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  ها ترین یافته مهم
 طور به را آلی کل فسفر و کل فسفر مقادیر کشاورزي مزارع به ها آن تبدیل و طبیعی هاي جنگل بردن بین  از◄

  .داد کاهش داري معنی

 کل فسفر دار معنی افزایش موجب کشاورزي هاياکوسیستم به طبیعی هاي جنگل از اراضی کاربري  تبدیل◄
   .داد نشان خود از لبایل معدنی فرفس را تغییرات بیشترین .شد معدنی فسفر مختلف هايشکل و معدنی

 .بود مطالعه مورد هاي خاك در معدنی فسفر غالب شکل) اسید با شده گیري عصاره (مقاوم معدنی  فسفر◄

 ی فسفر معدن،اي  دنبالهيرگی  فسفر، عصارهي جزءبند،ي کاربررییتغ : کلیديهاي واژه

 91- 306- 40  شناسه طرح تحقیقاتی شماره :منبع یافته

 مطلق و سمیرا تجري مجتبی بارانی ):گان(نویسنده

   منطقه توشن استان گلستانی لسيها  در خاكی اراضيربر کاریی فسفر در اثر تغيها  از شکلیرفت برخهدر :عنوان

  91-306-40 :شماره

 19/3/1393  :تاریخ

   علمیهاي کوتاه یافته

Administrator
Untitled
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  اهمیت موضوع
 شانازی حصول ني براي الزم و ضروريهاسمیمکان  است،ی متکییکه بر چرخه عناصر غذا ،یعی طبهايجنگل

دهی مناسب  بدون کودی زراعاتی و عملیتراش جنگل  وجود،نیبا ا .اند را بسط دادهیی عناصر غذاعی چرخه سريبرا
 يها جنگل استان گلستان،منطقه توشن  در .شودی فسفر مهیتخل  خاك ویتوجه مواد آل  سبب کاهش قابلو صحیح،

 نی در ایطیمح ستیزمنابع  بی امر منجر به تخرنیا .ندا شدهنیگزی جاي کشاورزهايا زمینسرعت ب  بهیعیطب
 نی فسفر در اری بر مقادی اراضي کاربرراتیی در ارتباط با اثر تغیقیدق اتاطالع  وجود،نیبا ا . شده استهیناح

 و یاساس آگاه بردی فسفر بایلی تکمی کشت و کوددهيهاستمی و معقول سی منطقانتخاب .ها وجود ندارد خاك
را  ي کشاورزیاراض فی ضعتیری مداحتماالً ،عدم آگاهی کافی از این موارد باشد و یی شکل عناصر غذارییدانش تغ

بر هاي طبیعی و کشاورزي از بین بردن جنگل اثراز این رو، این مطالعه با هدف بررسی . دنبال خواهد داشته ب
 . به انجام رسید خاكی مختلف فسفر معدنيها شکلو  یر کل معدنففسآلی، ر کل ففس، فسفر کل

  )شرح مساله(مقدمه 
 .ردی قرار گي کشاورزیتیری مداتی عملریتأث  تحتيادی تا حدود زتواندی فسفر در خاك مییای و پوهاشکل
 تعادل تغییر به منجر فسفر هايخروجی و هاورودي تغییر گیرند،می قرار کشاورزي معرض در هاخاك که هنگامی

 و آلی مواد در که است تغییراتی کنندهمنعکس تغییرات این. شودمی فسفر هايشکل در تغییرات نتیجه در و فسفر
 ي کاربرریی اثر تغی بررسف با هدقی تحقنیا. افتد می اتفاق کوددهی و گیاهی پوشش طریق از و خاك بیوماس

  .انجام شد اي  دنبالهيرگی روش عصارهه فسفر  بعها و توزی بر شکلیاراض
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  )مستنداتها، جداول و سایر  ر شکلمشتمل ب(اطالعات تکمیلی 
 فسفر  وفسفر کلادیر مقها به مزارع کشاورزي  هاي طبیعی و تبدیل آناز بین بردن جنگل نشان داد که جینتا
هاي طبیعی به افزون بر این، تبدیل کاربري اراضی از جنگل. کاهش داد )>05/0P(داري طور معنی به ی راکل آل

 ل،فسفر لبای( ی مختلف فسفر معدنيها و شکلی معدنفسفر کلدار هاي کشاورزي موجب افزایش معنیاکوسیستم
 می کلسهاي محلول و فسفاتمی کلسهاي فسفاتوم،ینی آهن و آلوميدهایفسفر نامحبوس، فسفر محبوس در اکس

 فسفر زانی که مايگونه از خود نشان داد، بهلی لبای را فسفر معدنراتیی تغنیشتریب. )1جدول (شد ) کم محلول
تغییر  ی زراعی در اراضلوگرمی در کگرمیلی م01/13 به ی جنگلی در اراض75/1 از ي کاربرریی اثر تغ دری معدنلیلبا
نتایج همچنین نشان داد که فسفر . ودب)  جنگليکاربر(  نسبت به شاهدي برابر8 حدوداً شی که نشانگر افزاافتی

 درصد 50- 70اي مورد مطالعه بوده و هشکل غالب فسفر معدنی در خاك) گیري شده با اسید عصاره(معدنی مقاوم 
ها را تواند بیانگر این باشد که کربنات کلسیم فراهمی فسفر در این خاكشود که میاز فسفر کل معدنی را شامل می

  .کند کنترل می

) گرم بر کیلوگرم میلی(هاي مختلف فسفر معدنی  هاي اثر تغییر کاربري اراضی بر شکل  مقایسه میانگین-1 جدول
)05/0P<(. 

  نوع کاربري
فسفر 
 لبایل

هاي  فسفات  
 آپاتیت لیتوژنیک آپاتیت پدوژنیک CBD-P نامحبوس

جموع اجزاي م  
  معدنیرفسف

76/1  )شاهد( جنگل d 06/43 b 72/43 b 96/17 b 03/170 c 54/276 c 

15/53 مرتع a 29/43 b 27/47 b 28/73 a 10/187 cb 10/404 b 

55/45  زیتونباغ  b 51/46 a 42/57 a 98/81 a 20/234 a 68/465 a 

01/13  زراعیزمین c 83/38 c 61/59 a 00/81 a 79/227 ab 25/420 b 

 .باشند دار می فاقد تفاوت معنی LSDبه روش  درصد 5در هر ستون اعدادي که داراي حروف یکسان هستند، در سطح احتمال 

 


