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  چکیده

 خاك تشکیل مراحل. باشدمی پایه و ضروري يامر آن جامع اجراي یک ارزیابی خاك، صحیح مدیریت منظوربه

 و توپوگرافی تأثیر بررسی منظوربه مطالعه، این در. هستند تفاوتم بسیار مختلف هايتوپوگرافی و کاربري در

 آذربایجان، استان چایپاره منطقه هاي خاك شناسیکانی و وشیمیایی فیزیکی هايویژگی بر مختلف هايکاربري

 اجرا تکرار سه در) خاك عمق و کاربري نوع( فاکتور دو با تصادفی کامال طرح قالب در فاکتوریل صورت به آزمایشی

 با( آبی کشت و) زراعی تناوب بدون گندم عمدتا( دیم کشت ،)تراکم کم( مرتع شامل منطقه در عمده هايکاربري. گردید

 آزمایشات انجام جهت سپس و شد حفر ها کاربري از یک هر براي خاکرخ دو تحقیق این در. باشدمی) زراعی تناوب

 از اراضی کاربري نوع و شیب تغییرات که داد نشان نتایج. گرفتند رقرا مطالعه مورد شیمیایی و فیزیکی شناسی،کانی

 هايکاربري بین گرچه،. باشندمی موثر خاك کاتیونی تبادل ظرفیت بر خاك، آلی ماده و رس مقادیر روي بر تأثیر طریق

 معادل کلسیم ربناتک مقدار نداشت، وجود داريمعنی تفاوت بررسی مورد وشیمیایی فیزیکی هايویژگی لحاظ از مختلف

 تبادل ظرفیت و آلی ماده مقادیر و کمتر دیگر کاربري دو به نسبت داريمعنی صورتبه آبی کشت در شن درصد و

 افتراق اشعه ایکس نتایج از آمده دستبه شواهد. بود بیشتر آبی درکاربري توجهی قابل صورتبه خاك pH و کاتیونی

 هايکانی کمی نیمه هايویژگی بر ولی نداشته هارس کیفیت بر سزاییبه تأثیر کاربري، نوع و توپوگرافی که داد نشان

 توجهی قابل مقدار به آبی کاربري ریز رس بخش در اسمکتیت کانی مقدار که صورت بدین. است بوده مؤثر الذکرفوق

 آبی و دیم کاربري ود در شده کشت متفاوت زراعی محصوالت وضعیت همچنین. بود بیشتر هاکاربري سایر به نسبت

 تحت بیشتر ،)مرتع و دیم( دیگر کاربري دو به نسبت آبی کشت کاربري نهایت در. بود گذارتأثیر رسی هايکانی کمیت بر

  .بود پدوژنیک فرایندهاي و شیب تأثیر
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Abstract 
For proper management of soil, conducting a comprehensive assessment seems necessary and 

basic. Soil forming processes strongly vary among different land uses and topographies. In this 

study, a factorial experiment was performed in a completely randomized design with 2 factors (type 

of land use and soil depth) in 3 replications, in order to investigate the impacts of topography and 

different land uses on soil physical, chemical and mineralogical properties of soils of Chaypare, 

West Azerbaijan province, Iran. There were three dominant land uses including pasture (low 

density of vegetation cover), dry farming (mainly wheat without annual alternating crops) and 

irrigated farming (with annual alternating crops). In the present study, two soil profiles were dug for 

each land use and then clay mineralogy, along with the physico-chemical properties, were 

determined. The results indicated that changes in the both topography and land use influenced the 

soil cation exchange capacity (CEC) through affecting both the clay and soil organic matter 

contents. Although, there were no significant differences in physic-chemical properties among 

different land uses, the soils of irrigated farming showed relatively lower amounts of calcium 

carbonate equivalent (CCE) and sand content than the two other land uses and the amounts of 

organic matter content and CCE and pH were considerably dominant in the irrigated farming. The 

X-ray diffraction (XRD) measurements indicated that both the topography and type of land use had 

no significant effect on the qualitative properties of the clay minerals but they were effective on 

their semi-quantitative properties. Accordingly, the amount of smectite in the fine clay fraction in 

the irrigated farming was dominantly higher than that of the other land uses. Additionally, the status 

of the different cultivated crops seemed to affect the quantity of clay minerals in the both dry and 

irrigated farming land uses. Finally, the irrigated farming compared with the two other land uses 

(pasture and dry farming), revealed to be more affected by the slope and pedogenic processes. 
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  مقدمه

محدودیت منابع آب وخاك سبب شده که استفاده 

بهینه از اراضی بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد. 

ریزي اصولی ، تنها با اعمال برنامههدفبه این  دستیابی

پذیر است. از سویی و مدیریتی صحیح اراضی امکان

رویه جمعیت و بدنبال آن نیاز روزافزون انسان رشد بی
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برداري سوي بهرهمختلف جهان را به ه غذا، کشورهايب

اي همچون هاي نامرغوب و اراضی حاشیهاز زمین

-ار سوق دادهدهاي واقع در اراضی شیبمراتع و جنگل

رویه جمعیت نیازمند تامین مواد غذایی است. رشد بی

برداري بیشتر از ها و در نتیجه بهرهبراي انسان و دام

ترین علت گرایش به منابع طبیعی است. این موضوع مهم

هاي هاي بیشتر، اعمال کاربرينهادهکشاورزي با 

  ).1990 رگانلود(یرات کاربري است یمختلف و تغ

 مقدار و نفوذپذیري تبخیروتعرق، هوازدگی،

 توپوگرافی تأثیرتحت  که هستند خصوصیاتی بارش

 و روستاد ،2003 همکاران و اگلی( گیرندقرار می

 کردند گزارش )1990( موال و پیرسون ).2001 همکاران

 بیشتري مقدار  شیب شانه به نسبت  شیب پاي خاك که

 رس بیشتري مقدار و پایدارتر هايخاکدانه آلی، کربن

 با که کردند گزارش) 1974( همکاران و مالو. دارد

 رس، مقدار شیب، پاي طرف به شانه طرف از حرکت

. دیابمی افزایش سطحی خاك ضخامت و آلیماده مقدار

 وهوا، آب مادري، مواد فاکتور چهار همراهبه توپوگرافی

 و ابتدایی عناصر از یکی زمان و زنده موجودات

 واموندسن ( است خاکساز فاکتورهاي تئوري ضروري

  کاتنا هايخاك هايدربحث همچنین) 1994 همکاران

 که) 2000ك ورب و هوك( است بیشتر توپوگرافی نقش

 خاکی مواد و عناصر دوباره توزیع و آبشویی طریق از

  .شودمی مشخص هاتپه شیب طول در

هاي انسانی کاربري اراضی و مدیریتاز طرفی 

خاك مانند تخریب یندهاي فرآ ،کار و زراعت)و(کشت

اکسیداسیون، معدنی شدن،  و هوازدگی مانند فرسایش

مواد  1انتقال و توزیع دوباره در نهایتآبشویی  و 

). 1992 اهمانو گریگال دهند (قرار می تأثیررا تحت 

هاي مختلف، دگرگونی قابل توجهی عالوه بر این کاربري

و  شفرد). 2000 چنو  فوشوند (را در خاك باعث می

) گزارش کردند که 1996( الل) و 2000همکاران (

 داري را در توانند تغییرات معنیهاي مختلف میکاربري

                                                           
1-Re-distribution 

) 2005ان (و همکار گیان. ایجاد کنند خاك هايویژگی

ها خاكصورت مواد آلی در بیان کردند که کربن به

هاي شود اما این ذخایر توسط کاربريمیذخیره 

گیرد، عملیات زراعی و کشت میقرار  تأثیرمختلف تحت 

دهد که باعث میو کار معدنی شدن مواد آلی را افزایش 

شود و این کاهش در طول یماز دست رفتن کربن خاك 

خادمی و دار است. وکار معنیسال  کشت  15-10

 پذیري به بررسی تغییر یتحقیق ) در1385همکاران (

و  الحخاك در مناطق مختلف استان چهارم هايویژگی

بختیاري پرداختند و گزارش کردند که عوامل ناحیه 

جغرافیایی، نوع کاربري و مدیریت اراضی به صورت 

ازت  خاك  مانند هايویژگی پذیري داري بر تغییرمعنی

جرم مخصوص  ماده آلی، درصد آهک، کل خاك،

 که در این تحقیق  ظاهري و بافت خاك اثر دارد

هاي مختلف شامل مرتع قرق، مرتع تحت چراي کاربري

   شدید، دیم رها شده، کشت آبی گندم و یونجه بود.

هاي هاي اراضی بر کانیهمچنین اثرات کاربري

ین مختلف مورد مطالعه قرار رسی خاك توسط محقق

-) تغییرات کانی1994و همکاران ( کودما .است گرفته

شناسی خاك اطراف ریشه ذرت را بررسی و گزارش 

هاي ریشه ذرت روي هوازدگی دینامیک کردند که شبکه

) نشان 1990( کلرو  آپریلقابل توجهی دارد.  تأثیر کانی

نزدیکی دادند که بیوتیتی که نسبتا نامحلول است در 

 تأثیرهاي جنگلی تحت ها، در برخی از خاكسطح ریشه

. شودفعال میهوادیدگی  ها دچارترشحات ریشه

کشت مداوم برنج و  تأثیر) 2007( یاربهمنهمچنین 

- هاي مختلف غرقاب را بر مورفولوژي و کانیدوره

هاي شالیزار استان مازندران بررسی شناسی خاك

داد که کشت مداوم برنج،  نمود. نتایج بدست آمده نشان

و برخالف مونتموریلونیت،  شودرس نمیانتقال  باعث

هاي کشت کولیت با افزایش دورهمقدار ایلیت و ورمی

نشان داده است  )1979( مهجوري. یابدمیبرنج افزایش 

هاي فیزیکی و شیمیایی خاك  هايویژگی که در مورد 

لیت و هاي ورمیکونواحی خشک و نیمه خشک ایران رس



  1396/ سال  1 شماره 27 ریه دانش آب و خاك / جلدنش                                               ي و ...               مراد، ممتاز                         58

 

ابطحی و  دادگريمیکا سهم بیشتري داشته است. 

خشک دشت نیمههاي منطقه ) پس از مطالعه خاك1985(

هاي عمده این منطقه را ارژن در استان فارس، کانی

رسکیت، ایلیت و کلریت گزارش گواسمکتیت، پالی

ها از نظر نوع اند. این محققین دریافتند که رسکرده

هاي نظر میزان نسبی در خاكمشابه ولی از  تقریباً

علت تفاوت زهکشی مختلف متغیرند که این تغییرات به

لذا هدف از این هاي مختلف است. در فیزیوگرافی

هاي مختلف کاربريتوپوگرافی و  تأثیر مطالعهپژوهش، 

-شیمیایی و کانی -فیزیکی هايویژگی اراضی بر برخی

تان ي مورد مطالعه منطقه چایپاره اسهاشناسی خاك

  .باشدآذربایجان غربی می

  

 هامواد و روش

 67به مساحت تقریبی  )چایپارهمنطقه مطالعاتی (

متر از سطح دریا  1171کیلومتر مربع و ارتفاع متوسط 

متر از طول میلی 306و میزان بارندگی ساالنه 

دقیقه  55درجه و  38دقیقه تا  49درجه و  38جغرافیایی 

دقیقه  8درجه و  45یقه تا دق 59درجه و  44 از شمالی و

رژیم حرارتی منطقه مزیک و شرقی گسترش یافته است. 

 ).1377 نامبی(باشد می رژیم رطوبتی آن زریک

 دیم وکشت مرتع،  عمده در منطقه شامل هايکاربري

باشد که الزم به ذکر است مرتع آن از نوع میآبی  کشت

 مرتع کم تراکم با پوشش گیاهی تقریبا ضعیف بوده

ساله از زارعین) هاست (بررسی محلی دههمچنین سال

که کشت دیم منطقه عمدتا گندم بدون تناوب زراعی ولی 

 –علوفه (شبدر)  –تناوب زراعی گندم کشت آبی داراي 

هاي دورتر کشت بوده و در سال کدو –آفتابگردان 

واحد  شده است. کاربري مرتع دارايچغنر قند انجام می

 فیزیوگرافی واحد داراي دیم کاربري تپه، فیزیوگرافی

 داراي آبی کشت کاربري و ايدامنه آبرفتی هايدشت

اي و دامنه آبرفتی هايدشتحد واسط  فیزیوگرافی

توجه به مساحت  در این تحقیق با. باشنداي میرودخانه

خاکرخ و در  2از هر کاربري ها، هریک از کاربري

هاي داده). 1گردید (شکل حفر  خاکرخ 6تعداد مجموع 

) نشان داد که 1(شکل  حاصل از نقشه شیب منطقه

داراي  3خاکرخ  درصد، 25- 40 شیب داراي 1خاکرخ 

 5-8 شیب داراي 4 و 2 هايدرصد، خاکرخ 2-5شیب 

 تأثیر تحت مربوطه نقشه به توجه با که باشدمی درصد

) درصد 40-70 و 8- 12 شیب( باالدست منطقه رسوبات

 هاي واقع در کاربريچنین خاکرخهم. اندگرفته قرار

 0- 2 شیب) در منطقه تقریبا مسطح (6و  5آبی ( زراعت

با استفاده از  خاکرخ تشریح  اند.) واقع شدهدرصد

) 2014بندي آمریکایی (راهنماي تشریح خاك و کلید رده

منظور بهافق مشخص و از هر  هاي ژنتیکی افق انجام، 

برداري شیمیایی نمونه وی فیزیک هايویژگیگیري اندازه

عنوان به خاکرخاز هر کاربري یک  صورت گرفت و

 .شناسی انتخاب شدهاي کانیبراي تجزیه شاهد

تفاده از سالکتریکی عصاره اشباع با اهدایت

، متر pHعصاره اشباع با استفاده از  pH شوري سنج،

فتومتر سدیم و پتاسیم محلول با استفاده از دستگاه فلیم

کلسیم  گیري شد. کربناتگل اشباع اندازه در عصاره

نرمال  1روش تیتراسیون با سود هب (CCE)معادل

روش به (OM)آلی )، ماده1982 و سومرز (نلسون

)، ظرفیت تبادل 1982والکلی و بلک اصالح شده (پیج 

روش فت به)، با1952باور ( روشبه (CEC) کاتیون 

ند.گیري شد) اندازه1962بایکوس هیدرومتر (
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  .هاي مختلف منطقه مورد مطالعههاي واقع در کاربريخاکرخ و موقعیت جغرافیایی . نقشه درصد شیب1شکل 

 

 )1963( هوپ کیتیریک وروش شناسی بهتجزیه کانی

کلسیم با  که ابتدا کربنات ترتیببدین صورت گرفت.

 pH=5 استفاده از استات سدیم نرمال بافر شده در 

موادآلی با استفاده از پراکسید هیدروژن پس حذف و س

اکسیدهاي آهن با درنهایت و  حذف حجمی % 30

کربنات سدیم موالر و بی 3/0استفاده از سیترات سدیم 

(در  موالر حذف شد. سپس مرحله جداسازي رس 5/0

 تیمارهاي مربوطه باانجام و  دو بخش ریز و درشت)

باع با پتاسیم اشاشباع با منیزیم و تیمار با گلیسرول، 

پتاسیم حرارت داده شده تهیه شد  هواخشک و اشباع با

 پراش مدل شیمادزو XRDو با استفاده از دستگاه 

همچنین مطالعات  دست آمد.ههاي رسی بنگارهاي کانی

کمی رس نیز بر مبناي تعیین سطح زیر منحنی و بر نیمه

  ) انجام گرفت.1965اساس روش بیسکی (

 رت فاکتوریل بر پایه طرح کامالًصوهب این تحقیق 

برخی   تکرار براي بررسی سهفاکتور در  دوتصادفی با 

شیمیایی انجام گردید که فاکتور  وی فیزیک هايدویژگی

هاي مختلف شامل کاربري مرتع، اول شامل کاربري

برداري کشت دیم و کشت آبی و فاکتور دوم عمق نمونه

بود. تري مسانتی 70-100و  30-70، 0-30شامل  

و  Minitab افزار ها با استفاده از نرمنرمال کردن داده

ها با استفاده ها و مقایسه میانگینتجزیه واریانس داده

اي دانکن در سطح احتمال پنج از آزمون چند دامنه

صورت  MSTATCافزار درصد و با استفاده از نرم

  گرفت. 

  نتایج و بحث

مورد نظر  ايهویژگینتایج تجزیه واریانس براي 

آمده است. نتایج نشان داد اثرات اصلی نوع  1در جدول 

-معنی ، مواد آلی و کربنات کلسیم معادلpHکاربري بر 

و همچنین اثر عمق خاك در سطح ) ≥p 01/0دار شد (

دار گردید. اما رصد بر میزان موادآلی خاك معنید پنج

بین اثر متقابل نوع کاربري و عمق خاك اختالف 

   .)1(جدول  نشد ر مشاهدهدامعنی
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pH  :مقادیر  مقایسه میانگینpH  هاي کاربريدر

-معنیتفاوت مختلف نشان داد که کاربري دیم و مرتع 

بیشترین  2با توجه به شکل  ).2نداشتند (شکل  يدار

pH  آبی مشاهده گردید که داراي اختالف  زراعتدر

  دار با کشت دیم و مرتع بود.معنی

 .مورد مطالعههاي خاکی ویژگی میانگین برخی از مقایسه  -1جدول 

 

SAR CCE OM CEC شن سیلت رس EC pH تیمار پتاسیم محلول 

1/71ns 14/371  ** 13/1  ** 64/269 * 278/29ns 267/99ns 98/11  * 0/98ns 36/0  ** 322/81ns کاربري 

1/22ns 41/69ns 44/0  * 4/06ns 98/97ns 29/14ns 37/90ns 0/73ns 0/02ns 202/73ns عمق 

0/39ns 12/89ns 0/04ns 20/41ns 5/96ns 40/76ns 47/31ns 0/43ns 0/03ns 36/57ns 
کاربري* 

 عمق

 دارغیرمعنی :nsدرصد،  5دار در سطح معنی*درصد،  1دار در سطح معنی **

ه.هاي مورد مطالعخاك pHهاي مختلف بر میزان کاربري تأثیر - 2شکل

در کاربري کشت  ودهاي شیمیاییاحتماال استعمال ک

باعث افزایش غلظت عناصر قلیایی در فاز محلول و  آبی

در این  pH افزایش تواند باعث تبادلی گشته است که می

) اظهار داشتند 2000بالسدنت و همکاران (شود. کاربري 

ریزجانداران  بر  تأثیرتواند از طریق که کشت و زرع می

 واکنشاند باعث افزایش توو کربن آلی خاك می خاکزي

  خاك شود.

اجزاي رس و سیلت  تجزیه واریانس :خاك بافت

داري بین مقادیر این که تفاوت معنی نشان داد) 1(جدول 

هاي مورد مطالعه وجود نداشت. اما دو جزء در کاربري

دار مختلف داراي اختالف معنیمقدار شن در کاربري 

میانگین اثر بود. با توجه به مقایسه درصد  1در سطح 

هاي مورد هاي مختلف بر میزان شن خاكکاربري

-کشت آبی بصورت معنیمطالعه، مشاهده گردید که 

داراي مقادیر شن کمتر در مقایسه با کاربري  داري

 بافترسد نظر میبه. )3(شکل  بود مرتع و کشت دیم

 واحدهاي تأثیر تحت بیشتر مطالعه مورد هايخاکرخ

-هب. باشد بوده منطقه وپوگرافیت از حاصل فیزیوگرافی

 اراضی و) 2 و 1( مرتع در واقع هايخاکرخ کهطوري

 از حاصل ايواریزه رسوبات تأثیر تحت) 4 و 3( دیم

 و ترسبک نسبت به هايبافت داراي باالدست، هايشیب

 در واقع هايخاکرخ و ترپائین اعماق در شنی حتی

 آبرفتی رسوبات تأثیر تحت) 6 و 5( آبی کشت اراضی

 نسبت ترسنگین هايبافت داراي ،ايرودخانه و ايدامنه



  61         ...                          هاي خاكشناسی رسهاي فیزیکی،  شیمیایی و کانیهاي مختلف اراضی بر برخی ویژگیتأثیر ردیف توپوگرافی و کاربري

 

 چهمطالعه در تاریخهمچنین  .بودند 4 تا 1 هايخاکرخ به

چندان دور، کشاورزي منطقه مشخص کرد در گذشته نه

هاي ي حاصل از سیالببا آبگیرها آبیاراضی کشت 

که داراي رسوبات با غلظت باال  چايآق فصلی رودخانه

افزایش  تواند سببمی شده است کهوده آبیاري میب

ها (کاهش درصد شن) رس این خاكنسبی درصد 

ي و همکاران واغزگردیده است. نتایج مشابهی توسط 

) گزارش 2005و شریعتمداري و اسکیدمور () 2010(

  شده است.

  

  
  .هاي مورد مطالعهخاك شنهاي مختلف بر میزان کاربري تأثیر -3شکل 

  باشد.میها در آزمون دانکن در بین میانگین %5در سطح احتمال دار دهنده تفاوت معنییر مشابه نشانحروف غ

  

مقدار کربنات از نظر  :(CCE)معادل  کربنات کلسیم

مرتع کشت هاي داري مابین کاربريکلسیم تفاوت معنی

که مقدار این پارامتر در حالی مشاهده نگردید.و دیم 

داري نسبت به دو کاربري ت معنیصورهکشت آبی بدر

در کاربري کشت آبی  احتماالً). 4دیگر کمتر بود (شکل 

هاي ورزي، درپی آبیاريآهک توزیع شده در اثر خاك

است  منتقل شده خاکرخ گرفته به اعماق  مکرر صورت

 شمسیخارج شده است ( خاکرخو از مقطع 

و  خرمالیهمچنین  ).1390محمودآبادي و خرمالی 

شدن، مانند حلاي پیچیده هايیندفرآ )2006اران (همک

 ثر دانسته وؤها مانتقال و رسوب را در تشکیل کربنات

اظهار داشتند که در شرایط مرطوب و فشار نسبتا باالي 

2COها حل شده و به اعماق خاك حرکت می، کربنات-

آلی در کاربري د. باید توجه داشت که مقدار مادهنکن

). 4و کاربري دیگر باالتر است (شکل مذکور نسبت به د

یکی از محصوالت تجزیه مواد آلی خاك  2COمقدار 

یابد. آلی مقدار آن افزایش میاست و با افزایش ماده

همین فرایند باعث انحالل و آبشویی آهک در  احتماالً

  است. ها شدهخاکرخ مقطع این 
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  .هاي مورد مطالعهخاك کربنات کلسیم معادلهاي مختلف بر میزان کاربري تأثیر -4شکل 

  باشد.ها در آزمون دانکن میدر بین میانگین %5در سطح احتمال دار دهنده تفاوت معنیحروف غیر مشابه نشان

  

با توجه به جدول تجزیه واریانس از  :ماده آلی

آلی اثرات اصلی نوع کاربري و عمق مادهر مقدار ظن

مقادیر  نتایج نشان داد،). 1دار گردید (جدول عنیخاك م

داري اختالف معنیهاي مرتع و دیم کاربريآلی بین ماده

صورت همقدار این پارامتر ب وجود نداشت. اما

هاي در مقایسه با کاربريداري در کاربري آبی معنی

همچنین میزان ). الف 5- شکل بود (بیشتر  دیم و مرتع

بیشتر از عمق  متريسانتی 0- 30آلی در عمق ماده

دلیل تجمع هب) که ب 5 -شکل متري بود (سانتی 70- 100

 کاربري کشت آبیباشد. موادآلی در سطح خاك می

و یونجه آفتابگردان - کدو-علوفه-داراي تناوب گندم

بودند که که باتوجه به برگردانده شدن بقایاي 

محصوالت کشاورزي به خاك به وسیله عملیات 

- ههمچنین کشت علوفه (اغلب شبدر) ب کشاورزي و

مایکستینن منظور چراي دام این روند قابل توجیه است. 

) گزارش کردند که در بین گیاهان 2004( و آرلوسکین

شبدر، یونجه، یوالف و ماش، یونجه به مقدار بیشتري 

دهد. نتایج مواد آلی و نیتروژن خاك را را افزایش می

) و 2008( همکارانماتئوس و مشابهی توسط 

 است.) گزارش شده2002و همکاران (نزدینسکی 

مقایسات : (CEC)ظرفیت تبادل کاتیونی

ظرفیت تبادلی مشخص نمود که تفاوت  مقادیر میانگین

داري بین کاربري دیم با مرتع و همچنین کاربري معنی

). در 6وجود نداشت (شکل  CECاز لحاظ  دیم با آبی

کاربري کشت آبی که مقدار این پارامتر در حالی

. گرچه بصورت معنی داري بیشتر از کاربري مرتع بود

دهد که از نظر میزان رس تفاوت نشان می 1جدول 

عالوه  اما .شودداري بین سه کاربري مشاهده نمیمعنی

بر مقدار رس، نوع آن نیز بر میزان ظرفیت تبادلی خاك 

 شناسیهاي کانیثر خواهد بود. مقایسه دیفراکتوگرامؤم

دهد در بخش نشان می 8سه کاربري مذکور در شکل 

اي صورت قابل مالحظههرس ریز مقدار کانی اسمکتیت ب

توان بخشی از این ظرفیت بیشتر است که احتماال می

تبادل کاتیونی باالتر را سهم این بخش از رس (رس 

مشخص  5گونه که در شکل همان ریز) دانست. از طرفی

صورت هآبی ب  کاربري کشتاست مقدار ماده آلی در 

که  داري نسبت به دو کاربري دیگر بیشتر استمعنی

خاك  در CECبودن  باالتر دلیلتواند نیز می مسئله این

  .باشدنسبت به دو کاربري دیگر  کشت آبی زمین
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  .هاي مورد مطالعهخاك مواد آلیبر میزان (الف) و عمق خاك (ب) هاي مختلف کاربري تأثیر -5شکل 

  .باشدها در آزمون دانکن میدر بین میانگین %5در سطح احتمال دار دهنده تفاوت معنیحروف غیر مشابه نشان

  

  
  .هاي مورد مطالعهخاك ظرفیت تبادل کاتیونیهاي مختلف بر میزان کاربري تأثیر -6شکل 

  باشد.ها در آزمون دانکن میینین میانگدر ب %5دار در سطح احتمال دهنده تفاوت معنیغیر مشابه نشانحروف 

  

  هاي مورد مطالعه شناسی افق سطحی کاربريکانی

عمق  یسرولگل-یزیم من یمارتب،  - 7و  الف -7هاي شکل

هاي مورد يدر کاربری بخش رس ریز و درشت سطح

ولی مقدار آن در کاربري دیم  دهند.مطالعه را نشان می

اللت بر نقش که این امر د و مرتع تقریباً یکسان بوده

تشکیل پدوژنیک و اتوژنیک  آبیاري و رطوبت بر

دهد که در این و نشان می اسمکتیت در کشت آبی دارد

یایی (هر چند اح یباًتقر یطوجود شرا یلدلبهکاربري 

در بخش  یاديز یدارياز پا یتاسمکت موقت و فصلی)،

الف). اما در  -7(شکل  باشدمیبرخوردار رس ریز 

دار این کانی (اسمکتیت) در بخش رس درشت مق

کاربري دیم بیشتر از آبی و کشت آبی بیشتر از مرتع 

ب). با توجه به موقعیت فیزیوگرافی  -7باشد (شکل می

رسد نظر میدیم  بهو سبک بودن بافت خاك کاربري 

هاي فصلی به همراه هاي باالدست و روانابواریزه

ل رس از قبی ترتلفات ذرات ریز خاك، بخش درشت

 بر جاي گذاشته است.کاربري دیم را در  اسمکتیت

و  یی متوسط تا زیادآبشوضمن اینکه در کاربري دیم، 

ي رهاساز سبب یق احتماالًعم ینیزمیرسطح آب ز

یت به اسمکت یتو کلر یلیتاز ا یبخش پتاسیم و تبدیل

شود که متعاقباً سبب تشکیل پدوژنیک کانی می

سایر  اسمکتیت در بخش رس درشت نسبت به

  ها خواهد شد.کاربري
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 .رس درشت -رس ریز، ب- گلیسرول افق هاي سطحی سه کاربري، الف  - هاي تیمار منیزیمدیفراکتوگرام-7شکل 

  

عمق  یزیممن یمارتب نیز  -8و  الف - 8هاي شکل

هاي يدر کاربری بخش رس ریز و درشت را سطح

ها دهند. مقایسه دیفراکتوگراممورد مطالعه نشان می

دهد که در هر دو بخش رس کانی میکا در نشان می

دیم مقدار بیشتري را نسبت به سایر کاربري کشت

هاي مرتع و ها داراست و این کانی در کاربريکاربري

رسد مقادیر تقریباً مشابهی داشته آبی نیز به نظر می

باشد. همانطور که پیشتر بحث شد با توجه به 

بر روي رسوبات آبرفتی  فیزیوگرافی کاربري دیم که

متر این قرار دارد و با عنایت به فاصله ک ايدامنه

رسد حضور بیشتر نظر میکاربري نسبت به مرتع، به

متاثر از کانی ایلیت در کاربري دیم بیشتر از کشت آبی 

یش به فرسا یقلندفرم باالدست خود از طر یتوپوگراف

ر وضعیت قابل توجه دیگ نکته باشد. يکاربر ینداخل ا

محصوالت زراعی متفاوت کشت شده در دو کاربري 

که در مباحث قبل بیان شد طورباشد. هماندیم و آبی می

هر سال در کاربري دیم فقط محصول زراعی گندم 

که در کشت آبی، تناوب شود در صورتیکشت می

کدو و در  ،آفتابگردان ،علوفه (شبدر)، زراعی گندم

د که گیاهانی شدیداً هاي دورتر نیز چغندرقنسال

هاي گیاهان و ریشه رعایت شده دوست بودهپتاس

مقدار بیشتري از پتاسیم را براي بقاء و  قادرند مذکور

که شانس ابقاء حالینمایند دررشد خود از خاك خارج 

هاي سطحی خاك کاربري دیم وجود پتاسیم در افق

خواهد داشت. از طرفی چون عملکرد محصول در 

باشد، بدیهی خیلی بیشتر از دیم می نیز کاربري آبی
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است که برداشت بیشتري از عناصر غذایی خاك از 

جمله پتاسیم در کشت آبی نسبت به دیم صورت 

گیرد. با توجه به مطالب بیان شده و از آنجا که می

در  یلدخ يپارامترها ترینیاز اصل کاتیون پتاسیم یکی

یر بیشتر این یکاست، لذا مقادگروه م هايیپراکنش کان

کانی در کاربري دیم کامالً قابل توجیه و مطابق انتظار 

   باشد.می

  

  
  رس درشت. –رس ریز، ب  –هاي سطحی سه کاربري، الف دیفراکتوگرام هاي تیمار منیزیم الیه -8شکل 

  گیري کلینتیجه

دست آمده از تحقیق حاضر، هبا توجه به نتایج ب

کربنات کلسیم  وتبادلی میانگین ظرفیت مقادیر شن، 

هاي مرتع و دیم نشان داري بین کاربريتفاوت معنی

که مقدار این دو پارامتر درکشت آبی نداند در حالی

داري نسبت به دو کاربري دیگر کمتر و صورت معنیهب

داري درکاربري آبی صورت معنیهمقادیر ماده آلی ب

بین  هاي موجوددر حالت کلی بیشتر تفاوت بیشتر بود.

در  pHمقدار کاربري کشت آبی با دو کاربري دیگر بود. 

داري بیشتر از دو صورت معنیهکاربري کشت آبی ب

هاي مورد مطالعه در خاکرخکاربري دیگر بود. بافت 

واحدهاي فیزیوگرافی  تأثیرحالت کلی بیشتر تحت 

 کهطوريهاست. بحاصل از توپوگرافی منطقه بوده

 تأثیرتع و اراضی دیم تحت واقع در مر هايخاکرخ

هاي باالدست، داراي اي حاصل از شیبرسوبات واریزه

تر هاي به نسبت سبکتر و حتی شنی در اعماق پائینبافت
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 تأثیرهاي واقع در اراضی کشت آبی تحت خاکرخو 

هاي اي داراي بافتاي و رودخانهرسوبات آبرفتی دامنه

دیگر بودند. هاي دو کاربري خاکرخ تر نسبت بهسنگین

همچنین نوع گیاهان کشت شده و مقدار بقایاي حاصل 

هاي آلی خاكاز آنها، نقش اساسی را در مقادیر ماده

عالوه مقدار کمتر آهک در بهمورد مطالعه داشت. 

هاي دو کاربري خاکرخ آبی نسبت به  هاي کشتخاکرخ

اکسید آلی باالتر و درنتیجه مقدار ديدیگر بخاطر ماده

باالتر (حاصل از تجزیه مواد آلی) و انحالل و کربن 

دست آمده از نتایج هشواهد بآبشویی بیشتر آهک بود. 

نشان داد که توپوگرافی و نوع کاربري، کانی شناسی 

ها نداشته ولی بر سزایی بر کیفیت رسبه تأثیر

ثر بوده ؤالذکر مهاي فوقنیمه کمی کانی هايویژگی

کانی اسمکتیت در بخش مقدار است. بدین صورت که 

رس ریز کاربري آبی به مقدار قابل توجهی نسبت به 

یت درصد اسمکت یشافزاهاي بیشتر بود. سایر کاربري

داللت بر نقش آبیاري و  باالخص در بخش رس ریز،

اسمکتیت  رطوبت مناسب بر تشکیل پدوژنیک و اتوژنیک

در کشت آبی و پایداري بیشتر آن در شرایط رطوبتی 

وضعیت محصوالت زراعی همچنین  دارد.مناسب 

متفاوت کشت شده در دو کاربري دیم و آبی بر کمیت 

که مقدار کانی گذار بود. بطوريتأثیرهاي رسی کانی

میکا با کشت متناوب محصوالت از جمله گیاهان 

آبی نسبت به گندم در کشت دیم، دوست در کشت پتاس

نکه طور چشمگیري کاهش پیدا کرده بود. ضمن ایبه

برداشت محصول ساالنه بیشتر در کشت آبی در 

مقایسه با کاربري دیم، عامل دیگري در وجود اختالف 

  این کانی در دو کاربري مذکور بود.در مقدار 
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