآله میمی تربیشگرمی 

 ترینکم  (3-333) سایت جعفرآباد در خاک جذب قابل فسفر میزان است. تربیشسایت اکبرداوود نسبت به دو سایت دیگر 

پس میزان فسفر در مراتع قشلاقی با افزایش ارتفاع  .ددادن نشان را مقدار ینتربیش( 033-033سایت پایین گرمی ) در و مقدار

ارایه  را  یبهمشا یجانت نیز ]3[جعفری و همکاران  .داد نسبت خاک گیاهی پوشش توان بهمی را این ته است کهیاف افزایش

ئله یک دلیل این مسدر ابتدا باید گفت که خاک مناطق مورد مطالعه از نظر پتاسیم و فسفر شرایط مناسبی را دارد.  .کردند

تردد زیاد دام باعث مدفون شـدن  خاک از طریق تردد و فضولات دامی است.و فسفر اثر مثبت دام بر موجودی پتاسیم میتواند 

  .]4[  و قسمت عمده فسفر خاک به صورت ترکیب با مواد آلی می باشد فضولات و لاشبرگ شده تربیش

اد. وان نسبت به مدیریت و حفاظت خاک منطقه اقدامات لازم را انجام دتاصر موجود در خاک میبا آگاهی از میزان عن

میزان عناصر غذایی در خاک بسیار برای گیاهان اهمیت دارد، در صورتی که میزان این عناصر به ویژه عناصر ماکرو کافی نباشد 

حساس شدن به امراض، دیررسی و ... از طریق تاثیر بر میزان مواد معدنی در گیاهان، باعث تاثیرات منفی بر گیاه مانند خشکی، 

کنند. تولید علوفه ناسالم و با تامین می هاآنواد معدنی را برای ها هستند و ممنبع تغدیه برای دامطرفی گیاهان شود. از می
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دهد. بنابراین ضرورت می را کاهش میها شده و کیفیت محصولات داها و بیماری در دامپایین باعث ایجاد انواع نارسایی کیفیت

 در خاک با گیاه بررسی شود. هاآنرابطه  دارد مقدار و میزان عناصر غذایی در خاک و گیاه و
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ABSTRACT: 

Germination and plant growth are affected by the density of soil nutrients, especially macro element. The 

elevation changes of the area are effective on the concentration of soil nutrients. In result, it can plays an 

important role in the production of different soils.The Purpose of this study is to investigate the changes of soil 

nutrient elements including potassium, phosphorus, calcium, magnesium and sodium by elevation changes of 

winter and summer rangeland. In this study, 33 soil samples were taken from six elevation levels including 0-300, 

600-300, 900-600, 1500-1200, 1800-1500 and 2100-1800 meters in northern slopes of Sabalan. After preparation 

of the soil samples in the laboratory, the density of sodium, soluble potassium, absorbable phosphorus, calcium 

and magnesium was measured. Data were analyzed by one-way ANOVA and T-test. The results showed that 

elevation can have a significant effect on some soil characteristics. The potassium in the study area has a 

significant difference, actually in the summer rangeland (0.297) it is more than the winter rangeland (0.951). 

Also, the phosphorus in rangelands increased with increasing elevation. 
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