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 :هاترین یافتهمهم

انگين پتاسيم، کلسيم، سديم و منيزيم در منطقه شاهد، نسبت به منطقه دهد که مينشان مي بدست آمدهنتايج  ◄

 قرق مورد بررسي، بيشتر است.

هاي مورد بررسي در مقايسه با عمق متر( مکانسانتي 00تا  0ميانگين مقادير خصوصيات خاک، در عمق اول ) ◄

 .متر( آن بيشتر استسانتي 00تا  00دوم )

 

 ، مراتع، گلستانهاي خاک، قرقکاتيون کلیدي: هايواژه

 10-603-00شناسه  طرح تحقيقاتي شماره منبع یافته:

:نویسنده)گان(  

 عيسي جعفري - کرکجاسماعيل شيداي - نهاد قرماخرحميد نيك

 

 )مطالعه موردي: استان گلستان( هاي خاک بر اثر قرقتغييرات کاتيون مطالعه عنوان:

 10-613-01   شماره:

 06/8/0611   تاریخ:

های کوتاه یافته

 علمی
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 ها، جداول و سایر مستندات(:مل بر شکلاطالعات تکمیلی )مشت

دهد که ميانگين پتاسيم، کلسيم، سديم و منيزيم در منطقه شاهد، نسبت به منطقه قرق مورد بررسي، نشان مي بدست آمدهايج نت

ها، سبب خرد و مدفون شدن باشد. چرا که حضور دامهاي مهم اين امر ميگونه مناطق، يکي از علتحضور دام در اين بيشتر است.

ها در اين مناطق بخشد. عالوه بر اين، انباشتگي بيشتر مدفوع دامپذيري آنها، سرعت ميبقاياي گياهي گرديده و به فرآيند تجزيه

گين ميانباشد. نيز در اين امر دخيل مي باشند،نسبت به ديگر مناطق، به لحاظ اينکه فضوالت دامي حاوي عناصر غذايي فراوني مي

متر( آن سانتي 00تا  00هاي مورد بررسي در مقايسه با عمق دوم )متر( مکانسانتي 00تا  0مقادير خصوصيات خاک، در عمق اول )

توان دليل آن را به عدم گسترش وسيع ريشه گياهان در عمق دوم نسبت به عمق اول و مدفون شدن الشبرگ و بيشتر است که مي

 نست.دافضوالت دامي در عمق اول، 

 

 اهمیت موضوع: 

که تغيير در خصوصيات و ترکيب هر طوريخاک، گياه و دام از اجزاء اصلي و فعال در مراتع بوده و ارتباط تنگاتنگي با يکديگر دارند به

 بوده و نهايت حائز اهميتخاک بي ،از ديدگاه مرتعداري. دهدقرار مي صورت مستقيم و غيرمستقيم اجزاء ديگر را تحت تأثيرکدام به

باشد که کنش متقابل خصوصيات شيميايي و فيزيکي آن با هاي مرتعي ميزنده اکوسيستمعنوان پل ارتباطي بين اجزاء زنده و غيربه

و  . قرق مراتع از راهکارهاي مديريتي احيا پوشش گياهياقليم و توپوگرافي، تعيين کننده تيپ و کميت پوشش گياهي هر منطقه است

بهبود کيفيت خاک مراتع مي باشد. با توجه به وجود مناطق قرق شده در مناطق مختلف استان گلستان که داراي شرايط اقليمي 

منظور کمي سازي اثرات قرق بر کاتيون هاي خاک در چهار منطقه قرق شده استان گلستان انجام متفاوتي مي باشند، اين پژوهش به

 گرديد.

 مقدمه  )شرح مساله(:

بستگي به مدت قرق و آب و هواي منطقه دارد که  هاي خاک تا حدوديبهبود ويژگيبعنوان يکي از راهکارهاي  تعاري و موفقيت قرق مراثرگذا

مطالعه ميزان اثرگذاري قرق شود. با عدم موفقيت قرق در احياي مراتع به دليل شرايط نامناسب اقليمي يا کم بودن مدت زمان قرق همراه مي "گاها

تغيرات مقادير کاتيون هاي خاک نيز  مشخص کردن اثر قرق در مناطق مختلف اکولوژيکي کمك کننده باشد.  تواند درصيات خاک ميخصو بر

 در شرايط مختلفکمي سازي اثرات قرق بر مقاديرکاتيون هاي خاک اين پژوهش با هدف نشانگر تغيير در خصوصيات شيميايي خاک مي باشد. 

 گلستان صورت مي گيرد.استان  در مراتعاقليمي 
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 هاي داخل و خارج قرق منطقه چهارباغ.( سایتcm 11-1آزمون تی مستقل خاک سطحی )عمق  -0-4 جدول

قرق داخل 0-00 متغير خارج قرق 00-0   
df 

رواريانس براب  
df 

ابرواريانس نابر  
t رواريانس براب  t ابرواريانس نابر  

 داريمعنيسطح 

 واريانس برابر

/0 سديم 016/0±19  06/0±00/6  9 - 909/0  - 009/0  

مپتاسي  000/55± 60/7  03/5±00/001  9 - 600/0  - 001/0  

±07/90 منيزيم 11/6  50/0±30/00  9 - 963/0  - 000/0  

مکلسي  00/ 57/0±53  706/±53/06 9 - 531/0  - 595/0  

 

 .برونهاي داخل و خارج قرق منطقه اینچه( سایتcm 11-1 آزمون تی مستقل خاک سطحی )عمق -5-4 جدول

 تغيرم
00-0 

 قرق داخل

00-0 

 قرق خارج

df  واريانس

 برابر

df  واريانس

 برابرنا

t واريانس 

 برابر

t اريانس و

 نابرابر

 داريمعنيسطح 

 واريانس برابر

 داريمعنيسطح 

 واريانس نابرابر

 003/0 - 117/6 - 001/0 - 013/31±067/0 6/03±099/0 سديم

 - 000/0 - 570/7 - 9 10/06±613/0 005/1±607/6 پتاسيم

 000/0 - 015/9 - 060/5 - 03/0±031/0 90/3±559/0 منيزيم

 061/0 - 900/0 - 009/0 - 01/6±730/0 6/00±716/0 کلسيم

 

 .هاي داخل و خارج قرق منطقه گمیشان( سایتcm11-1 آزمون تی مستقل خاک سطحی )عمق -1-4 جدول

 متغير
00-0  

 داخل قرق

00-0  

 خارج قرق

df  واريانس

 بربرا

df  واريانس

 برابرنا
t 

 واريانس برابر
t 

 واريانس نابرابر
 داريسطح معني

 واريانس برابر

 093/0 - 009/0 - 9 60/00±000/0 90/60±065/0 سديم

 950/0 - 010/0 - 9 30/05±597/0 00/03±609/0 پتاسيم

 076/0 - 013/0 - 9 33/00±597/0 0/9±037/0 منيزيم

 653/0 - 910/0 - 9 09/7±093/0 79/5±900/0 کلسيم

 

 تپه.هاي داخل و خارج قرق منطقه مراوه( سایتcm 11-1 آزمون تی مستقل خاک سطحی )عمق -06-4جدول 

 قرق خارج 0-00 قرق داخل0-00 متغير
df  واريانس

 برابر

df  واريانس

 برابرنا
t 

 واريانس برابر
t 

 واريانس نابرابر
 داريمعنيسطح 

 واريانس برابر

 010/0 - 001/0 - 0 06/0±057/0 0/0±0000/0 سديم

 000/0 - 550/7 - 0 03/09±07/0 76/7±15/6 پتاسيم

 003/0 - 030/6 - 0 1/6±300/0 6/0± 00/0 منيزيم

 760/0 - 639/0 - 0 06/0±00/0 66/0±070/0 کلسيم

 

 


