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 دهيچک
ي يبًگيو ه ووِ ثوب  يطوَس ِثبؿذ، ثيخـه هوِيً ن خـه ٍيالل يعوذُ داسا ثطَس ظُ خَديٍ ييبيت خغشافيهَلع شاى ثبيا وـَس

 ؿَد.يخـه هحؼَة ه يوـَسّب اص يىيثبسؽ هتَػط خْبى اػت چْبسم يه وِ هعبدل هتشيليه 242 حذٍد بسؽ ػبالًِ دسث

ؿذُ اػوت   يوـبٍسص ٍ يعيطجٌِ هٌبثعيصه دس يهـىالت ثبعث ثشٍص ضيً يصهبً ٍ يهىبً ًظش پشاوٌؾ ًبهٌظن ثبسؽ اص ،ييا عالٍُ ثش

 يبصّوب يي ًيهأت حبضش علش تب يوـبٍسص يتْبيؾ فعبليذايصهبى پ سٍد. اصيي هيث اص بخبن ه هٌبثع آة ٍ اص يويػبالًِ حدن عظ ٍ

 ،يالتلوبد  ٍ يٍلوَ  تحوَالا اختووبع    ٍ ت وـوَس يسٍصافضٍى خوع ثبتَخِ ثِ سؿذ ثَدُ اػت. يصساع يتْبيثِ فعبل ياًؼبى هتى

 اًوذ. دسآهوذُ  جذاسيػوط  ؿو   يسٍ ذُ ثوش سّبؿو  ياساضو  بي ن ٍيد يصساعت يٌْبيثلَسا صه حبلت هشتع خبسج ٍ اص يـتشيث ياساض

 يثوشداس ًحوَُ ثْوشُ   ٍ يوـوبٍسص  ياساض يسٍ ثش يمبتيتحم ذيي هٌبطك ثبيخبن ا ـتشيت ّشچِ ثيتخش اص يشيخلَگ يي ثشايثٌبثشا

 هختلف هٌطمِ ؿبهل ًمـِ خوبن،  يّبًمـِػپغ  هطبلعِ اًتخبة ؿذ. عٌَاى هٌطمِ هَسدِهٌطمِ طبلمبى ث ي هٌظَسيثذ شد.ياًدبم گ

 ّوش  دس ،ياكول  يوبسّوب يي تيوي تع ثوب  آًگوبُ  ِ ؿذ.يتْ ييبيؼتن اطالعبا خغشافيثِ ووه ػ ياساض يفعل يوبسثش ٍ ياساض يپْبيت

اكوال    يگشٍُ فبوتَسّوب  دٍ خبن دس يفبوتَسّب ٍ خبن اًدبم ؿذ اص يثشداسًوًَِ هٌطمِ، يوـبٍسص ياساض هٌطمِ ٍ لؼوت اص

 دٍ دس يؿَس ن ٍيًؼجت خزة ػذ تِ،يذيت خبن ؿبهل اػيتخش يفبوتَسّب آّه ٍ َّهَع ٍ ن،يپتبػ فؼفش، خبن ؿبهل اصا،

 هطبلعبا ًـوبى داد  خشدؿذُ اًدبم ؿذ. يلبلت طش  پالتْب دس هطبلعِ فبوتَسّب ؿذًذ. يشيگاًذاصُ هتشيػبًت >12ٍ 2-12عوك 

 ٍ يغثب يوِ اساض  خبن ًـبى داد يجيشتخ ٍ ياكالح يفبوتَسّب يي ثشسػيّوچٌ داسد. ٍخَد يداسياختالف هعٌ وبسّبيي تيوِ ث

ي يثٌوبثشا  ؛ؿوًَذ يهحلوَالا هو   ثبعث وبّؾ عولىوشد  يوـتته يآث ياساض وبسيت ٍ ّؼتٌذ ثشخَسداس يآلذُيط ايؿشا اص يهشتع

 ثبؿذ.يه وبسيي تيًبهطلَثتش

 

 .طبلمبى خشدؿذُ، يطش  پالتْب ،يبا وـبٍسصيعول ،ييصابثبىيث ،يت اساضيتخش :ْذٕکل َْاياصٌ
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 مقدمه
ِ هٌبثع طجيعوي    زيشپو ًباسووبى خوذايي   عٌوَاى يىوي اص  ثو

 سٍد،هوي  سٍػوتبيي ثـووبس   ؿْشي ٍ اعن اص صًذگي اًؼبًْب

ِ  هبيحتوبج آدهوي   وِ ثؼيبسي اصطَسيثِ  خوَسان،  )اصخولو

 آيوذ. چٌيي هٌبثعي ثذػت هي ثشوت ٍخَد اص ...( پَؿبن ٍ

عوي  هْوتشيي هٌوبثع طجي  عٌَاى يىي اصخبن ثِ هيبىايي  دس

 پبيوِ آى اػوتَاس   ثوش  اػبع صًوذگي ثـوش   ٍ سٍدهي ؿوبسثِ

ايوي هٌجوع طجيعوي     سٍيوِ اص ثوذليل اػوتفبدُ ثوي    اهوب  ،اػت

  ٍ ثبعوث   آى، اػوتفبدُ ًبدسػوت اص   پشاسصؽ تَػوط آدهوي 

ثشداسي اص يىي اص سٍؿْبي ثْشُ ّذسسفت آى گشديذُ اػت.

ثلوَسا وـوبٍسصي ثوَدُ ٍ     ّوبي دٍس گزؿتِاص  ايي هٌجع

ثب تَخوِ ثوِ    اًذ.ُوشدايي صهيٌِ فعبليت  يبدي دساًؼبًْبي ص

ػووبل( ٍ افووضايؾ  %دس9/1خوعيووت خْووبى ) هيووضاى سؿووذ

ٍ سٍصافضٍى ًيبصّبي ثـشي ٍ هتعبلت آى اػتفبدُ ثي  سٍيوِ 

فضٍى ايي اّشػبلِ ؿبّذ تخشيت سٍص هٌبثع طجيعي، اص هفشط

 طجيعوي سا  ػفبًِ گبّي هٌبثعأاص هَاسدي وِ هت هٌبثع ّؼتين.

 ياساضو  عوليبا  وـوبٍسصي دس  .شيت وشدُ اػتتخ دچبس

اػت وِ هؼتعذ وـت ًجَدُ ٍ ثب ؿَسي ٍ لليبئيوت ثوبالي   

اي ثوِ ًوبم   خبن هَاخِ ؿذُ اػت ٍ دسًتيدِ پذيوذُ  آة ٍ

خوبن   يبديو ص شيػبليبًِ همبد اًذ.آٍسدُ ي سا ثَخَديصاثيبثبى

 دس، ايدوبد ؿوذُ اػوت    هتوبدي ػبلْبي يط ثباسصؽ وِ دس

دػتشع خبسج ؿوذُ ٍ   ثبد( اص )آة ٍ يـيعَاهل فشػب اثش

گوشدد ٍ  ّب ٍ پـوت ػوذّب اًجبؿوتِ هوي    دسيبّب، دسيبچِ دس

هَخت وبّؾ رخيشُ آثوي ػوذّب ٍ خؼوبسا ثوش اساضوي      

آهوذُ  ػبصد. ثشسػيْبي ثعوول سا  فشاّن  هي...  ٍ وـبٍسصي

وووِ هْوتووشيي اًووَا  تخشيووت خووبن،  داسداص آى  حىبيووت

ويبيي )هبًٌووذ فشػوبيؾ ثووبدي ٍ آثووي خووبن، تخشيووت ؿووي 

ّذسسفتي هَاد هعذًي، ؿَسؿذى خبن، آلَدگيْبي ؿوْشي  

)هبًٌووذ  تخشيووت فيضيىووي كووٌعتي ٍ اػوويذي ؿووذى( ٍ -

 آهوبس  ثبؿوذ. ًْـت  هَاد خوبن( هوي  فـشدگي  خبن ٍ تِ

 هتوش هيلوي  7/7 توب  21/2آى اػت وِ ػوبالًِ ثويي    ثيبًگش

حبليؼوت   ايي دس. (Morgan, 1996) ؿَدخبن تـىيل هي

ّضاساى  طَل خبن ػطحي وِ هوىي اػت دس وِ يه ايٌچ

دس سٍد.  يوه ػوبل ّوذس    دس تٌْوب  ػبل ؿىل گشفتِ ثبؿذ،

توي دس ويلَهتشهشثوع    1522وـَس هب ًيوض ػوبالًِ حوذٍد    

ّوچٌويي   سٍد.خبن دس اثوش فشػوبيؾ آثوي اص دػوت هوي     

- فعبليتْبي وـبٍسصي وِ ثذٍى تَخِ ثِ اػتعذاد ٍ لبثليت

ٍ  ػوجت تـوذ   ًيوض  ؿَداساضي اًدبم هي  يذ فشػوبيؾ آثوي 

 ِ دس  ػوشعت عشكوِ ايوي هٌوبثع سا    ثبدي خبن گشديذُ ٍ ثو

دّذ. ايوي ًىتوِ دس هوَسد    صايي ػَق هيخْت پذيذُ ثيبثبى

ؿًَذ ثيـتش ايدبد هي اساضي ديوي وِ دس لؼوتْبي ؿيجذاس

ؿخن آهبدُ فشػبيؾ  اص اساضي ثعذ صيشا ،خَسدثِ چـن هي

 چووَى اغلووت هووذيشيت ٍ سٍؽ وـووبٍسصي  ٍ ؿووًَذهووي

ثوب   ؛ؿوًَذ گيوشد صهيٌْوب سّوب هوي    كحيحي كوَسا ًووي  

 ٍ چووَى  سّبؿوذى ديوضاسّووب خووبن ثووذٍى پَؿووؾ هبًووذُ 

 خوَسدُ ثوب ووَچىتشيي   ووبسي ثْون  ػبختوبى آى ثش اثش دين

ٌوبثشايي دس هٌوبطمي   ث .سٍداص ثيي هي عبهلي تخشيت ؿذُ ٍ

ؾ يفشػوب  ٍ طبلمبى ووِ داساي هحوذٍديتْبيي ّؼوتين    هبًٌذ

هدوبص ثشخوي فعبليتْوب ثشسػوي ٍ      ثبيذ حوذ  ثبؿذيه ذيؿذ

الذاهبا پيـوگيشاًِ دس ساثطوِ ثوب عوليوبا      ٍ ؛تعييي گشدد

ي يو اّوذاف ا  .ؿوَد هٌوبطك حؼوبع اًدوبم     وـبٍسصي دس

 هختلوف دس  يوـوبٍسص  يتْبيفعبل يثشسػ ك عجبستٌذاص:يتحم

ووِ ػوجت    يوـوبٍسص  يتْبيفعبل ييؿٌبػب ٍ يثشسػ هٌطمِ،

 شيثأتو  يسػو ثش ؿوًَذ، يت خبن هٌطموِ هو  يتخش بياكال  

 خبن. يفَلبً ٍ يػطح يّبِيال دس يوـبٍسص يتْبيفعبل

ساثطِ ثوب   ثِ هطبلعِ دس Capretti (1979) ٌِيي صهيا دس 

وـوبٍسصي   ايدبد ثيبثبى )چوشاي دام؛  عَاهل هْن اًؼبًي دس

اساضوي( دس آفشيموب پشداختوِ ٍ ًتيدوِ      ٍ تغييشاا ووبسثشي 
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ػتفبدُ اص گشفت وِ ًجَدى ػيؼتن آثيبسي هٌبػت ٍ ووجَد ا

اي اثش عَاهل وـوبٍسصي سا تـوذيذ ًووَدُ    آثْبي سٍدخبًِ

 .(1379 ،ي)خعفش اػت

Nahal (1981) ِهووذيشيت ساثطووِ ثووب  اي دسهطبلعوو، 

 ٍ ػوَسيِ اًدوبم داد   تَػعِ هٌبثع وـبٍسصي دس حفبظت ٍ

صايي دس آى هٌبطك سا تَػوعِ  ثيبثبى عَاهل تخشيت هحيط ٍ

 (.1378 ،يذي)خوـ آثيبسي غلط اعالم ًوَد

Morgan (1995) هيوضاى ّوذسسفت    اي وِ ثوش هطبلعِ ثب

اًگلؼتبى اًدبم دادُ اػت ثِ ايي ًتيدِ سػويذ ووِ    خبن دس

سػَة ثوِ   همذاس اساضي وـبٍسصي ًمؾ هْوي ثش وبسثشي

ّوچٌيي ثِ ايي ًتيدِ سػويذُ اػوت ووِ     اٍ سٍدخبًِ داسد.

تجذيل اساضوي هشتعوي ثبعوث تـوذيذ فشػوبيؾ خوبن دس       

 .(1379 ،ي)خعفش گشددهيهميبع ٍػيعي 

عوليوبا وـوبٍسصي    ثيشأ( ثب ثشسػوي تو  1382) اهيشي

دس تخشيت اساضي دس هٌطمِ ليذاس صًدبى ثيوبى  « وبسيدين»

ًوووَدُ وووِ ثوويي اًووَا  تيوبسّووبي هَخووَد )اساضووي آثووي  

ؿويت، اساضوي ديون پشؿويت ٍ     اساضي دين ون چٌذوـتي،

َ  توشيي ًو  اساضي دين پشؿيت ًبهٌبػت اساضي ثبيش( تيوبس

ثبؿذ. اص طشف ديگش تيوبس اساضي آثي وبسثشي دس هٌطمِ هي

دليل ًمؾ هثجت دس ثبالثشدى هموذاس پتبػوين ٍ   چٌذوـتي ثِ

  ِ ًموؾ   دليول فؼفش خبن اص يه طشف ٍ اص طشف ديگوش ثو

زاس دس وبّؾ ؿَسي خبن ًؼوجت ثوِ اساضوي ثوبيش     گثيشأت

تَاى گفت وِ ثْتشيي ًوَ  ووبسثشي اساضوي دس هٌطموِ     هي

ّوچٌيي ثب تَخِ ثِ ٍخَد همبديش صيوبد فؼوفش دس   ثبؿذ. هي

تَاى ًتيدوِ گشفوت ووِ ايوي ًوَ       ؿيت هياساضي دين ون

 ،يشي)اه ثيش هطلَة داسدأوـبٍسصي دس اليِ تحتبًي خبن ت

1382.) 

 

 روشها و مواد
 سد ٍ وَّْبي الجشصهٌطمِ طبلمبى دس لؼوت هيبًي سؿتِ

موِ ثويي   غشثي اػتبى تْشاى ٍالع ؿذُ اػت. ايوي هٌط ؿوبل

دسخوِ   36ثبًيِ تب  58دليمِ ٍ  16دسخِ ٍ  36عشضْبي 

دسخوِ   52ثبًيِ ؿوبلي ٍ طَل خغشافيبيي 4دليمِ ٍ  12ٍ

ٍ  34دسخوِ ٍ   52ثبًيِ توب  18دليمِ ٍ  34ٍ   32دليموِ 

 ثبًيِ ؿشلي ٍالع ؿذُ اػت.

ول هٌطمِ طبلمبى اص ؿشق ثوِ غوشة ثوِ ػوِ دّؼوتبى      

ؿَد. تعوذاد  ى تمؼين هيطبلمبطبلمبى ٍ پبيييثبالطبلمبى، هيبى

تشتيوت عجبستٌوذاص:   دّؼتبى ثِ ول سٍػتبّبي هَخَد دس ّش

هٌطمِ هَسدهطبلعوِ ثوِ ًوبم حوَصُ      سٍػتب. 25 ٍ 23 ،28

خَػووتبى داساي هؼووبحتي دس حووذٍد   -آثخيووض ػووٌگجبى  

ّوبي  ثبؿذ. ايي حَصُ يىي اص صيشحَصُّىتبس هي 15222

بلموبى ٍ  طؿَد ووِ دس پوبييي  سٍد هحؼَة هيآثخيض طبلمبى

طبلمبى ٍالع ؿذُ اػت. ايي حَصُ اص ًظوش هختلوبا    هيبى

 52ثبًيوِ توب   43دليمِ ٍ  36دسخِ ٍ  52 خغشافيبيي ثيي

دسخوِ ٍ   36 ٍ يثبًيِ طَل ؿوشل  22دليمِ ٍ 53دسخِ ٍ 

ثبًيوِ   19دليمِ ٍ  19دسخِ ٍ  36ثبًيِ تب  19دليمِ ٍ  5

ٍالع ؿذُ اػت. حذالل استفب  هٌطمِ هوَسد   يعشم ؿوبل

ثبؿوذ،  هتوش هوي   4242حوذاوثش آى   هتش ٍ 1768بلعِ هط

 ِ ٍ دسخوِ ػوبًتي   88/9 دهبي هتَػط هٌطمو تجخيوش   گوشاد 

 ثبؿذ.هتش هيهيلي 3/433 ػبالًِ آى ثِ سٍؽ تَسن
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 جًعتان( -زحًسٌ عىگثانٔ)س مىطقٍ طالقان ٔٓإت جغزافٕمًقع -1شکل

 

ؾ يذُ فشػوب يپذ ذيؿب وَتبُ، يصهبً هَلعيته ي دس

ذاا يووتَل دس ٍ جبؿووذ،ًهحؼووَع  ٍ شيـوووگچٌووذاى چ

 دساصهوذا،  دس اهوب ، ّن خيلي هـخق ًجبؿذ يوـبٍسص

 شيًبپزاختٌبة وبّؾ هحلَالا، ؾ دسيػَء فشػب شيثأت

با يعول ييّوچٌ ثبؿذ.يًو شيپزدسهبى ضيً يگبّ ثَدُ ٍ

 ؾ ٍيفشػوب  ذيتـوذ  ثبعث تَاًذيًبهٌبػت ه يوـبٍسص

 خبن گشدد، يضيحبكلخ ـتشيّشچِ ثوبّؾ  دًجبل آىثِ

شحَصُ يص دس خبن ييبيويبا ؿيخلَك يثشسػي يثٌبثشا

 :ؿذهشحلِ اًدبم  چْبس يخَػتبى ط -ػٌگجبى

اطالعبا هَخَد  ٍ آهبس يآٍسوعخ ؿبهل هشحلِ اٍل

صيشوـوت   ٍ ػوط   يگيبّپَؿؾ ،خبن ،دس هَسد اللين

ٍ  يّبِ ًمـِيتْ ٍ هحلَالا هـوخق ًووَدى    هٌطموِ 

هٌبػوت ثوَد.    يطش  آهبساًتخبة  ٍ هَسدًظش يشّبيهتغ

ّن خوبن   ٍ يّن خبن ػطح يثخؾ وـبٍسص چَى دس

بّوبى  يـِ گيس %75 حذٍد ٍ ت داسدياّو ياالسضتحت

ي هطبلعبا يثٌبثشا اٍل خبن لشاسگشفتِ، هتشيػبًت 52دس

 يعووك تحتوبً   ٍ هتوش يػوبًت  2-12يعوك ػوطح  يثشا

هـوخق  خبن  شاا دسييت تغيٍضع تب اًدبم ؿذ >12
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 ؿوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووَد. 

 

اكوال  خوبن    يگشٍُ فبوتَسّب دٍ خبن دس يفبوتَسّب

 آّوووه ٍ َّهوووَع ٍ ن،يپتبػووو فؼوووفش، ؿوووبهل اصا،

ًؼوجت خوزة    تِ،يذيت خبن ؿبهل اػيتخش يفبوتَسّب

الجتوِ   ؿوذًذ.  يشيو گعوك اًوذاصُ  دٍ دس يؿَس ن ٍيػذ

خشدؿذُ اًدوبم   يلبلت طش  پالتْب دس هطبلعِ فبوتَسّب

ٍ   وبسيت 6 يسٍ ثش يثشسػ ؿذ.  ّوش  دس كوَسا گشفوت 

ي يا چَى ّذف اص .ثشداؿت اًدبم ؿذ چْبس وبسحذٍديت

تَخِ ثِ ًمـِ  ثب وبسّبياًتخبة ت ،يوـبٍسص شيثأهطبلعِ ت

ثوَدُ   يصساعو  يتْوب ياًتخبة اًَا  فعبل ٍ ياساض يوبسثش

 يثشاػووبع ًووَ  وووبسثش وووبسيت ّووش دس شداؿووتْباػووت. ث

 ن ثِ ول هٌطموِ ثبؿوذ.  يتعو وِ لبثل اًدبم ؿذ ياگًَِثِ

 ثبؿٌذ:يه شيص هل هَاسدؿب وبسّبيت

 (يٌو يصهتي)وـوت ػو   يوـوت توه  يآثو  ياساض -1

ٍ  ًَدوِ، ي) يچٌذوـوت  يآث ياساض -2  ؿوجذس(  اػوپشع 

)دسختوبى   يثوبغ  ياساضو  -4 سّبؿوذُ  نيو د ياساض -3

 .بفتِيؾيفشػب ياساض -6ٍ  هشاتع -5 ت(يػ

ٍ  ياغلت ػوٌت  يٌىِ وـت اساضيثبتَخِ ثِ ا  اػوت 

ِ  خبن داسًوذ، ؾ يفشػب ثش يبديى وٌتشل صبصاسع سغون  ثو

 ٍ يصساعو  ياساض ؾ دسيفشػب هٌطمِ، ذ دسيؾ ؿذيفشػب

ه ثِ سٍدخبًِ ووِ  يًضد يي اساضيثٌبثشا ضثَدُ،يًبچ ْبثبغ

 اًتخبة ؿذ وبسيه تيعٌَاى اػت ثِ ذيؿذ ؾ آًْبيفشػب

 ضيو ً يي اساضو يا يضيوبّؾ حبكلخ ؾ ثشيفشػب شيثأت تب

 .گشدد يثشسػ

 ووِ پوغ اص   ثَد ييبا كحشايهشحلِ دٍم ؿبهل عول

ًمـوِ   يسٍ خوبن ثوش   يّباًتخبة هحل ثشداؿت ًوًَِ

ٍ  ٍ هَخَد يتَپَگشاف  يًمـوِ ووبسثش   ياًتمبل آى ثوِ س

 ٍ گووشيسلووَه ضيووه اػووتفبدُ اص ثووب (2 )ؿووىلياساض

 يوبسّبيت دس ّبًوًَِ (،Arc-Info ٍIdrisi) يافضاسّبًشم

ي كووفبا يوويخْووت تع ؿووذُ ٍ يآٍسهختلووف خوووع 

 ضيو هشحلِ ػَم ً ُ هٌتمل ؿذًذ.ـگبيهَسدهطبلعِ ثِ آصهب

 يّبًوًَِ يسٍ ثش ييبيويؿ ٍ يىيضيف ْبيـياًدبم آصهب

 ٍ ثَد. هَسدًظش يْبعبهلي ييتع ؿذُ ثوٌظَس يآٍسخوع

خشدؿذُ  يًوَدى طش  پالتْببدُيپ ثب ضيً هشحلِ آخش دس

 اػوتفبدُ اص  ثوب  ٍ يتلوبدف  ووبهالا  يِ ثلَوْوب يطش  پب ثب

 اًدبم ؿوذ.  يل آهبسيتحل ِ ٍيتدض  SASيآهبس افضاسًشم

لبلوت طوش     خشدؿوذُ دس  ي)پالتْوب  ي طش يثشاػبع ا

 داسد: ٍخوَد  دػتِ فوبوتَس  دٍ (يتلبدف وبهالا يّبثلَن

ي هطبلعوِ  يو ا دس .يفشعو  يفبوتَسّب ٍ ياكل يفبوتَسّب

ووِ   ياكول  عٌوَاى فوبوتَس  ثِ يهختلف اساض يْبيوبسثش

 يعوم ٍ يػطح يّبِيال ؾ دادُ ؿذُ ٍيًوب A ثبحشف

ِ يًوب B ن وِ ثبحشفخب  عٌوَاى فوبوتَس  ؾ دادُ ؿذُ ثو

 ٍ ياكووالح يػووپغ فبوتَسّوب  اًتخووبة ؿوذًذ.  يفشعو 

 ؿذ. يثشسػ تىشاس چْبس خبن دس يجيتخش
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  (1383 )عُزاتٓ، جًعتان -حًضٍ عىگثان ٓاراض ٓفعل ْوقشٍ کارتز -2 شکل

 
A6 A5 A4 A3 A2 A1 

B2 B1 B2 B1 B2 B1 B2 B1 B2 B1 B2 B1 

A6 A5 A4 A3 A2 A1 

B2 B1 B2 B1 B2 B1 B2 B1 B2 B1 B2 B1 

A6 A5 A4 A3 A2 A1 

B2 B1 B2 B1 B2 B1 B2 B1 B2 B1 B2 B1 

A6 A5 A4 A3 A2 A1 

B2 B1 B2 B1 B2 B1 B2 B1 B2 B1 B2 B1 

 َاْ خزد شذٌمذل آمارْ طزح تا اعتفادٌ اس کزت -3شکل 

 
A1يوـتته يآث ت: صساع            A2يچٌذوـت يآث ت: صساع        A3سّبؿذُ  يضاسّبوي: دA4ّب: ثبغ A5ع: هشت   

A6بفتِ        يؾ يفشػب ي: اساض     B12-12 يػطح ِي: ال         B212يتحتبً ِي: ال< 
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 جينتا
 افوضاس ثوِ وووه ًوشم    اثتوذا  يهبسآ يضّبياًدبم آًبل يثشا

Minitab ح يًتوب  اًدوبم ؿوذ.   ّوب دادُ يسٍ يتيًشهبل آصهَى

پوشاوٌؾ   اص ّبوِ دادُ دّذيًـبى ه آصهبيؾ اص آهذُثذػت

ًشهوبل   ًشهوبل ّؼوتٌذ.   ّوب دادُ ٍ ّؼتٌذ ثشخَسداس يهتمبسً

 سا ّوب دادُ يسٍ ثش اهىبى اًدبم طش  هَسدًظش ّبثَدى دادُ

 ذ.يًوبيفشاّن ه

 ّوب، دادُ ضيآًوبل  بًغ ٍيو ِ ٍاسيو تدض اص آهذُثذػتح يًتب

 ياؼِيبع آصهَى همبثشاػ وبسّبيي تيبًگيؼِ هيي همبيّوچٌ

 يهختلووف فبوتَسّووب يوبسّووبيت وووِ دس داًىووي ًـووبى داد

ي هؼوئلِ  يا 1 خذٍل) .داؿتٌذ يداسياختالف هعٌ هَسدًظش

 .(دّذيًـبى ه سا

 

 

 

 ٓتصادف کامالً ٍْ تلًکُأطزح پا خزدشذٌ تا ْکزتُا اعتفادٌ اس اوظ تأٍ يارٔتجش -1 جذيل

 زٕمتغ                 

 مارٕت   
PH EC CACO3 %OM SAR N P K 

 يوـتته يآث ياساض

N.S XX XX XX XX XX N.S XX 

 يچٌذوـت يآث ياساض

 ن سّبؿذُيد ياساض

 ّبثبغ

 هشاتع

 بفتِيؾ يفشػب ياساض

 2-12يِ ػطحيال
N.S N.S N.S N.S XX XX N.S N.S 

 >12يِ عوميال

X ٍ xx :ِه دسكذي ػطَ  احتوبل پٌح ٍ داسثَدى دسيت هعٌيتشتث ٍ n.s :دّذسا ًـبى هي داسيعذم هعٌي. 
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 ٓتحتاو ي ٍٓ عطحٔال در ه فاکتًرَإاوگٕشذٌ ممزتة زٔمقاد

 

 تٍٔذٕشذٌ اعه مزتةٕاوگٕم -2 جذيل
 ٍٓ تحتاؤه الٕاوگٕم ٍٓ عطحٔال هٕاوگٕم مارٕت فٔرد

 bcd 525/7 bcd 525/7 يوـتته يآث ياساض 1

 bcd 522/7 bcd 475/7 يچٌذوـت يآث ياساض 2

 bcd 525/7 abc 552/7 ن سّبؿذُيد ياساض 3

 d 452/7 bcd 522/72 يثبغ ياساض 4

 bcd 522/7 bcd 525/7 هشاتع 5

 a 622/7 ab 575/7 بفتِيؾيفشػب ياساض 6

 

 دٌّوذُ ٍخوَد  ًـوبى c ,b ,a ٍ d شٍفحو  2 خذٍل دس

ثبتَخوِ ثوِ خوذٍل     ثبؿذ.يه وبسّبيي تيث سداياختالف هعٌ

بفتوِ  يؾيفشػوب  يتِ هتعلوك ثوِ اساضو   يذياػ ي همذاسيـتشيث

 وبسّوب يت شيػوب  ٍ ووبس يي تيو ي ايثو  يِ ػوطح يو ال دس اػت.

 ياختالفو  وبسّوب يت شيػب اهب، داسد ٍخَد يداسياختالف هعٌ

ي يـوتش يث يِ ػوطح يو ال هبًٌوذ  ضيو ً يِ تحتبًيال ًذاسًذ. دس

ي يو ا دس بفتِ ثوَد. يؾيفشػب يلك ثِ اساضتِ هتعيذياػ همذاس

 ًذاسد. ٍخَد يداسياختالف هعٌ وبسّبيي تيث ضيِ ًيال

 

 ٓتحتاو ي ٍٓ عطحٔال در ْشذٌ شًره مزتةٕاوگٕم -3جذيل

 ٍٓ تحتاؤه الٕاوگٕم ٍٓ عطحٔال هٕاوگٕم مارٕت فٔرد

 b 3222/2 a 3522/2 يوـتته يآث ياساض 1

 b 3222/2 b 2752/2 يچٌذوـت يآث ياساض 2

 c 2222/2 c 2222/2 ن سّبؿذُيد ياساض 3

 ab 3252/2 b 3222/2 يثبغ ياساض 4

 c 2222/2 c 2222/2 هشاتع 5

 c 2352/2 c 2222/2 بفتِيؾيفشػب ياساض 6

 

 ؿَد.يذُ هيد يثبغ ياساض دس يؿَس ي همذاسيـتشيث

 ٍ يچٌذوـوت  يآثو  ياساض ثب يي اساضيي ايثوِ طَسيثِ

 ثوب  وبسّوب يي تيو ا اهوب ، ًوذاسد  ٍخوَد  يتالفاخ يوـتته

 ياساض ٍ يهشتع ياساض بفتِ،يؾيفشػب ياساض يوبسّبيت

 يي اساضو يثٌبثشا داسًذ. يداسين سّبؿذُ اختالف هعٌيد

ي يـوتش يث يِ تحتبًيال ثبؿذ. دسيًبهطلَة ه وبسيت يثبغ

ي يو ا ثوَد.  يوـتته يآث يهتعلك ثِ اساض يؿَس همذاس

 حشٍف داؿت. يداسياختالف هعٌ وبسّبيِ تيول ثب وبسيت

a,b,c يال ي دسيثٌبثشا ثبؿذ.يي اختالف هيدٌّذُ اًـبى ِ

 داسًذ. يجيًمؾ تخش يوـتته يآث ياساض يتحتبً
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 ٓتحتاو ي ٍٓ عطحٔال در Caco3شذٌ مزتة هٕاوگٕم -4 جذيل

 ٍٓ تحتاؤه الٕاوگٕم ٍٓ عطحٔال هٕاوگٕم مارٕت فٔرد

 cd 252/9 cde 222/8 يوـتته يآث ياساض 1

 cde 852/7 cde 822/7 يچٌذوـت يآث ياساض 2

 bc 535/9 b 182/11 ن سّبؿذُيد ياساض 3

 a 45/22 a 392/23 يثبغ ياساض 4

 f 345/3 e 252/6 هشاتع 5

 de 225/7 e 975/6 بفتِيؾيفشػب ياساض 6

 

 دس يِ ػووطحيووال دس a,f حووشٍف ضيووي خووذٍل ًيووا دس

ِ   ٍ يثبغ ياساض يوبسّبيت  ي ٍيـوتش يت ثيو تشتهشاتع ووِ ثو

دٌّووذُ ًـووبى داسًووذ، ن سايولؼوو وشثٌووبا شيي همووبديووتووش

 دسثبؿوذ.  يه وبسّبيت شيػب ثب وبسّبيي تيا داسياختالف هعٌ

 ياساضو  وبسين تيولؼ وشثٌبا فبوتَس ًظش اص ضيً يِ تحتبًيال

 داؿت. يداسياختالف هعٌ وبسّبيت شيػب ثب يثبغ

 

 ٓتحتاو ي ٍٓ عطحٔال شذٌ ًَمًط دره مزتةٕاوگٕم -5 جذيل

 ٍٓ تحتاؤه الٕاوگٕم ٍٓ عطحٔال هٕاوگٕم مارٕت فٔرد

 d 5145/2 d 5525/2 يوـتته يآث ياساض 1

 bd 2627/2 cd 6768/2 يچٌذوـت يآث ياساض 2

 d 4923/2 d 5518/2 ن سّبؿذُيد ياساض 3

 a 8873/1 b 216/1 يثبغ ياساض 4

 d 4738/2 d 5965/2 هشاتع 5

 d 2512/2 d 2393/2 بفتِيؾ يفشػب ياساض 6

 

ِ  يآلو ُ هبد ل ػوبختوبى  يتـوى  دس يعبهول هْوو   تٌْوب ًو

 عٌبكوش  اص يبسيهٌجع ثؼو  ثلىِ خَد خبن اػت، هٌبػت دس

لحوب    اص ثبؿوذ. يهو  ٍگَگشد فؼفش اصا، هبًٌذ ييهْن غزا

 ياساض شيػب ٍ يثبغ يي اساضيث يِ ػطحيال دس ي فبوتَسيا

 يآث يي اساضيي ثيّوچٌ داؿت. خَدٍ يداسياختالف هعٌ

 ٍخَدداؿت. يداسياختالف هعٌ ياساض شيػب ثب يچٌذوـت

 يثوبغ  يَّهَع هتعلك ثِ اساض ي همذاسيـتشيثوِ طَسيثِ

 ضيو ً يِ تحتوبً يال دسالجتِ  ثبؿذ.يه يچٌذوـت يآث ياساض ٍ

 يَّهَع هتعلك ثِ اساض ي همذاسيـتشيث يِ ػطحيال هبًٌذ

اخووتالف  وبسّووبيت شيػووب ثووب وووبسيي تيووي ايثوو ثووَد. يثووبغ

 داؿت. ٍخَد يداسيهعٌ
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 ٓتحتاو ي ٍٓ عطحٔال در مٔشذٌ وغثت جذب عذه مزتةٕاوگٕم -6 جذيل

 

 شيػوب  ثوب  يوـوت توه  يآثو  يي اساضو يث يِ ػطحيال دس

ًؼوجت خوزة    داؿوت.  ٍخوَد  يداسياختالف هعٌ ياساض

ي يثٌبثشا ،ي همذاسثَديـتشيث يوـتته يآث ياساض ن دسيػذ

 ٍ .خوبن هٌطموِ داؿوتِ اػوت     دس يجيًمؾ تخش وبسيي تيا

 وبسيت دٍ يِ تحتبًيال دس ؿَد.يًبهطلَة هحؼَة ه وبسيت

اختالف  وبسّبيت شيػب ثب يچٌذوـت ٍ يوـتته يآث ياساض

 داؿتٌذ. يداسيهعٌ

 

 ٓتحتاو ي ٍٓ عطحٔال در شذٌ استه مزتةٕاوگٕم -7 جذيل

 ٍٓ تحتاؤه الٕاوگٕم ٓعطحٍ ٔال هٕاوگٕم مارٕت فٔرد

 c 1252/2 c 1237/2 يوـتته يآث ياساض 1

 b 1682/2 b 1525/2 يچٌذوـت يآث ياساض 2

 c 1123/2 c 2985/2 ن سّبؿذُيد ياساض 3

 a 2428/2 b 1615/2 يثبغ ياساض 4

 c 1262/2 cd 2875/2 هشاتع 5

 d 2635/2 d 2552/2 بفتِيؾيفشػب ياساض 6

    

ي يـوتش يث يثوبغ  ياساضو  ضاى اصا دسيه يطحِ ػيال دس

 يداسياخوتالف هعٌو   وبسّوب يي تيثو ووِ  ًحوَي ثِ همذاسثَد.

خوبن ًموؾ    يضيحبكولخ  اصا دس فوبوتَس  داؿوت.  ٍخَد

ووِ ثوِ    ضيو ً يچٌذوـوت  يثآ ياساض ذ.يًوبيه فبيا سا ياكل

اص ؛ ؿووجذس اختلووبف داسًووذ  اػووپشع ٍ ًَدووِ،يوـووت 

 اصا دس هموذاس  يًِ تحتوب يال دس .ثشخَسداسًذي اصا يـتشيث

 ثوَد.  ي هموذاس يـتشيث يچٌذوـت يآث ياساض ٍ يثبغ ياساض

 وبسّوب يت شيػوب  ثوب  اهب، ًذاؿتٌذ يّن اختالف ثب وبسيت ي دٍيا

اصا  ي همذاسيووتشوِ طَسيثِ داؿتٌذ. يداسياختالف هعٌ

 .ذُ ؿذيبفتِ ديؾيفشػب ياساض دس

اساضي آثي چٌذوـوتي هـوبّذُ    دس فؼفش ثيـتشيي همذاس

ًموؾ تخشيجوي    فؼفش فبوتَس ًظشص اساضي دين سّبؿذُ ا ؿذ.

ٍ  اساضووي آثوي چٌذوـووتي ثووب  داسًوذ.  ديوون  اساضوي هشتعووي 

ثيـتشيي دس اليِ تحتبًي داسي داؿتٌذ. سّبؿذُ اختالف هعٌي

 وِ ايي تيوبس وـتي ثَدهتعلك ثِ اساضي آثي ته فؼفش همذاس

 ،اساضي آثي چٌذوـتي اختالفي ًذاؿت تيوبسّبي هشتع ٍ ثب

 داسي داؿت.اختالف هعٌي تيوبسّب ػبيش ثب اهب

 ٍٓ تحتاؤه الٕاوگٕم ٍٓ عطحٔال هٕاوگٕم مارٕت فٔرد

 b 4412/2 a 6227/2 يوـتته يآث ياساض 1

 cd 2432/2 c 3232/2 يچٌذوـت يآث ياساض 2

 f  1228/2 ef 1245/2 ؿذُن سّبيد ياساض 3

 f 1227/2 f 1282/2 يثبغ ياساض 4

 f 28325/2 f 2992/2 هشاتع 5

 f 2592/2 de 2182/2 بفتِيؾيفشػب ياساض 6
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 ٓتحتاو ي ٍٓ عطحٔال در شذٌ فغفزه مزتةٕاوگٕم -8 جذيل

 ٍٓ تحتاؤه الٕاوگٕم ٍٓ عطحٔال هٕاوگٕم مارٕت فٔرد

 b 3222/2 a 372/1 يوـتته يآث ياساض 1

 b 3222/2 abc 8755/2 يچٌذوـت يآث ياساض 2

 c 2222/2 bc 3273/2 ن سّبؿذُيد ياساض 3

 ab 3252/2 bc 4733/2 يثبغ ياساض 4

 c 2222/2 abc 9822/2 هشاتع 5

 c 2252/2 bc4613/2 بفتِيؾيفشػب ياساض 6

 

 ٓتحتاو ي ٍٓ عطحٔال در مٕشذٌ پتاعه مزتةٕاوگٕم -9 جذيل

 ٍٓ تحتاؤه الٕاوگٕم ٍٓ عطحٔال هٕاوگٕم مارٕت فٔرد

 a 47/36 ab 15/33 يوـتته يآث ياساض 1

 abc 93/29 abc 51/32 يچٌذوـت يآث ياساض 2

 de 25/21 de 32/22 ن سّبؿذُيد ياساض 3

 abc 11/35 abc 12/32 يثبغ ياساض 4

 e 31/22 cde 87/24 هشاتع 5

 bcd 83/27 bcd 49/27 بفتِيؾيفشػب ياساض 6

 

خوبن   يضيحبكولخ  دس فؼفش ّوشاُ اصا ٍثِ ضين ًيپتبػ

ي يثوبالتش  يوـوت ته يآث ياساض دس ي فبوتَسيا ثبؿذ.يهْن ه

ن يو د ياساضو  يوبسّوب يت ثوب  ووبس يي تيو ي ايث داؿت. سا همذاس

ِ يو ال دس داؿوت.  ٍخوَد  يداسيهشتع اختالف هعٌ سّبؿذُ ٍ

 يِ ػوطح يو ال ّوبًٌوذ  ي فبوتَسيح هشثَط ثِ ايًتب ضيً يتحتبً

 يآثو  ين هتعلك ثِ اساضيپتبػ همذاس ييـتشيثوِ ًحَيثِ ثَد.

 ثَد. يوـتته

 

 ٍٓ عطحٔال در ٓاصالح أ ٓثٔوقش تخز وظز مختلف اس ْمارَإت ٔٓجٍ وُإوت ي ٓتزرع -11ذيلج

 فاکتًر تٕمار مطلًب تٕمار وامطلًب

 EC اساضي دين سّبؿذُ ٍ اساضي هشتعي اساضي ثبغي

 CaCo3 اساضي هشتعي اساضي ثبغي

 OM اساضي ثبغي يبفتِاساضي فشػبيؾ

 SAR يبفتِ، هشتع ٍ دين سّبؿذُؾاساضي فشػبي وـتياساضي آثي ته

 N اساضي ثبغي يبفتِاساضي فشػبيؾ

 P وـتياساضي آثي چٌذوـتي ٍ ته اساضي دين سّبؿذُ ٍ هشتع

 K وـتياساضي آثي ته هشتع
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 ٍٓ تحتاؤال در ٓاصالح أ ٓثٔوقش تخز وظز مختلف اس ْمارَإت ٔٓجٍ وُإوت ي ٓتزرع -11 جذيل

 فاکتًر ًبتٕمار مطل تٕمار وامطلًب

 EC يبفتِ، هشتع ٍ دين سّبؿذُاساضي فشػبيؾ وـتياساضي آثي ته

CaCo هشتع اساضي ثبغي
3

 

 OM اساضي ثبغي يبفتِاساضي فشػبيؾ

 SAR هشتع ٍ اساضي ثبغي وـتياساضي آثي ته

 N اساضي آثي چٌذوـتي ٍ اساضي ثبغي يبفتِاساضي فشػبيؾ

 P وـتيتهاساضي آثي  ثبغي ٍ اساضي دين سّبؿذُ

 K وـتياساضي آثي ته اساضي دين سّبؿذُ

 PH اساضي آثي چٌذوـتي يبفتِاساضي فشػبيؾ

 

 امتٕاسدَٓ تٕمارَاْ مًرد تزرعٓ -12 جذيل

 فاکتًرَاْ مًرد تزرعٓ ردٔف
 اراضٓ آتٓ 

 کشتٓتك

اراضٓ آتٓ 

 چىذکشتٓ

اراضٓ دٔم 

 رَاشذٌ

اراضٓ 

 تاغٓ
 مزتع

 اراضٓ

 ٔافتٍفزعأش

1 EC 
 0 + - + 0 0 ػطحياليِ 

 + + 0 + 0 - اليِ تحتبًي

2 CaCo3 

 0 + - 0 0 0 اليِ ػطحي

 0 + - 0 0 0 اليِ تحتبًي

3 OM 
 - 0 + 0 0 0 اليِ ػطحي

 - 0 + 0 0 0 اليِ تحتبًي

4 SAR 
 + + 0 + 0 - اليِ ػطحي

 0 + + 0 0 - اليِ تحتبًي

5 N 
 - 0 + 0 0 0 اليِ ػطحي

 - 0 + 0 + 0 اليِ تحتبًي

6 P 
 0 - 0 - + + اليِ ػطحي

 0 0 - - 0 + اليِ تحتبًي

7 K 
 0 + 0 0 0 + اليِ ػطحي

 0 0 0 - 0 + اليِ تحتبًي

 -2 +6 +1 0 +2 +1 هدوَ  هدوَ 

 

 بحث 
 دّوذ ًـبى هوي  ٍلْبسٍي اطالعبا خذ ثش ثشسػي ثيـتش

 ٍيوظُ ِهبدُ آلي هتعلك ثِ اساضي ثبغي ثو  وِ ثيـتشيي همذاس

آلي طوي   افضايؾ هَاد .ثبؿذهي cm12-2اليِ ػطحي  دس

ّوبي گيوبُ اًدوبم    سيـِ تدضيِ الؿجشي ٍ ثشگـت ٍ فشايٌذ

 اليِ ػطحي ًـوبًگش  ثٌبثشايي افضايؾ هبدُ آلي دس. گيشدهي
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طشيك اًذاهْبي َّايي گيوبُ   تَخِ ايي هبدُ اصثشگـت لبثل

 بسًظوش هوبدُ آلوي تيوو     اساضي ثبغي اص تيوبسثٌبثشايي  اػت.

اصا  ثيـتشيي همذاسوِ طَسيثِ ؿَد.هطلَثي هحؼَة هي

ٍيوظُ  ِاساضي آثي چٌذوـتي ثو  اساضي ثبغي ٍ تيوبس دس ًيض

اساضوي   علت افضايؾ اصا دس اليِ ػطحي هـبّذُ ؿذ. دس

سيـوِ   وٌٌذُ اصا دسثبوتشيْبي تثجيت آثي چٌذوـتي ٍخَد

 دس پتبػوين ًيوض   ٍ ثيـوتشيي هيوضاى فؼوفش    .ثبؿذهيگيبّبى 

تَخِ ثوِ ثشسػويْبي    ثب وـتي هـبّذُ ؿذ.ساضي آثي تها

 تخشيت يب ًمـي وِ دس ًظش اص سا تَاى وليِ تيوبسّبفَق هي

 ٍلْبيخوذ  داد. ثشسػي لشاس هَسد وٌٌذهي اكال  خبن ايفب

 .دّذًـبى هي سا ايي ثشسػيْب ًْبييًتيدِ  11 ٍ 12

ايوي هطبلعوِ اساضوي هشتعوي      تَخِ داؿت ووِ دس  ثبيذ

ايوي   ثوب  تيوبسّب ػبيش ٍ اًذهطش  ؿذُ ؿبّذ تيوبسعٌَاى ِث

الجتِ ايوي ثوذاى هعٌوي ًيؼوت ووِ       ؿًَذ.ػٌديذُ هي تيوبس

ثلىِ  ،داًينآل هيايذُ آى سا ًگشفتِ ٍ ًظش دس سا ؿبّذ تيوبس

 ٍضوعيت آى سا  توب  وٌوين ثشسػوي هوي   سا ؿوبّذ  تيوبس خَد

ًظشگشفتي ايي هؼئلِ  دس ثب ثؼٌدين. تيوبسّب ًؼجت ثِ ػبيش

اساضوي آثوي    وِ اساضوي ثوبغي،   ؿَددسًْبيت هـخق هي

هٌطموِ   وـوتي ثْتوشيي ًوَ  ووبسثشي دس    توه  چٌذوـتي ٍ

 اص )اساضي حبؿيِ سٍدخبًِ( يبفتِاساضي فشػبيؾ ٍ ّؼتٌذ

اليوِ   دس .ثبؿذهي اصا ثذتشيي تيوبس هبدُ آلي ٍ فبوتَس ًظش

ٍ اساضي آثوي توه   تحتبًي ًيض ِ   وـوتي  دليول  چٌذوـوتي ثو

پتبػين داساي ثْتوشيي ووبسثشي    ٍ فؼفش ى اصا،افضايؾ هيضا

هوبدُ آلوي اساضوي ثوبغي داساي      ًظوش  ّوچٌويي اص  ّؼوتٌذ. 

 ًوبهطلَثتشيي تيووبس   ثبؿذ.هٌطمِ هي ثْتشيي ًَ  وبسثشي دس

فشػبيؾ  اثش اساضي فشػبيؾ يبفتِ اػت وِ دس ّوبى تيوبس

ٍ   اهال  ٍ آثي، دػوتشع  ص ا هَادغزايي خبن ؿؼوتِ ؿوذُ 

گيشي ًْوبيي ثوِ ّوش يوه اص     هٌظَس ًتيدِثِ اًذ.خبسج ؿذُ

تيوبسّبيي وِ ثش فبوتَسّبي تخشيجي خوبن يعٌوي ؿوَسي،    

ًؼجت خزة ػذين ٍ اػيذيتِ ًمؾ هثجت داؿتٌذ ٍ ثبعوث  

وبّؾ آى ؿذُ ثَدًذ همذاس هثجت ٍ آًْوبيي سا ووِ ثبعوث    

ووِ توأثيش چٌوذاًي    افضايؾ ؿذُ، همذاس هٌفي ٍ دس كوَستي 

ثووب  ،ي گشديذًووذ. دس پبيووبىًذاؿووتٌذ همووذاس كووفش اهتيووبصدّ

 اسائِ گشديذ. 12ثشسػي هدوَ  اهتيبصاا تيوبسّب خذٍل 

ثب تَخِ ثِ ول ثشسػيْبي اًدبم ؿذُ دس اليِ ػوطحي ٍ  

تحتبًي ثوش سٍي فبوتَسّوبي اكوالحي ٍ تخشيجوي خوبن      

آلوي  هـخق ؿذ وِ اساضي ثبغي ٍ هشتعي اص ؿشايط ايوذُ 

وتَسّوبي  ثشخَسداس ّؼتٌذ. تيوبس اساضوي ثوبغي اص ًظوش فب   

 آّوه(  دسكوذ  ٍ َّهوَع  ن،يپتبػ فؼفش، )اصا، اكالحي

ؿشايط هطلَثي داسًوذ ٍ دس خْوت خلوَگيشي اص تخشيوت     

. اساضوي هشتعوي )تيووبس    وٌٌوذ ايفوب هوي  خبن ًمؾ هؤثشي 

ًيض اص ٍضعيت هـبثِ ثشخوَسداس ّؼوتٌذ. ّوچٌويي     ؿبّذ(

ثبعوث   (يٌو يصهتي)وـوت ػو   وـتيتيوبس اساضي آثي ته

ؿًَذ. ثٌبثشايي ًوبهطلَثتشيي   ا هيوبّؾ عولىشد هحلَال

اي وِ آلبي اهيشي دس تحميوك   ثبؿذ وِ ايي ثب ًتيدِ تيوبس هي

(. ّوچٌويي  1382 ،يشيو )اه خَد گشفتٌوذ، هطبثموت داسد  

 ؿوذًذ دس اساضي دين سّبؿذُ ووِ دس گزؿوتِ وـوت هوي    

ٍ عولىشد  وٌٌذ.حبكلخيضي خبن ًمؾ عىغ سا ثبصي هي

ذ اگوش اداهووِ  ؿوذً  ووِ دس گزؿوتِ وـووت هوي    يهحلوَالت 

يبفت سًٍذ ًضٍلي داؿتٌذ وِ ايي ًتيدوِ ًيوض ثوب تحميوك      هي

 اص آهووذُثذػوت ح يًتوب  اًدووي آهوبس ايتبليوب هطبثمووت داسد.   

سػوَة،   ذيحدن تَل ٍػعت ٍ ًظش اص ِو ك ًـبى داديتحم

وِ علت آى  شًذيگيه همبم اٍل لشاس ن سّبؿذُ دسيد ياساض

ى ت سّبؿوذ يو دسًْب ت ٍيخْوت ؿو   دس يي اساضو يؿخن ا

صًدوبى   دس يشيو اه يك آلوب يو ح تحميًتب وِ ثب ثبؿذيي هيصه

سػَة ًمؾ  ذيتَل ي هشاتع دسيّوچٌ هطبثمت داؿتِ اػت.

 ِ اًگلؼووتبى  موبا هَسگووبى دس يح تحميًتووب ووِ ثووب  اًووذداؿوت

وـوتي  اص طشف ديگش اساضي آثي ته هطبثمت داؿتِ اػت.
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هيوضاى فؼوفش ٍ پتبػوين اليوِ      ،دس همبيؼِ ثوب تيووبس ؿوبّذ   

آى صيبد اػت ٍ ايي ًوَ  وـوت دس اليوِ تحتوبًي     تحتبًي 

 خبن تأثيش هثجت داسد. 

 صًدوبى دس  ذاسيو هٌطموِ ل  دس يهـبثْ جبايالجتِ هطبلعِ تمش

 خعفووشي اًدووبم ؿووذُ اػووت. يشيوواه تَػووط1382 ػووبل

ٍ  صايوي ثوب تحليول   ثيبثوبى  تْيِ ًمـِ ثب اسصيبثي ٍ (1382)

 دس هٌطموِ وبؿوبى   UNEP  ،FAO ٍ ICDسٍؿْبيشسػي ث

صايوي طوي ػوبلْبي    هْوتشيي عَاهل ثيبثوبى  وِ ًوَدًذ ثيبى

 كٌعتي ٍ تجوذيل اساضوي ثوب    تَػعِ خوعيت، افضايؾ اخيش

سّبؿووذى آًْووب،  ثعووذثووبصدُ ووون ثووِ اساضووي وـووبٍسصي ٍ 

ثشداسي ؿذيذ اص هٌوبثع آة ثوِ كوَسا حفوش چوبُ ٍ      ثْشُ

   ثبؿذ.هي پوپبط آة

ِ  هٌطموِ هوَسد   دس اگش ثِ ّش حبل،  ثوب  )طبلموبى(  هطبلعو

 ،يصّىـو  ،يبسيآث اص يشيگثْشُ ثب ٍ يفٌ ٍ يعلو يّبَُيؿ

ؾ يافوضا  ي سايصهو  يضيحبكولخ  شُ،يو غ ٍ ييبيويؿ يوَدّب

 شد،يو با حفبظت خبن كوَسا ًگ يگًَِ عولچيّ اهب ،دادُ

 يآى فضًٍو  ذيو تَل ؾ خبن ثوش يداؿت وِ فشػب اًتظبس ذيثب

 خبن وَتبُ گشدد. عوش ٍ ثگيشد

 

 مورد استفاده منابع
 دس (يت اساضو يو )تخش ييبثبًضايث سًٍذ يثشسػ. 1378.، م ،ياثطح -

 ،يعو يداًـىذُ هٌبثع طج اسؿذ، يبى ًبهِ وبسؿٌبػيپب .هٌطمِ وبؿبى

 داًـگبُ تْشاى.

 دس (يوووبسنيوو)د يوـووبٍسص شيثأتوو يثشسػوو. 1382.، ة ،يشيوواه -

داًـوىذُ هٌوبثع    اسؿوذ،  يبى ًبهوِ وبسؿٌبػو  يو پب. يت اساضيتخش

 داًـگبُ تْشاى. ،يعيطج

 يبسيو آث يؼوتوْب يػ يبثيو اسص. 1369.، ٍخه ولوش .بميهش خبى.ال -

اًتـبساا آػتبى لوذع   فشّبد، ،يصادُ هدبٍستشخوِ لبػن. هضاس 

 .يسضَ

 ل ٍيو تحل ثوب  ييبثوبًضا يِ ًمـوِ ث يٍتْ يبثياسص. 1379.، س ،يخعفش -

بى ًبهووِ يووپب. وبؿووبى دس ICDًَووو ٍ ي فووبئَ، يسٍؿووْب يثشسػوو

 داًـگبُ تْشاى.  ،يعيداًـىذُ هٌبثع طج اسؿذ، يوبسؿٌبػ

 اص يثوشداس َُ ثْوشُ يي ؿو يهٌبػوجتش  يثشسػ. 1378.،   ،يذيخوـ -

 اسؿوذ،  يبى ًبهوِ وبسؿٌبػو  يو پب. الس ػوذ  ضيو ثخآحوَصُ   ي اصيصه

 داًـگبُ تْشاى. ،يعيداًـىذُ هٌبثع طج

اًتـوبساا داًـوگبُ   . يوبسثشد يخبوـٌبػ. 1367.، م وفؾ،ييصس -

 تْشاى.

ت يتخش ثش يبا وـبٍسصيعول شيثأت يثشسػ. 1383.، ا.ط ،يػْشاث -

داًـوىذُ   اسؿوذ،  يًبهوِ وبسؿٌبػو  بىيپب. يعيهٌبثع طج يّبعشكِ
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Abstract 
Iran with its special geographical position mainly has an arid and semi-arid climate. The 

average annual rainfall in Iran is about 240 mm equivalent to one-fourth of the world average 

rainfall. In addition, irregular spatial and temporal distribution of rainfall has caused problems 

in natural resources and agriculture and annually huge amount of our water and soil resources 

are degraded. Since the advent of the farming activities until the present, human needs have 

been based upon farming activities. Considering the growing population and the social and 

economic developments, most of rangelands have been subject to rainfed cultivation. Therefore, 

to prevent further degradation of soil in these regions research should be conducted on 

agricultural lands and the exploitation methods. For this reason, Taleghan was selected as the 

study area. Map of the area, including soil maps, land types and the current land use were 

produced by GIS. After determining the main treatments, soil samples were taken in every part 

of the area and in agricultural area and soil factors were measured within two groups of soil 

improvement factors including nitrogen, phosphorus, potassium, humus and lime and soil 

degradation factors including acidity, sodium adsorption ratio (SAR) and salinity in two depths 

of 0-10 and >10 cm. These factors were studied in a split-plot design. The results showed 

significant differences among treatments. According to the results of soil improvement and 

degradation factors, orchards and rangelands are in an ideal condition and monoculture 

treatment decreases the performance of the products. 

 

Key words: Land degradation, Desertification, Agricultural process, Split-plot design, 

Taleghan. 
 


