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 دهیچک
شاورز يهاشور به زمین يهازمین يکاربر رییو تغ اءیمطالعه اثر اح نیا در اه خاك در منطقه چ تیفیک يهاشاخص یبر برخ يک

 يهاخاك و در ســه تکرار نمونه يمترســانتی 30-60و  0-30 هیمنظور از دو ال نیقرار گرفت. به ا یافضــل اردکان مورد بررســ
 یکیالکتر تی)، هداAWCنگهداشت رطوبت خاك ( تیدرصد آهک، ظرف ذرات،اندازه  عیتوز يهاشد و شاخص هیمرکب خاك ته

)ECe) واکنش خاك ،(pH( می)، نسبت جذب سدSAR کلر، کربنات و  م،یزیمن م،یکلس م،یپتاس م،یمحلول سد هايیون)، غلظت
شــد  SARو  ECe، pHذرات شــن،  ینســب یشــور ســبب کاهش فراوان يهازمین ءاینشــان داد اح جی. نتادیگرد نییتع کربناتیب

سب یو فراوان AWC کهیدرحال س ین سافتی شیو رس افزا لتیذرات  صد کربنات کل  ،ياربرک رییدر اثر تغ هیدر هر دو ال می. در
و  ییایمیو ش یکیزیسبب بهبود خواص ف يخاك ورز ژهیو به و يکشاورز اتیشور و عمل يهازمین ءای. احافتیداري نمعنی رییتغ

 .شده استخاك  تیفیک شیافزا
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Abstract 
In this study the effects of land use change from salt affected land to cropland on soil quality 
indicators were studied in Chahafzal region, Yazd province, central Iran. Composite soil 
samples from 0-30 and 30-60 cm depths of saline and cultivated land were taken. Soil particle 
size distribution, calcium carbonate, Available water capacity (AWC), Electrical conductivity 
(ECe), Soil reaction (pH), Sodium adsorption ratio (SAR) and concentration of soluble ions 
were determined. Results showed that land use changes from saline to arable lands resulted in 
a significant reduction of sand, ECe, pH and SAR due to land use changes in region studied. 
The silt, clay and AWC Increased due to land use changes. The amount of calcium carbonate 
in both soil depths did not change substantially. Overall, it is concluded that a change in land 
use from salt affected land to croplands with widespread agricultural practices, specifically 
intensive tillage activities, may lead to enhanced physical and chemical properties of soil, which 
could result in increased soil quality. 
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  مقدمه -1
 ،يکاربر رییغت ،یعیاز منابع طب شتریبرداري ببهره یعلت اصل ،يرو به رشد جوامع بشر تیجمع يبرا ییافزون به مواد غذا روز ازین

ستفاده از زمین شت بردن زمین رینامرغوب و ز يهاا ش يهاک ست (حاج رهایکو هیشور حا سی و همکاران، ا ستفاده 1386عبا ). ا
 ). Schoenholtz, 2000گردد (می اكخ تیفیباعث کاهش ک نینادرست از زم

ستفاده پا تیریبه مد یابیهر منطقه به منظور دست يآن برا یابیخاك و ارز تیفیک فیتعر  يضرور ،یعیاز منابع طب داریمناسب و ا
 یعیطب ياهاکوسیستم يزنده در درون مرزها یاتیح ستمیس کینقش به عنوان  يفایخاك در ا مئدا تیخاك، ظرف تیفیاست. ک

 کنندهنیأمت زیو ن ده،یآب و هوا را بهبود بخش تیفیخیزي خاك بتواند کحفظ حاصل برکه عالوه  ياست به نحو تیریتحت مد ای
 خاك یذات تیفینخست ک ،شودمی یخاك از دو بُعد بررس تیفیک). Karlen etal., 1997و جانوران باشد ( اهانیسالمت انسان، گ

 ت،یریه نوع مدبخاك که بسته  يایپو تیفیک يگریو د ،گیردقرار نمی تیریمد ریدارد و تحت تأث یسازي بستگکه به عوامل خاك
 . )1381و همکاران،  یلخچیا ياست (احمد رییتغقابل

ضع شیمنظور پا به ص دیخاك با تیفیک تیو صو سبت به تغقابل اندازه اتیخ مختلف،  يهاتیریو مد يکاربر رییگیري خاك که ن
ساس بوده و تغ شان می يهاپژوهش جی. نتارندیمورد مطالعه قرار گ ابندییم رییح شده ن و در  توان به طور ثابتکه نمی ددهانجام 

ــتفاده نمود (حاج تیفیک نییتع يها برااز شــاخص یمجموعه مشــخصــ کیهمه مناطق از  ؛ 1381عباســی و همکاران، خاك اس
Aghasi etal., 2011 ؛Arshad and Martin, 2002.( 

شاورز وزارت صر تیفیک يهاشاخص کایآمر يک س یستیو ز ییایمیش ،یکیزیف ،يخاك را به چهار گروه ب  ی. باتالقدنکمی میتق
ها از دانهخاك يداریو پا يخاك هســتند. جرم مخصــوص ظاهر تیفیک يبصــر يهااز شــاخص ییهارواناب مثال جادیشــدن و ا
شورpHو  یکیزیف يهاشاخص سوب می تیفیک ییایمیش يهاشاخص یبرخ یو ماده آل ي،  شاخصندشوخاك مح  يها. از 

 ).NRCS, 2001ها و سرعت تنفس اشاره کرد (توان به ارگانیسممی زیخاك ن تیفیک یستیز
در  زین انریمختلف انجام شده است. در ا يدر کشورها نهیزم نیدر ا يادیز قاتیخاك، تحق تیفیاز ک هیاول فیبا تعر 1993سال  از

ـــال و همکاران  یانیک( ،ياری) در حوزه بازفت اســـتان چهارمحال و بخت1380، انیاللهی و جاللفتح( رینظ یمحققان ریاخ يهاس
در  )(Mojiri et al, 2011و  )(Nael et al, 2004حوزه پاســـنگ اســـتان گلســـتان،  در) (Ayoubi et al,2011) و 1386،

خاك  اتیخصوص سهیبا مقا رانیدر غرب ا )(Nabiollahi & Khormali, 2009 ،يمرکز رانیا یو جنگل یمرتع يهااکوسیستم
 يهااخصکردند. ش یبود را معرف مدتخاك در کوتاه  يایپو تیفیک راتییکننده تغکه منعکس ییهامختلف، شاخص يهاکاربري

قطر  یزنو نیانگیم ،ياندازه ذرات، جرم مخصوص ظاهر عیمانند توز یکیزیمناطق شامل خواص ف نیدر ا شدهنییخاك تع تیفیک
ش تیها، ظرفدانهخاك شت رطوبت خاك؛ خواص  شور ییایمینگهدا س ،یخاك، درصد کربن آل pHو  يمانند   میدرصد کربنات کل

مطالعات در  نیبود. ا یمیآنز يهاو فعالیت تروژنیشدن ن یمعدن ،یکروبیم تیجمع ،یکروبیمانند تنفس م یستیمعادل و خواص ز
 انجام نشده است. رانینوع مطالعات در مناطق خشک ا نیطوب انجام شده است و تاکنون امرمرطوب و نیمه يهامناطق با اقلیم

س بخش ستان  یعیو شک و ب میاقل يدارا زدیاز ا ست یابانیخ شش گ . خاكا شور بوده و بدون پو شش پو يدارا ای یاهیمعموالً 
شده  لیو باغ تبد یزراع يهابه زمین اء،یو اح ییشوشور پس از آب يهازمین نیا ریاخ يها. در سالدباشمی اندك بسیار یاهیگ

کاسته  ریشور و با يهاوسعت زمین زانیاز م یتوجهقابل زانیبه م 1381تا  1334 يهاسال یکه در محدوده زمان ياست. به طور
 ).1387و همکاران،  يهکتار افزوده شده است (مراد 2694 زانیپسته) به م ژهیباغ (به و يشده است و در مقابل بر وسعت کاربر

در مورد  یاند و تاکنون پژوهشــرا در بر گرفته رانیا يمرکز يهااز قســمت یعیشــور بخش وســ يهاکه زمین نیتوجه به ا با
شاورز يهازمین نیها و همچنزمین نیخاك ا تیفیک يهاشاخص شیه يک ست، ااي آنحا شده ا پژوهش با هدف  نیها انجام ن

  است. خاك انجام شده تیفیک يهاشاخص یشور منطقه چاه افضل اردکان بر برخ يهازمین يکاربر رییو تغ اءیاح ریتأث یبررس
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 هاو روش مواد  -2
 یمنطقه مورد بررس فیتوص

ضل  منطقه ست و در محدوده عرض جغرافاهیس ریة کوحوز يهاحوزهریاز ز یکیچاه اف  32 ˚ 34ʹ 56ʺتا  32˚ 7ʹ 13ʺ ییایکوه ا
سط آن از  یشرق 53˚ 58ʹ 51ʺتا  53˚ 35ʹ 13ʺ ییایو طول جغراف یشمال شده و ارتفاع متو ستان اردکان واقع  شهر شمال  در 

درصد  30شور،  يهادرصد آن به صورت زمین 60هکتار است که حدود  108000منطقه  نی. مساحت اتمتر اس 1276 ایسطح در
نسبتاً  ايهگرم با زمستانو خشک  اریمنطقه چاه افضل بس می. اقلدباشمی یزراع نیآن به صورت زم یبه صورت باغ پسته و مابق

 .دباشدرجه سلسیوس می 18و  مترمیلی 60 بیآن به ترت انهیسال يو دما یبارندگ نیانگیسرد بوده و م
درصد واقع بوده و تنوع و تراکم پوشش  1-2 بی) با شیالبیدشت س يها(زمین یرسوبات آبرفت يمنطقه بر رو نیشور ا يهازمین

ه درمن يهاو محدود بوده و شــامل بوته فیضــع اریخشــک منطقه بســ میبودن خاك و اقل یمیو ســد يشــور لیآن به دل یعیطب
)Artemisia sieberi) شور شنان (Salsola yazdiana)، رندوك (Salsola tomentosa)، بوه  ) Seidlitzia rosmarinus) و ا

 . دباشمی Typic Torrifluvents، 2010خاك  یتاکسونوم دیطبق کل هیناح نیبندي خاك ا. طبقهدباشمی
شخم عم يهااز زمین ییهابخش در سط قیشور منطقه مورد مطالعه پس از  صورت غرقاب ي انجامبندکرت ح،یو ت  ،یشده و به 

شو نیچند سپس در آن گدندیگرد یینوبت آب شور ی(روناس، جو و گندم) و باغ یزراع اهانی.  سته) مقاوم به  ش ي(پ شت   نید. اک
زار فراهم نموده است. مشخصات و پسته یزراع يهاخشک را به زمین طقشور منا يهازمین يکاربر رییامر امکان مطالعه اثر تغ

  نشان داده شده است. 1ل در جدو گردندیم ياریزار منطقه مورد مطالعه با آن آبو پسته یزارع يهاکه زمین یآب چاه
 

 مشخصات آب چاه منطقه مورد مطالعه -1جدول 

EC 
pH 

+Na +2Ca +2Mg -Cl -HCO3 SAR 
0.5(meq/l) (dS/m) ) (meq/l 

86/9 30/7 50/49 14/15 26/23 75/71 85/5 06/10 
 

 خاك یشگاهیآزما هیبرداري و تجزروش نمونه
 يمترسانتی 80تا  70مخلوط شدن خاك تا اعماق  زیهنگام کشت نهال پسته و ن یرشکنیخاك به منظور ز قیشخم عم لیدل به

شه شت ری ضحروناس، افق و الیه یصنعت اهیگ يهادر هنگام بردا شخص و وا شخقابل یبندي م سطح .نبود صیت  یلذا از خاك 
سوم در مسانتی 0-30 هی(ال شخم مر شت گ نطقهمتر) که معرف عمق  س یزراع اهانیبه منظور ک سطحیت و خاك زا  هی(ال یر
شــد.  هیمرکب خاك ته يهادر ســه تکرار، نمونه یزار و زراعشــور، پســته يهازمین يهااز کاربري کیمتر) هر ســانتی 60-30

 شور قرار داشتند. يهازمین هیدر حاش یمورد بررس يکشاورز يهازمین
ــدن در هوا يهانمونه ــک ش ــد. توزع يمترمیلی 2آزاد، از الک  يخاك پس از خش اندازه ذرات خاك بعد از پراکنده  عیبور داده ش

ش یکیزیشدن ف سکالیک 1500و  33 يهاشد. رطوبت خاك در مکش نییتع پتیبه روش پ ییایمیو  ستگاه  لوپا ستفاده از د با ا
شار شد اندازه يصفحات ف شه pH. (Page et al 1992a)گیري  شی ستفاده از الکترود  شباع با ا صل به گل ا مدل  متر pHاي مت

شباع به وسECe( یکیالکتر تیشد. هدا نییمتراهم تع 620 شد. درصد متراهم اندازه سنجتیدستگاه هدا لهی) عصاره گل ا گیري 
س سیمعادل) خاك به روش ت میآهک (کربنات کل شت ونیترا س یبرگ سود  کیدریکلر دیا شد. غلظت  نیینرمال تع 25/0نرمال با 

 کربناتیو ب و کلر به روش موهر، کربنات يبه روش کمپلکسومتر میزیو من میفتومتر، کلسمیبا فل میو پتاس میمحلول سد هايیون
 ).Page et al., 1992bشد ( نییبالك) تعیخاك به روش سوزاندن تر (والکل یشد. مقدار کربن آل نییتع يمتريدیبه روش اس

 يانجام گرفت و برا SASافزار با اســتفاده از نرم یل تصــادفآوري شــده در قالب طرح بلوك کامجمع يهاداده يآمار يهاتجزیه
  استفاده شد. 05/0مختلف از آزمون دانکن در سطح احتمال  يهاخاك در کاربري تیفیک يهاشاخص نیانگیم سهیمقا
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  جینتا -3
پوسته  يبر رو يو بلند یآب و هوا، موجودات زنده، پست ریاست که از تأث ییایمیو ش یکیزیف يهاي واکنشمجموعه جهینت خاك

ــودمی جادیدر طول زمان ا نیجامد زم ــتگ يطوربه ؛ش ــله بس ــدت تأث یکه نوع خاك حاص  يهاعوامل فوق دارد. کاربري ریبه ش
ــت م،یاقل ،يدرمختلف در منطقه مورد مطالعه، از نظر مواد ما ــع ،يو بلند یزمان و پس ــانی تیوض فاوت در ت نیرا دارند. بنابرا یکس

شش گ ریها، تحت تأثخاك یفیخواص ک ض تیریو مد يمتأثر از نوع کاربر یاهینوع پو ست. یارا شو اتیعمل ا ورزي و اكخ ،ییآب
به صورت  آن جیکه نتا دیخاك گرد تیفیک يهااز شاخص یدر برخ رییشور منطقه چاه افضل باعث تغ يهاکشت بردن زمین ریز

  گردد.می حیها تشراز شاخص کیهر  يجداگانه برا
 اندازه ذرات خاك عیزتو
ــهیمقا جینتا ــب یفراوان نیانگیم س ــکل  يهاذرات خاك کاربري ینس ــن در خاك ســطح1مختلف (ش ــد ش ــان داد درص و  ی) نش
سطحیز سته یزراع يهابه زمین لیشور پس از تبد يهازمین یر صد کاهش  50و  44، 53، 58 بیزار به ترتو پ صد افتیدر . در

سته یزراع يهاشن خاك زمین شتند. در زمین گریکدیداري با زار، اختالف معنیو پ سطح يهاندا صد  20حدود  یشور، خاك  در
درصد  نیداري بزار)، تفاوت معنیو پسته ی(زراع يکشاورز يهادر زمین کهیداشت درحال یرسطحینسبت به خاك ز يشتریشن ب

  مشاهده نشد. یرسطحیو ز یشن خاك سطح
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 هاي مختلفخاك کاربريمتري سانتی 60تا  30و  30تا  0هاي با اعماق در الیهمقایسه میانگین درصد ذرات شن، سیلت و رس  -1شکل 

سب یفراوان س ین شاورز يهاو رس در خاك زمین لتیذرات  سته یزراع يها(زمین يک  شور بود يهااز خاك زمین شتریزار) بو پ
صد ا کنیل سته یزراع يهاذرات در خاك زمین نیدر شتند. در زمین گریکدیداري با زار، اختالف معنیو پ سته يهاندا فاوت زار تپ

و  لتیدرصد ذرات س ،یزراع يهادر زمین کهیمشاهده نشد. درحال یرسطحیزو  یو رس خاك سطح لتیدرصد س نیداري بمعنی
  درصد تفاوت داشت. 10و  20 بیبه ترت یرسطحینسبت به خاك ز یرس در خاك سطح

0
10

20
30

40
50

60

زمین هاي شور زمین هاي زراعی زمین هاي پسته زار
انواع کاربري اراضی

شن
ت 

ذرا
د 

رص
د

0-30 30-60 a

b

cd de
c

e

0
10
20
30
40
50
60
70

زمین هاي شور زمین هاي زراعی زمین هاي پسته زار
انواع کاربري اراضی

ت
سیل

ت 
ذرا

د 
رص

د

0-30 30-60 

d

c
c

a

bc
b

0
5

10
15
20
25
30
35

زمین هاي شور زمین هاي زراعی زمین هاي پسته زار
انواع کاربري اراضی

س
ت ر

ذرا
د 

رص
د

0-30 30-60 

bc
ab

a

c

ab
a

 



  خاك تیفیک يهاشاخص یافضل بر برخ شور منطقه چاه يهانیزم اءیاثر اح  

79 

در  يادب شیبه علت فعال بودن فرسا لت،یشور نسبت به ذرات رس و س يهازمین یذرات شن در خاك سطح یبودن نسب غالب
ض نیا ست (زمین یارا سا یبحران يهااز کانون یکی ه،یناح نیشور ا يهاا ست). باد با جابجا کردن ذرات  يباد شیفر در منطقه ا
سب یفراوان شیخاك، باعث افزا زیر شن  ین ست. در زمین يهاخاك زمین درذرات  شده ا شاورز يهاشور  شت به يک منظور بردا

و  یمخلوط شــدن خاك ســطح ؛گرددمخلوط می يمترســانتی 80تا  70روناس، معموالً خاك تا عمق  یصــنعت اهیگ يهاریشــه
سطحیز سب یدر فراوان رییباعث تغ یر شاورز يهاذرات خاك در زمین ین  راتیی. در اثر تغدیردشور گ يهانبا زمی سهیدر مقا يک

 .افتی رییرسی تغ بافت خاك از لوم به لوم ،يکشاورز يهابه زمین لیذرات خاك شور پس از تبد ینسب یفراوان
س يهاخاك در زمین تیفیک يبر پارامترها يکاربر رییاثر تغ ی) با بررس1387و همکاران ( یعجم ستان ن یلُ ستان گل شان شرق ا

جنگل قرار داشــتند، بافت خاك را از  یعیتحت پوشــش طب نیاز ا شیمنطقه که پ بداریشــ يهازمین يرو یزراع اتیدادند عمل
 زی) در حوزه آبخ1389و آزموده ( یمانیســـل قاتیتحق جیکرد. نتا لیتبد یلتیبه بافت ســـبک لوم ســـ یلتیســـ یکالس لوم رســـ

 زانیاهش و مک لتیو باغ، درصد رس و س یزراع يهاجنگل به زمین يکاربر ریینشان داد با تغ زیبرنجستانک در استان مازندران ن
  .افتی شیشن افزا

 نگهداشت رطوبت خاك تیظرف 
ــک يهاو موجودات زنده خاك در دوره اهانیمؤثر بر زنده ماندن گ يترین فاکتورهااز مهم یکیآب در خاك  ينگهدار توان  یخش
ــمی ــهیمقا جی. نتادباش ــکالیک 33 يهامختلف در مکش يهارطوبت خاك تحت کاربري نیانگیم س )، FC ،یزراع تی(ظرف لوپاس

سکالیک 1500 سترس گها (رطوبت قابلآن نیب وت) و تفاPWP م،یدا ی(نقطه پژمردگ لوپا شکل AWC اه،ید شان داده  2) در  ن
ست. خاك زمین با  سهیدر مقا AWCو  ECe  ،PWP نیکمتر يمتر داراسانتی 30-60و  0-30 هیشور در هر دو ال يهاشده ا

سطحویژگی نیتفاوت ا کهیها بود درحالکاربري ریسا سطحیو ز یها در خاك  سته یزراع يهاکاربري یر سطح و پ  %5زار در 
 دار نشد.معنی

شد  یزراع يهاشور به زمین نیزم لیتبد سطح PWPو  ECeباعث  صد افزا 15و  55 بیبه ترت یخاك   جهیو در نت ابدی شیدر
 70 بیبه ترت PWPو  ECeزار باعث شد پسته يهاشور به زمین نیزم لیتبد نیهمچن ابدی شیدو برابر افزا زانیبه م AWCآن، 

ــد افزا 25و  ــد افزا 8/10 به 3/3از  AWCو در اثر آن  ابدی شیدرص ــور ا يهازمین لیتبد نی. بنابراافتی شیدرص به  هیناح نیش
 Hajabbasi et al., 1997، (Weil andمطالعات  جیخاك شده است. نتا یکیزیف تیخاص نیباعث بهبود ا يکشاورز يهازمین

(Islam, 2000  و)ییخاك بر توانا یساختمانخواص  رییتغ قی) نشان داد که شخم و کشت و کار از طر1390، يو محمد انیمتق 
  آب خاك مؤثر است. ينگهدار
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هاي خاك کاربريمتري سانتی 60تا  30و  30تا  0هاي با اعماق در الیه AWCو  ECe  ،PWPهاي مقایسه میانگین ویژگی -2شکل 
 مختلف

 درصد آهک خاك
سطح نیانگیم سهیمقا جهینت صد آهک خاك  سطحیو ز یدر صد  2مختلف در جدول  يهاکاربري یر ست. در شده ا شان داده  ن

شتند. بنابرا گریکدیداري با تفاوت معنی ه،یمختلف و در هر دو ال يهاآهک خاك کاربري ه چاه شور منطق يهازمین يایاح نیندا
  معادل نداشت. میبر درصد کربنات کلس يریافضل، تأث

 خاك یکربن آل درصد
شاخص کبه عنوان مهم یآل ماده ص دیتول شیاي در افزاعمده ریخاك، تأث تیفیترین  صو صول و خ ش یکیزیف اتیمح  ییایمیو 

ش یماده آل ).Hajabbasi etal., 1997؛ Islam and Weil, 2000خاك دارد (  ,.Emadi et alدانه (خاك یخاك مانع از فروپا
 ,Islam & Weilآب ( ينگهدار تیظرف شی)، افزاClik, 2005؛ 1389و آزموده،  یمانیخاك (سل يپذیرکاهش فرسایش )2009
 ) خواهد شد.1390 ،يو محمد انی(متقخاك  يرینفوذپذ شی) و افزا2000

ــل موجب افزا يهازمین يکاربر رییتغ  ــور منطقه چاه افض ــد. م یدار کربن آلمعنی شیش ــد کربن آل نیانگیخاك ش خاك  یدرص
 يمترسانتی 30-60 هی). در ال2شور بود (جدول  يهااز زمین شتریشخم) ب هی(ال يمترسانتی 0-30 هیدر ال يکشاورز يهازمین
شور،  يهازمین ياینشد. با اح دهیمختلف د يهاکاربري نیداري بتوسط شخم، تفاوت معنی یاهیگ يایبقا زیبازگشت ناچ لیبه دل
اك خ طیبه علت مساعد شدن شرا و افتیاست، کاهش  اهیخاك به همراه کمبود رطوبت که از عوامل محدودکننده رشد گ يشور

 . افتی شیبه خاك افزا یمواد آل يورود زانیم ،يکشاورز يهادر زمین یاهیگ تودهیز دیجهت تول
باعث  يکشــاورز يهانخورده به زمیندســت يهازمین لیتبد ددهاغلب مطالعات انجام شــده در مناطق مرطوب نشــان می جینتا

 دیتول زانیم شیخشــک، به علت افزا يها)، اما کشــت و کار مداوم در اقلیمClik, 2005شــود (خاك می یکربن آل ریکاهش ذخا
 يهامینز لیتبد ری. وجود تناقض در تأثددهمی شیافزا يرکشــاورزیغ يهاخاك را نســبت به زمین یمقدار کربن آل ،یکیولوژیب
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 یاهیپوشــش گ تیبه وضــع شــتریخاك در مناطق خشــک و مرطوب ب یبر مقدار مواد آل يکشــاورز يهانخورده به زمیندســت
 دارد.  یبستگ يکشاورز يهاماده خشک زمین دیتول لی) و پتانسیاهینخورده (تراکم و نوع پوشش گدست يهازمین

 محلول خاك ییایمیش خواص
نشان داده شده است.  3و  2مختلف در جداول  يهادر کاربري یرسطحیو ز یخاك سطح ییایمیخواص ش نیانگیم سهیمقا جینتا

pH  شور به طور شباع در خاك  شاورز يهااز زمین شیداري بمعنیگل ا شاورز يهامداوم زمین ياریبود. آب يک  pHبا  یبا آب يک
 يکشاورز يهادر زمین pHدارند، باعث شده  ییدزایاس تیکه خاص میو فسفات آمون رهاو ییایمیش يو استفاده از کودها 3/7برابر 

سبت به زمین شباع زمین pH. ابدیشور کاهش  يهان سته يهاگل ا شتن گریکدیداري با تفاوت معنی یزراع يهاار با زمینزپ د، ندا
 رییخاك در اثر تغ pH ریینشــد. تغ هداري مشــاهدتفاوت معنی یرســطحیو ز یخاك ســطح pH نیب ،هادر تمام کاربري نیهمچن
) 1389،و آزموده  یمانیسل( و )Bewket and Stroosnijider, 2003،( )Tejada and Gonzalez, 2008(در مطالعات  يکاربر

ست. آن دییتأ سته به فعالیت نیا لیها دلشده ا ستفاده از کودها یتیریمد يهاامر را واب ص ییایمیش يمانند ا س تیبا خا  ییدزایا
سيگاز د دیتول نی) و همچنرهیو غ ومیسولفات آمون ه،(مانند اور سمکروارگانیموجودات و م تیفعال شیکربن در اثر افزا دیاک  يهای

  شود.خاك می pHکربن با رطوبت خاك باعث کاهش  دیاکسيشده در اثر واکنش گاز د دیتول کیکربن دیخاك دانستند. اس
 

 هاي مختلفمقایسه میانگین خواص شیمیایی خاك کاربري -2جدول 

 TNV تیمارهاي کاربري
(%) 

OC 
(%) pH 

ECe 
)dS/m( 

SAR 
0.5(meq/l) 

 متر)سانتی 0-30خاك سطحی (الیه  
 a 3/30 b 42/0 a 3/8 a 8/99 a 7/45 هاي شورزمین
 a 5/28 a 50/0 b 5/7 c 6/20 c 2/5 هاي زراعیزمین
 a 2/29 a 51/0 b 7/7 c 8/13 c 0/5 زارهاي پستهزمین

 متر)سانتی 30-60خاك زیرسطحی (الیه  
 a 5/30 b 38/0 a 4/8 b 2/78 b 0/30 هاي شورزمین
 a 3/29 b 41/0 b 6/7 c 6/17 c 7/4 هاي زراعیزمین
 a 4/30 b 40/0 b 7/7 c 4/13 c 0/4 زارهاي پستهزمین

 درصد ندارند. 5داري در سطح احتمال هاي با حروف مشابه از لحاظ آزمون دانکن، اختالف معنیبراي هر ویژگی، میانگین
 

با  ياریشور با آب آب يهازمین ییخاك شد. آبشو يها و کاهش شورنمک ییسبب آبشو ياریشور، آب يهاکشت بردن زمین ریبا ز
سی 86/9 یکیالکتر تیهدا شد هدا ،یزراع يهاآن به زمین لیزیمنس بر متر و تبدد سطح یکیالکتر تیباعث   8/99از  یخاك 
 تی. هداابدیر کاهش زیمنس بر متدســی 6/17به  2/78از  یرســطحیز كخا یکیالکتر تیزیمنس بر متر و هدادســی 6/20به 

سته يهاخاك زمین یکیالکتر شتند. در زمین گریکدیداري با تفاوت معنی یزراع يهازار با زمینپ  یکیلکترا تیشور، هدا يهاندا
 یکیالکتر تیهدا نیداري باختالف معنی ،يکشاورز يهادر زمین کهیبود درحال یرسطحیبرابر خاك ز 2/1از  شیب یخاك سطح

سطح سطحیو ز یخاك  شد. در ا یر شاهده ن ستا نیم سی زاده و حاجفالح(، )Feng et al, 2005 (را دار معنی ری) تأث1390،عبا
ـــاورز يهامختلف خاك يهاها در الیهو کاهش غلظت نمک ییرا بر آبشـــو ياریآب و همکاران  انیزهتاب(گزارش کردند.  يکش
ــ اردکان به علت آب زدیدر دشت  ریبا يهانسبت به زمین يکشاورز يهاخاك یکیالکتر تیهدا هنمودند ک انیب زی) ن1385،  ياریـ

 .افتیداري کاهش ها به طور معنینمک يو شستشو
خاك  SARشــد. اختالف  5به  46) از SAR( میباعث کاهش نســبت جذب ســد يکشــاورز يهاشــور به زمین يهازمین لیتبد

سته يهابا زمین یزراع يهازمین سطح احتماپ شد. معنی %5ل زار در  سطح SARدار ن برابر  5/1از  شیشور ب يهازمین یخاك 
 دار نبود. معنی یرسطحیو ز یخاك سطح SAR فاختال ،يکشاورز يهادر زمین کهیآن بود درحال یرسطحیخاك ز
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سد هايیونمقدار غلظت  نیشتریب س م،یمحلول ( شو نییشور تع يهاکلر و کربنات) در خاك زمین م،یپتا  لیو تبد ییشد. با آب
 ریمحلول غ هايیون. اختالف غلظت افتیداري کاهش به طور معنی هایون نیغلظت ا ،يکشـاورز يهاشـور به زمین يهازمین

 کربنات بود. ونی يشور حاو يهادار نبود. تنها خاك زمینزار معنیو پسته یزراع يهادر کاربري میزیو من میاز پتاس
 

 هاي مختلفهاي محلول خاك کاربريمیانگین غلظت برخی یونمقایسه  -3جدول 

 )meq/lهاي محلول (غلظت یون تیمارهاي کاربري
+Na +K +2Ca +2Mg -Cl -3HCO 2-3CO 

 متر)سانتی 0-30خاك سطحی (الیه  
 a 3/200 b 6/1 a 7/29 d 6/8 a 0/196 b 4/0 40/3 هاي شورزمین
 c 6/23 d 6/0 ab 8/27 a 4/12 c 1/25 a 2/1 00/0 هاي زراعیزمین
 c 7/20 e 2/0 bc 3/23 c 2/10 c 1/17 a 3/1 00/0 زارهاي پستهزمین

 متر)سانتی 30-60خاك زیرسطحی (الیه  
 b 4/127 a 3/2 a 3/28 d 1/8 b 8/145 b 5/0 60/3 هاي شورزمین
 c 8/20 c 8/0 ab 2/26 b 6/11 c 8/15 a 1/1 00/0 هاي زراعیزمین
 c 4/15 e 3/0 c 7/20 d 6/8 c 4/12 a 1/1 00/0 زارهاي پستهزمین

  درصد ندارند. 5داري در سطح احتمال هاي با حروف مشابه از لحاظ آزمون دانکن، اختالف معنیبراي هر ویژگی، میانگین

 گیرينتیجه -4
خاك شده است.  ییایمیو ش یکیزیف تیفیها باعث بهبود ککشت بردن آن ریشور و ز يهازمین ياینشان داد اح قیتحق نیا جینتا

 ياورزکش يهابا زمین اسیخاك در ق تیفیک يهاشاخص اه،یرشد و نمو گ يبرا طینامساعد بودن شرا لیشور به دل يهادر زمین
س شو نییپا اریب ست. آب سد هايیونشور باعث کاهش غلظت  يهازمین يایو اح ییا سپت م،یمحلول  س م،یا کلر و  م،یزیمن م،یکل

شور يشد، به طور کربناتیب شاورز يهاخاك زمین تیائیو قل يکه  . دیگرد نییشور تع يهاداري کمتر از زمینبه طور معنی يک
نگهداشت  تیظرف شیآن افزا جهیتکه ن دیگرد لتیذرات رس و س ینسب یو فراوان یکربن آل شیباعث افزا يکشاورز يهافعالیت

ــور به زمین يهازمین لیرطوبت خاك بود. تبد  يهانداشــت. در زمین میبر مقدار کربنات کلســ يریزار تأثو پســته یزراع يهاش
شاورز ضل اغلب گ منطقه چاه يک شور اهیاف شه يمقاوم به  صنعت اهیگ نیسرخ رنگ ا يهاروناس (ری صارف  شت  یم دارد) ک

و  آورندیم رونیهمراه با خاك ب يمترســانتی 80تا  70آن را تا عمق حدود  يهاروناس، ریشــه اهیبرداشــت گ مگردد. در هنگامی
 يهاغالب شاخص جهیشده و در نت یرسطحیو ز یامر باعث مخلوط شدن خاك سطح نی. اندکنها را از خاك جدا میسپس ریشه

ثر ا ی. بررسدباشمی کسانیزار و پسته یزراع يهان(زمی يشاورزک يهامتر زمینسانتی 30-60و  0-30 يهاخاك در الیه یفیک
 يهاوهشپژ يبرا ینیرزمیمنابع آب ز یو کم یفیک راتییخاك و تغ شیبر فرســا يکشــاورز يهاشــور به زمین يهازمین لیتبد

 شود. می شنهادیپ ندهیآ
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