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 هاي حفاظت آب و خاك مجله پژوهش

  1391، چهارم، شماره نوزدهمجلد 
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  خاك و رسوب هاي شیمیایی کیفیت تغییرات فصلی برخی شاخص
  در اراضی لسی شرق استان گلستان

  
 4زاده یلدا همتو  3هلقی ، مهدي مفتاح2، فرشاد کیانی1راد سمیرا هاشمی*

  ،دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان، گروه خاکشناسیارشد  یآموخته کارشناس دانش1
  ،دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان، خاکشناسیگروه استادیار 2
  ،دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگانگروه مهندسی آب، استادیار 3

  انکارشناس ارشد اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداري استان گلست4
  12/6/91: ؛ تاریخ پذیرش 30/7/90: تاریخ دریافت

  1چکیده
مختلف  هاي لکیفیت خاك و رسوب در فصشیمیایی هاي  منظور بررسی برخی شاخص به پژوهشاین 
براي انجام این مطالعه، . لسی شرق استان گلستان انجام شددر اراضی  ها و یافتن ارتباط بین آن سال

قرناوه و  ه آبخیزحوزشیمیایی از دو  هاي منظور انجام آزمایش ل بهدر هر فص خاك برداري از نمونه
چشمه در  قرناوه و یل حوزه آبخیزسال از خروجی  مدت یک به برداري از رسوب چشمه و نمونه یل

 169/0( ترین میزان نیتروژن کل نتایج نشان داد بیش. آوري شد محل ایستگاه هیدرومتري تمر جمع
و پتاسیم میزان فسفر  اثر فصل بر. مشاهده شددر فصل پاییز ، )درصد 6/3( خاك و ماده آلی) درصد

 )گرم بر کیلوگرم میلی 5( زان فسفرین میتر شیکه ب يطور هب، )P>05/0( دار بود معنی خاك قابل استفاده
 .مشاهده شددر فصل تابستان  )گرم بر کیلوگرم میلی 108(خاك  پتاسیم قابل استفادهترین میزان  و بیش

نشان داد که نیتروژن کل در فصل پاییز داراي  در رسوب، مطالعه باال ییغذامورد وضعیت عناصر  در
ترین مقدار فسفر  بیش. بهار و پاییز وجود داشت هاي لداري بین فص تفاوت معنیو بود حداکثر میزان 

و پتاسیم لی آه ترین میزان ماد بیش. در فصل زمستان مشاهده شد گرم بر کیلوگرم میلی 9/4 در حدود

                                                
  s_hashemirad@yahoo.com: مسئول مکاتبه* 
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نتایج نشان داد گرچه در زمان حداکثر مقادیر . مشاهده گردیددر فصل تابستان رسوب  قابل استفاده
روند تغییرات عناصر غذایی در خاك و  نیتروژن و پتاسیم در خاك و رسوب هماهنگی وجود دارد اما

یرات مکانی و رسد تغی نظر می به .باشد هاي مختلف سال مشخص و هماهنگ نمی رسوب، طی ماه
  .ثرندؤزمانی خاك، خصوصیات جریان و مسیر انتقال و عملکرد موجودات ریز در این ارتباط م

  
  ستان، لسلگاستان خیزي خاك،  حاصل رسوب،کیفیت کیفیت خاك، :کلیدي هاي هواژ
  

 مقدمه
 هدررفت مضرات حداقل رساندن به و فرسایش کنترل بر خاك مدیریت اثر علت اهمیت بهامروزه 

کیفیت خاك از طریق  ).1984 همکاران، و پیرس(گیرد  می قرار توجه مورد خاك کیفیت بر تولید، اكخ
وزارت کشـاورزي آمریکـا   سرویس حفاظت منابع طبیعـی  . شود هاي کیفیت خاك سنجیده می شاخص

 .نماید می، فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی تقسیم ذاتیگروه  4هاي کیفیت خاك را به  ، شاخص)1996(
از  pHهـاي شـوري و    مقادیر ازت، فسفر و پتاسیم در کنـار شـاخص   میزان عناصر غذایی خاك مانند

دارد کیفیـت خـاك و    عنوان مـی ) 1998( لل .باشند سنجش کیفیت خاك می مهم هاي شیمیایی شاخص
کیفیـت   ،ثر و فرسـایش ؤپذیري م کیفیت خاك بر فرسایش. فرسایش ارتباطی دوسویه با یکدیگر دارند

فرسایش، خاك سـطحی را کـه    بیان نمودند، )1982(فراي و همکاران  .نماید را دچار نقصان می خاك
باشد حمل کرده و باعث کاهش عناصر غذایی و  داراي فعالیت بیولوژیکی باال و مقدار زیادي مواد آلی می

 در(آن  قوعو اصلی محل در تنها نه منفی فرسایش اثرات. شود ایجاد شرایط نامطلوب براي گیاهان می
 اراضی روي یافته فرسایش مواد ترسیب صورت به آن نیز از خارج در بلکه ،)اراضی کشاورزي و ها حوضه

آورد  مـی  وجـود  هب را زیادي مشکالت ،آبیاري هاي کانال و آب ذخیره منابع کشاورزي، مراتع، مرغوب
  ).2007، و همکاران تلوري(

آلـودگی  منبـع  ترین  عنوان بزرگ به ،ی همراه با آنعناصر غذایانتقال ذرات خاك و علت  رسوب به
هاست که اهمیت حرکت عناصر غـذایی از   سال و) 2002فولت و دلگادو، (ي آبی است ها براي محیط

و همکـاران،   نـگ اوک کـی  نجـی (هان مطـرح شـده اسـت    ج هاي سطحی در هاي کشاورزي به آب زمین
نیتـروژن و فسـفر   عناصـر  روي  برانجام گرفته، مطالعات  ینتر بیشدهد  بررسی منابع نشان می. )2002

  ).1995هاچینسون، (رسانند  ترین عناصر غذایی هستند که به کیفیت آب آسیب می است چون مهم
هاي مختلـف سـال    اي پویا است و در زمان هدرروي عناصر غذایی توسط رواناب و رسوب پدیده
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ر میزان عناصر غذایی منبع اصلی یا خـاك  دلیل تفاوت زمانی د هبخشی از این پویایی ب .متفاوت است
مختلف سـال   هاي لاي، مواد غذایی خاك را در فص ، طی مطالعه)2006(بیجایاالکسامی و یاداوا . است

آلـی را در فصـل    ترین میزان نیتروژن کل، فسـفر قابـل اسـتفاده و مـاده     مورد مطالعه قرار دادند و بیش
، )1984(سـاراچاندرا و همکـاران   . زمستان مشاهده نمودنـد  ها را در فصل ترین میزان آن تابستان و کم

را نشـان  تر بودن میزان عناصر غذایی را در فصل بهار و به حداقل رسیدن آن را در فصل تابستان  بیش
در فصل  را خاك ، وجود حداکثر مقادیر عناصر غذایی)2000( و آروناکاالم در مقابل، آروناکاالم. دادند

  .زمستان عنوان نمود
 .باشـد  بخشی دیگر از پویایی هدررفت عناصر غذایی مربوط به خصوصیات رسوب و رواناب مـی 

وژن در منطقـه پنـدز آنویـا در    روي نیتـر کـه میـزان هـدر   گـزارش نمودنـد   ) 2006( و مارتینزراموس 
 در پژوهشی بـر روي حـوزه  ) 2008(اران الکساندر و همک .درصد است 6شرق اسپانیا در حدود  شمال

ي کشـاورزي  هـا  تیفعالدرصد آلودگی فسفر ناشی از  70خلیج مکزیک گزارش کردند که  آبخیزي در
پستی و بلندي و نوع کشت نیز در میزان عناصر غذایی خـاك و رسـوب    .باشد یمقسمت غرب خلیج 

ي شخم خورده کشاورزي ها نیزم ،ي اراضیها پیتبیان کرد که در بین ) 2010(ژیائوفن  .باشند مهم می
در بـین انـواع محصـوالت     اي بودنـد و  نقطـه تولیـد آلـودگی غیر   ب داراي باالترین درصدو داراي شی

ـ  . اي بودند نقطهترین میزان آلودگی غیر کشاورزي مناطق تحت کشت گندم داراي بیش حـال   هـر  هامـا ب
نتـایج مطالعـه   . کننـده عناصـر رسـوب مطـرح اسـت      ترین منبع تامین عنوان مهم عناصر غذایی خاك به

ررفت باشد با افزایش هـد  که عمده فسفر خاك به فرم آلی می علت این به نشان داد، )2004( فرد یوسفی
اي روي  ، در مطالعــه)2008(آدیمـو و همکـاران   . یابــد مـواد آلـی، هـدرروي فســفر نیـز افـزایش مـی      

 هـاي پربـارش و   هدررفت فسفر را در فصـل ترین میزان  خصوصیات فیزیکی و شیمیایی رسوب، بیش
در مقابـل   .هـاي خشـک ارزیـابی نمودنـد     یزان هدررفت نیتروژن و مواد آلـی را در فصـل  ترین م بیش

و  )2006( ، پـاکمن و همکـاران  )2006( ، وانـدرپرك و همکـاران  )2006( و همکاران مطالعات کالرك
  .دانند بین خصوصیات خاك و رسوب را ضعیف میو مشخص ارتباط کامل ) 2006( هاگ و همکاران

فرسایش ی در شرق استان گلستان، وجود مواد مادري لسی با حساسیت زیاد به تغییر کاربري اراض
تعیـین  این مطالعه بـا هـدف    .دنبال دارد هخیزي اراضی را ب هاي شدید، تخریب حاصل و وقوع رواناب
 ارتبـاط آن بـا  مختلـف سـال و    هـاي  لدر فصـ  کیفیـت خـاك   شـیمیایی  هـاي  شـاخص پویایی برخی 
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  .باشد می این اراضی ازوب ایجاد شده رس کیفیت شیمیایی هاي شاخص
  ها مواد و روش

حوزه . باشد چشمه در شرق استان گلستان می هاي آبخیز قرناوه و یل هزمنطقه مورد مطالعه، حو
متر و  513درصد و ارتفاع متوسط  6/25هکتار، شیب متوسط وزنی  96000 قرناوه با مساحت آبخیز

درصد و ارتفاع  3/18هکتار و شیب متوسط وزنی  67000چشمه با مساحتی برابر  یل حوزه آبخیز
حوزه خروجی این دو ). 1شکل (اند  متر در منطقه کوهستانی شرق استان واقع شده 2/972متوسط 

  .گاه هیدرومتري تمر واقع شده استدر محل ایست آبخیز
  

  
  .چشمه موقعیت جغرافیایی حوزه آبخیز قرناوه و یل -1شکل 

  
چشمه قرار گرفته است، یکی  قرناوه و یل حوزه آبخیزر که در خروجی دو ایستگاه هیدرومتري تم

تا  1350رود بوده که داراي اطالعات آماري از سال  گرگان حوزه آبخیزهاي هیدرومتري  از ایستگاه
درجه و  37 و عرض جغرافیاییدقیقه  5/29درجه و  55 این ایستگاه در طول جغرافیایی. باشد کنون می

 3/516متر بوده و متوسط بارندگی سالیانه  132ارتفاع آن از سطح دریا  .رار گرفته استقدقیقه  5/28
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در دو حوضه  از سه کاربري مرتع، جنگل و زراعت مختلف هاي لدر هر ماه فص .باشد میمتر  میلی
 0- 30از عمق  نمونه 10از هر کاربري در هر حوضه . صورت گرفتبرداري  نمونه چشمه قرناوه و یل

 صورت هب نظرمورد آماري برداري با توجه به طرح روش نمونه. متري توسط بیلچه برداشت شد سانتی
 سه در دو حوضه مورد مطالعه و در نمونه در هر کاربري و 10 اخذ با توجه به .بودتصادفی  کامالً

 هاي انتخاب شده، پس نمونه. نمونه در هر فصل انتخاب گردید 60 در مجموع کاربري در هر حوضه،
 هاي متري عبور داده شده و سپس براي انجام آزمایش میلی 2از خشک شدن در معرض هوا از الک 

صورت ماهانه با کمک شرکت آب  ههاي رسوب، ب نمونه. شیمیایی به آزمایشگاه منتقل شدند فیزیکی و
هاي  نمونهبرداري،  در زمان نمونه .تمر گرفته شد گلستان از خروجی حوضه در ایستگاهاي استان  منطقه

تکرار  2صورت ماهانه در  هلیتري ب 4دار  در ظروف پالستیکی درب) به همراه آب(رسوب معلق 
آوري شده و سپس به آزمایشگاه منتقل  سال از محل خروجی ایستگاه هیدرومتري تمر جمع مدت یک به

 ور و هواعب صافی کاغذ از آزمایشگاه به حمل از پس شده آوري جمع رسوب هاي نمونه سپس .شدند
 وزن سپس و قرار گرفته گراد سانتی درجه 105 دماي با آون داخل دررسوبات سپس . خشک گردید

خصوصیت فیزیکی بافت خاك با استفاده از روش . گردید تعیین گرم هزارم یک ترازوي با رسوب
 کرومات ماده آلی با اکسیداسیون توسط دي خصوصیات شیمیایی خاك و رسوب مانند هیدرومتري و

، فسفر قابل استفاده با استفاده از )1950کریک، (، نیتروژن کل به روش کجلدال )1982نلسون، ( پتاسیم
و در نهایت پتاسیم قابل استفاده از طریق جانشین کردن یون آمونیوم  )1954( روش اولسن و همکاران

آوري شده  ان پتاسیم جمعهاي قابل تبادل با استفاده از محلول استات آمونیوم و میز کاتیون جاي همه هب
دست آمده از کیفیت خاك  ههاي ب مقایسه میانگین داده. گیري شد فتومتر اندازه در محلول با دستگاه فلیم

درصد در  5و آزمون دانکن در سطح  SASافزار آماري  ها، با استفاده از نرم و رسوب و آنالیز آماري آن
  .قالب طرح کامالً تصادفی صورت گرفت

  
 بحثتایج و ن

نشان داده  1نتایج در جدول  :هاي مورد مطالعه هاي کیفیت خاك در حوضه بررسی شاخص -الف
آلی در فصل پاییز و  ، باالترین میزان نیتروژن کل و مادهدهد نشان مینتایج  طور همان. شده است

 .ترین میزان آن در فصل زمستان قابل مشاهده است کم
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  .مختلف سال هاي لدر فص خاكیفیت کشیمیایی  هاي مقادیر شاخص -1دول ج

 فصل  نام حوضه
  نیتروژن کل

  )درصد(
  فسفر قابل استفاده

  )گرم بر کیلوگرم میلی(
  پتاسیم قابل استفاده

  )گرم بر کیلوگرم میلی(
  ماده آلی

  )درصد(

  قرناوه

b159/0 b82/3 42d 38/3  بهار a 
a166/0 a84/4 7/84  تابستان a 43/3 a 

a169/0 a84/4 11/55  پاییز b 56/3 a 

c063/0 a82/4 22/46  زمستان c 6/2 b 

  چشمه یل

12/0  بهار b 85/4 b 2/51 b 2/3 b 
1/0  تابستان c 05/5 a 6/108 a 23/3 b 
126/0  پاییز a 83/4 b 11/51 b 6/3 a 

08/0  زمستان d 83/4 b 7/34 c 9/2 c 

a ،b ،c  وd باشد درصد می 5اساس آزمون دانکن در سطح بندي بر طبقهترتیب  به.  
  

بهار و زمستان در هر دو  هاي لفصتابستان و پاییز با  هاي لمورد نیتروژن کل اختالف بین فص رد
در  )لوگرمیگرم بر ک یلیم 05/5(باالترین میزان فسفر قابل استفاده  .)P>05/0(دار بود  معنی حوزه آبخیز

 6/108( خاك استفادهان پتاسیم قابل ن میزیتر شیدر مقابل، ب. مشاهده شد چشمه و در یل فصل تابستان
در فصل ) لوگرمیگرم بر ک یلیم 7/34(ترین میزان آن  ، در فصل تابستان و کم)لوگرمیگرم بر ک یلیم

آلی اختالف بین بهار و  در مورد ماده. دار بود معنی ها لالف بین همه فصگیري شد و اخت زمستان اندازه
. دادند نشانهاي  آماري تفاوت نظرسه عنصر قبلی از تابستان و پاییز با فصل زمستان مانند 

مختلف سال مورد  هاي لفصمواد غذایی خاك را در  ،اي ، طی مطالعه)2006( بیجایاالکسامی و یاداوا
آلی را در فصل تابستان و  ترین میزان نیتروژن کل، فسفر قابل استفاده و ماده مطالعه قرار دادند و بیش

ها دلیل پایین بودن میزان این عناصر را در  آن. اهده نمودندها را در فصل زمستان مش ترین میزان آن کم
ها و سرعت پایین تجزیه گیاهان گزارش نموده و دلیل باال  فصل زمستان، فعالیت کم میکروارگانیسم

بودن میزان این عناصر در فصل تابستان را باال بودن فعالیت میکروبی، سرعت تجزیه حداکثر و 
 این پژوهشدلیل باالتر بودن میزان عناصر غذایی در پاییز در . نمودندها گزارش  همچنین رشد قارچ

ساراچاندرا و . خاطر افزایش کود ازته و همچنین فسفره به خاك در فصل پاییز باشد هممکن است ب



 و همکاران راد سمیرا هاشمی
 

 163

تر بودن میزان عناصر غذایی را در فصل بهار و به حداقل رسیدن آن را در فصل  ، بیش)1984(همکاران 
، )2000(در مقابل، آروناکاالم . یل ارتباط بین رطوبت خاك و توده میکروبی عنوان نمودنددل ان بهتابست

وجود حداکثر مقادیر عناصر غذایی در فصل زمستان را کیفیت تجزیه گیاهان و الگوي بارندگی عنوان 
دلیل فعالیت کم  بهتوان  میمقدار کم ماده آلی، فسفر و نیتروژن در فصل زمستان را . نمود

در ) 1992( سانتروکوا. رد و خشک دانستس سرعت کم تجزیه مواد آلی در دوره ها و کروارگانیسممی
ترین مقدار توده میکروبی خاك  مختلف سال، بیش هاي لفصاي روي بیومس میکروبی خاك در  مطالعه

ساراچاندرا و همکاران . ترین میزان آن را در فصل خشک مشاهده نمودند را در فصل مرطوب و کم
ترین میزان عناصر غذایی را در فصل بهار  هاي مرتعی نیوزلند، بیش اي بر روي خاك در مطالعه) 1984(

اي روي  طی مطالعه) 2006(بیجایاالکسامی و یاداوا  .ترین آن را در فصل تابستان مشاهده نمودند و کم
هم کربن و ند که سدمختلف سال در شمال هندوستان، گزارش نمو هاي لفصمواد غذایی خاك در 

دهد که تثبیت کربن و ازت در طول فصل  ازت میکروبی خاك به کربن و ازت کل خاك نشان می
  .تر است فسفر در فصل زمستان بیش زا و تثبیت باران

نتایج مربوط به  :مورد مطالعه يها جاد شده در حوضهیت رسوب ایفیک يها شاخص یبررس -ب
، باالترین میزان نیتروژن دهد نشان مینتایج  کهطور همان. آمده است 2هاي کیفیت در جدول  شاخص

  .ترین میزان آن در فصل بهار مشاهده شد کل رسوب در فصل پاییز و کم
  

 .موجود در رسوب ییر عناصر غذاین مقادیانگیسه میمقا -2 دولج

  زمستان  زییپا  تابستان  بهار  زان عناصریم
14/0 تروژنین c 17/0 b 18/0 a 176/0 ab 

8/4  فسفر b 81/4 b 8/4 b 9/4 a 

44/80  میپتاس c 7/122 a 82/111 b 41/60 d 

91/0  یماده آل c 05/3 a 08/2 b 96/2 b 

a ،b ،c  وd باشد درصد می 5اساس آزمون دانکن در سطح بندي بر ترتیب طبقه به.  
  

بهار و پاییز  هاي لداري بین فص تفاوت معنینیتروژن  در مورد مقادیرنتایج آنالیز آماري نشان داد 
. )P<05/0(داري مشاهده نشد  زمستان، پاییز و تابستان تفاوت آماري معنی هاي فصلاما بین  .دارد دوجو
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ترین میزان آن  کم در فصل زمستان ولوگرم یگرم بر ک یلیم 9/4با مقدار ترین میانگین فسفر رسوب  بیش
. گر مشاهده شددی هاي لفصبا  زمستانداري بین فصل  تفاوت آماري معنی. در فصل بهار مشاهده شد

میزان ماده آلی رسوب، در . داري وجود نداشت بهار، پاییز و تابستان اختالف معنی هاي لفصاما بین 
داري بین  اختالف آماري معنی .افتیدرصد کاهش  91/0به فصل بهار در و درصد  05/3فصل تابستان 

رسوب، در فصل بهار و  استفاده ترین میزان پتاسیم قابل باالخره بیش. فصل تابستان و بهار وجود داشت
مشاهده  ها لفص داري بین همه شد که اختالف آماري معنین میزان آن در فصل پاییز مشاهده تری کم

  .)P>05/0( دیگرد
جا که فرسایش ذرات ریز  از آن. اي باشد العاده تواند رقم فوق وسیله فرسایش می تلفات فسفر به

تر از ذرات  کند و مقدار فسفر در ذرات ریز خاك بیش می خاك را با خود از محیط نمو گیاه خارج
تر است  تر باشد تلفات فسفر در نتیجه فرسایش نیز بیش درشت است، هرچه میزان افزایش فسفر بیش

بافت خاك منطقه نیز غالباً سیلت و . تر به ذات ریز خاك چسبیده است فسفر بیش). 1995 ساالردینی،(
ترین هدررفت  تر در فصل زمستان بیش هاي بیش باشد در نتیجه در اثر بارندگی رس بوده و ریز می

 .این موضوع است بیانگر را نشان داده کهدبی رواناب  6شکل  .فسفر در این فصل مشاهده گردید
باشد با افزایش  که عمده فسفر خاك به فرم آلی می علت این ، عنوان نمود به)2004(فرد  یوسفی

بر اي  ، در مطالعه)2008(آدیمو و همکاران . یابد ی، هدرروي فسفر نیز افزایش میهدرررفت مواد آل
پربارش  هاي لفسفر را در فصهدررفت ترین میزان  روي خصوصیات فیزیکی و شیمیایی رسوب، بیش

  .نمودند یابیارزخشک  يها را در فصل یو مواد آلتروژن ین هدررفت ترین میزان بیش و
بنابراین رسوب . خاك در فصل پاییز بودداد، باالترین میزان نیتروژن کل  ج نشانیکه نتاطور همان

همچنین . تروژن را داشته استیترین میزان ن از شستشوي خاك نیز در فصل پاییز بیش دست آمده  به
خاطر وجود  هتروژن بیتر فسفر خاك در فصل زمستان نسبت به ن رسد دلیل شستشوي بیش نظر می به

ها به  تر تحرك فسفر در خاك شیگونه که در منابع آمده است، ب همان. اي لسی باشده ش در خاكیفرسا
مقایسه روند . گردد یتر عنصر فسفر م شیش باعث هدررفت بیوجود فرسا. است یهمراه ذرات معدن

با توجه به  .ه شده استیارا 5تا  2 هاي لیی و ماده آلی در خاك و رسوب در شکتغییرات عناصر غذا
هاي اسفند، مهر، اردیبهشت و بهمن  ترین میزان دبی رواناب خارج شده در ماه دست آمده، بیش هنتایج ب

ترین مقدار رواناب در زمان اواخر زمستان و اوایل بهار بود که  بیش). 6شکل ( شود مشاهده می
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  .افتد هاي شدید با پوشش نامناسب حوضه اتفاق می بارش

  
  

  .رسوب منطقه مورد مطالعه مقدار نیتروژن کل در خاك و -2شکل 
 

  
  

  .در خاك و رسوب منطقه مورد مطالعه مقدار فسفر قابل استفاده -3شکل 
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  .مقدار ماده آلی در خاك و رسوب منطقه مورد مطالعه -4شکل 

 

  .در خاك و رسوب منطقه مورد مطالعه م قابل استفادهمقدار پتاسی -5شکل 
  

آوري  و رسوب جمع حوزه آبخیزهر دو  در خاك موجودبین عناصر غذایی  بررسی روند تغییرات
پتاسیم  هاي سال براي لچه در حداکثر مقادیر عناصر در فصنشان داد گر شده از خروجی این دو حوضه،

مختلف و در  هاي لود دارد اما روند کلی تغییرات براي عناصر در فصو نیتروژن هماهنگی وج
انتقال ذرات توسط رواناب، در فرایند ین معنی است که ا هاین ب. دار نبودند معنی هاي مختلف حوضه

رسد  نظر می به. افتد اتفاق میدر نوع و مقدار و کیفیت عناصر غذایی و مواد آلی  ات زیاديتغییر
  .این ارتباط ضعیف باشدگردد  در رواناب و خاك و تغییر کیفیت رواناب باعث می بیوشیمیاییهاي  چرخه
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 .ی اصلی حوضهارج شده از خروجدبی رواناب خ -6شکل 

هاي انتقال  دلیل این امر را تغییرات مکانی خصوصیات خاك و کانال )2006( و همکاران کالرك
وجود و تفاوت در هاي م نما تنوع کاربري ایشان معتقدند در مقیاس زمین. اند رسوب بیان نموده

 واندرپرك و همکارانظر ن. سازد این ارتباط را نامشخص می یکی در عملخصوصیات هیدرولوژ
بینی  امکان پیش ،بدون شناخت جنس و خصوصیات کف بستر انتقال در عمل این است که) 2006(

به عقیده . باشد می) 2006( نتایج پاکمن و همکاران این نتایج بیانگر. رسوب وجود ندارد خصوصیات
ت رسوب را متحول خصوصیا، مسیر انتقال رسوبات بندي جنس رسوبات و الیه گران پژوهشاین 
اهمیت ) 2006( و حنفی و همکاران) 2006( رسد نظر هاگ و همکاران نظر می در این بین به. سازد می

کننده خصوصیات شیمیایی خاك و  تعیین نظر این افراد عمل موجودات ریز، به. دتري داشته باش بیش
 ...ن، تجزیه مواد آلی ووینیتریفیکاس ریزموجودات با انجام فرایندهایی ماننداین . رسوب هستند

کلید یافتن ارتباط بین خصوصیات شیمیایی خاك و  ها نظر آن به. سازند خصوصیات خاك را متحول می
  .موجودات زنده استریزرسوب یافتن کیفیت بیولوژیکی یا ارزیابی فعالیت 

نسبت مواد غذایی موجود در واحد وزن  :ی در حوضهیبررسی نسبت غنی شدن عناصر غذا )ج
نسبت . نامند می 1خاك از بین رفته به مقدار مواد غذایی در واحد وزن خاك اولیه را نسبت غنی شدن

 هاي ولچشمه و قرناوه در جد مختلف سال در حوضه آبخیز یل هاي لغذایی در فصغنی شدن عناصر 
صر غذایی در رسوب در هر دو نسبت غنی شدن همه عنا ).4و  3 هاي جدول(یه شده است ارا زیر

دهنده  نشان 1تر از  نسبت غنی شدن بیش. دست آمد هب 1تر از  چشمه و قرناوه بیش آبخیز یل حوضه
باشد و نتیجه فرسایش  علت فرسایش می کاهش عناصر غذایی به مرور زمان در خاك سطحی به

، )1998(ل ل .خیزي خاك به مرور زمان است ش حاصلتشدیدي خاك طی تغییر کاربري اراضی، کاه
ترتیب  به 8/5و  6/1، 4/2هاي نیجریه  ی شدن عناصر غذایی در رسوب را براي بعضی از خاكنسبت غن

نسبت غنی  )2004( فرد همچنین یوسفی. براي کربن آلی، نیتروژن و فسفر قابل دسترس گزارش داد
تر  محال و بختیاري بیشعلی استان چهار هاي منطقه چشمه شدن عناصر غذایی در رسوب را براي خاك

علت  ها، به در خاك سطحی کاربرين به مرور زمان که کاهش نیتروژ نمودو عنوان گزارش  1از 
  .باشد فرسایش می

                                                
1- Enrichment Ratio 
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  .مختلف سال در حوضه آبخیز قرناوه هاي لنسبت غنی شدن عناصر غذایی در فص -3جدول 

  زمستان  پاییز  تابستان  بهار  نام عنصر
  8/2  08/1  07/1  1/1  نیتروژن کل

  17/1  16/1  68/0  15/1  فسفر قابل استفاده
  2/1  1/1  04/1  02/1  پتاسیم قابل استفاده

  07/1  71/1  12/1  8/1  ماده آلی
  

  .چشمه  مختلف سال در حوضه آبخیز یل هاي لت غنی شدن عناصر غذایی در فصنسب -4جدول 
  زمستان  پاییز  تابستان  بهار  نام عنصر

  2/2  45/1  78/1  2/1  نیتروژن کل
  02/2  98/1  9/1  98/1  فسفر قابل استفاده

  03/1  07/1  07/1  2/1  پتاسیم قابل استفاده
  02/1  57/1  94/1  28/1  ماده آلی

  
  یکل يریگ جهینت

هاي مورد مطالعه موجب تخریب و کاهش  نشان داد فرسایش خاك در حوضه ج این پژوهشنتای
ن عناصر در مطالعه تالش گردید ارتباطی بین از دست رفتدر این . خیزي اراضی گردیده است حاصل

گرچه در زمان حداکثر مقدار  نتایج نشان داد. رسوب با منبع این عناصر در خاك حوضه یافت شود
ارتباطی مشخص بین  پتاسیم و نیتروژن رسوب با خاك هماهنگی وجود دارد اما ایجاد یک روند و

سد دلیل این ر نظر می به. شود سال دیده نمی هاي لیی در رسوب و منبع خاکی در طی فصعناصر غذا
، جنس و هاي انتقال رسوب هاي مختلف و کانال امر تغییرات مکانی خصوصیات خاك در کاربري

توجه  نکته قابل. ترمال و هیدرولوژي جریانات باشدانتقال و تغییر شرایط هیدروخصوصیات کف بستر 
خاك و کننده خصوصیات شیمیایی  خاك تعیینرسد موجودات ریز نظر می و مهم این است که به

خصوصیات  ...یفیکاسیون، تجزیه مواد آلی ونیتر موجودات با انجام فرایندهایی ماننداین . رسوب باشند
بنابراین یافتن ارتباط بین خصوصیات شیمیایی خاك و رسوب . سازند خاك و رسوب را متحول می

کید بر تعیین أایج تاین نت. موجودات زنده استریزمستلزم یافتن کیفیت بیولوژیکی یا ارزیابی فعالیت 
رسد نتایج مطالعات کیفیت  نظر می به. کیفیت شیمیایی و فیزیکی دارد به همراهکیفیت بیولوژیکی خاك 
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Abstract1 

High ratios of erosion and sediment in eastern area of Golestan province have 
reduced soil fertility and dams capacity. Temporal variation of chemical soil quality 
indicators has to be studied for evaluation of soil degradation by erosion. Therefore, 
this study was conducted to evaluate soil and sediment quality indicators in different 
seasons in loess derived soils, in the Eastern area of Golestan province. Soil samples 
were taken from each season to analyse chemical properties in Gharnaveh and 
yelcheshmeh watersheds. Samplings of sediments were monthly for one year from 
the outlet of watershed basins mentioned as Tamer hydrometric station. The results 
showed the highest total nitrogen (0.16%) and soil organic matter (3.6%), were 
observed in autumn. The effect of season on soil phosphorus and potassium was 
significant (P<0.05), so the maximum amount of phosphorus (5 mg/kg) and available 
potassium (108 mg/kg) were observed in summer. About the status of nutrients in the 
sediment, this study showed that total nitrogen in the autumn, have a maximum 
amount and there was a significant difference between spring and autumn. The 
maximum amount of phosphorus (amount 4.9 ppm) was observed in winter. Most of 
the sediment organic matter and available potassium were observed in summer and 
spring. The results showed that there was a correlation between although maximum 
of nitrogen and potassium in soil and sediment, but in universal view, changes in soil 
nutrients and sediment, during different months of the year is not consistent. 
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