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 خالصه

ّبی ؿَس قشاس داسًذ، ثِ دلیل اًتقبل اهالح هَخَد دس آة حی کِ دس هدبٍست دسیبچِّبی ًَادس خبک

پزیشد. دس ػبلْبی پشآثی دسیبچِ ّب ثب ػشػت ٍ ؿذت ثیـتشی اًدبم هیؿذى دس آىدسیبچِ، فشایٌذ ؿَس 

بثیش قشاس دسیبچِ افضایؾ یبفتِ ٍ صهیٌْبی اعشاف آى سا فشاگشفتِ ٍ ایي صهیٌْب سا تحت تاسٍهیِ، ػغح آة 

دسیبچِ اسٍهیِ کِ هدبٍس دادُ اػت. دس ایي هغبلؼِ تغییشات خصَصیبت فیضیکَؿیویبیی ثشخی اص صهیٌْبی 

ثش اػبع ًتبیح حبصلِ خبکْبی هتبثش اص اهالح دسیبچِ  اًذ هَسد ثشسػی قشاس گشفت.تحت تبثیش دسیبچِ ثَدُ

ـتشی دس هقبیؼِ ثب خبکْبی غیش هتبثش اص ٍ ػذین تجبدلی ثی CEC ،EC ،SAR ،ESPاسٍهیِ کشثي آلی کوتش، 

  OC  ٍCECًتبیح تدضیِ ٍاسیبًغ خصَصیبت فیضیکَؿیویبیی خبکْب ًـبى داد کِ هقذاس آى داؿتٌذ. 

ٍ ػذین تجبدلی آًْب دس ػغح  EC ،SAR ،ESP% ٍ هقبدیش 1خبکْبی دٍ سدیف اساضی دس ػغح احتوبل 

سع خبک ٍ ّوچٌیي ضخبهت خبک دس خبکشخْبی  داسی داؿتٌذ، ٍلی هقذاس% تفبٍت هؼٌی1/0احتوبل 

  داسی ًـبى ًذاد.هتٌبظش دس دٍ گشٍُ اساضی هَسد هغبلؼِ اص ًظش آهبسی تفبٍت هؼٌی

 

 اًتقبل اهالح، دسیبچِ ؿَس، ػذین تجبدلی. کلمات کلیذی:

  

 مقذمه

یک هؼضل خذی ثشای تَػؼِ خـک ثَدُ ٍ ّبی هٌبعق خـک ٍ ًیوِّبی هتذاٍل دس خبکؿذى یکی اص پذیذُ فشایٌذ ؿَس

خـک ّن یکی اص ثبؿذ. ٍخَد دسیبچِ دس هٌبعق خـک ٍ ًیوِکـبٍسصی ٍ هذیشیت ٍ اػتفبدُ پبیذاس اص هٌبثغ خبک ٍ آة هی

ّبی ؿَس قشاس داسًذ، ثِ دلیل اًتقبل اهالح ّبی ًَاحی کِ دس هدبٍست دسیبچِدس خبک ثبؿذ ٍّب هیؿذى خبکّبی ؿَسساُ

ؿَسی دسیبچِ،  .[7ٍ  5، 4] پزیشدّب ثب ػشػت ٍ ؿذت ثیـتشی اًدبم هیؿذى دس آىبچِ، فشایٌذ ؿَس هَخَد دس آة دسی

ؿَد. ّش تغییش دس ًَع ٍ ّب هیّبی سع هَخَد دس ایي خبکػبصد ٍ ثبػث تغییش ؿکل کبًیّبی پیشاهَى آى سا هتبثش هیخبک

ّب دس اثش ؿَسی ٍ . تغییش ؿکل کبًی[5ٍ  2] خبک ثبؿذّبی تَاًذ هؼجت تغییش هتٌبظش دس ٍیظگیکیفیت کبًی سع هی

 اًدبهذخیضی ٍ ثبسٍسی خبک هیدّذ ٍ ثِ کبّؾ حبصلػذیوی، ػبختوبى ٍ ًفَرپزیشی ٍ تخلخل خبک سا ّن تغییش هی

ّبی غیش ؿَس ثیـتش اػت. دس ًتیدِ ػشػت ّبی ؿَس ًؼجت ثِ خبکثِ عَس هؼوَل، هقذاس سع دس خبک. [7ٍ  6، 5، 2]

یبثذ ٍ ایي گیشد ٍ صؼَد کبپیالسی افضایؾ هیؿَد ٍ صّکـی عجیؼی دس خبک صَست ًویّب کوتش هیر دس ایي ًَع خبکًفَ

، تَصیغ فضبیی کبًیْبی سػی دس [8]الم ٍ ثبپتیؼتب ًتَ پبؿیٌِ. [3] ؿَد کِ ؿذت ؿَسی افضایؾ پیذا کٌذاهش ػجت هی

ّبی سػی غبلت ؿٌبػبیی یت سا ّوشاُ ثب کبئَلیٌبیت ٍ ایالیت ثِ ػٌَاى کبًیسػَثبت خلیح گَاًبثبسا سا هغبلؼِ ًوَدُ ٍ اػوکتب

ای هؼکَع دس فشاٍاًی ًؼجی کبئَلیٌبیت ٍ اػوکتبیت اص ًَاحی داخلی خلیح ثِ ػوت ًَاحی ثب ؿَسی ثیـتش کشدُ ٍ ساثغِ

ضایؾ یبفتِ ٍ هتؼبقجب ثخـْبیی اص دس ػبلْبی پشآثی دسیبچِ اٍسهیِ هیبًگیي استفبع ػغح دسیبچِ اٍسهیِ افاًذگضاسؽ کشدُ

صهیٌْبی پیشاهَى آى کِ دس اغلت هَاسد خضء اساضی صساػی ٍ ثبغی ثَدًذ، صیش آة سفتِ ٍ تحت تبثیش اهالح فشاٍاى هَخَد دس 

اًذ. دس ػبلْبی اخیش سًٍذ خـکی دسیبچِ ؿشٍع ؿذُ ٍ ّوچٌبى اداهِ داسد کِ ثِ دًجبل آى صهیٌْبیی کِ آى قشاس گشفتِ
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ػذیوی ثِ -ّبی خـکی ؿَسصیش آة سفتِ ثَدًذ، هدذدا اص آة خبسج ؿذُ ٍ هٌدش ثِ افضایؾ خـکیْب ٍ پیذایؾ پٌِْ پیـتش

ّوشاُ هقبدیش ثؼیبس صیبدی ًوک دس اعشاف دسیبچِ هٌدش گشدیذُ اػت. ایي اهالح دس اداهِ ثِ ٍػیلِ خشیبًْبی ثبدی ثِ 

گفتِ ؿذُ هَخت تغییش پتبًؼیل تَلیذ ٍ کبسثشی اساضی گشدیذُ ٍ  ؿًَذ. ثذیي تشتیت سخذادّبیصهیٌْبی اعشاف هٌتقل هی

 دس هَاسدی ًیض ایي صهیٌْب سا ثذٍى اػتفبدُ کشدُ اػت. 

 

 مواد و روش ها

هَقؼیت تقشیجی  1غشثی، دس ًبحیِ دیضج دٍل، دس خٌَة اٍسهیِ، اًدبم ؿذ. دس ؿکل پظٍّؾ کًٌَی دس اػتبى آرسثبیدبى

ّبی ؿبّذ ًـبى دادُ ؿذُ اػت. هَاد هبدسی خبکْبی ایي هٌغقِ ٍاحذ ٌیي هَقؼیت خبکشخچهٌغقِ هَسد هغبلؼِ ٍ ّن

ثبؿذ کِ دس اًتْبی دؿت آّکی هتـکل اص آّکْبی سیضداًِ )هبیکشایت( ٍ آّکْبی هبسًی ثِ سًگ کشم تب صَستیوی -هبسًی

ٍ  mm 37/345تشتیت یبًِ ایي هٌغقِ ثِ%( ٍاقغ ؿذُ اػت. هیبًگیي ثبسًذگی ٍ دهبی ػبل2ای ثب ؿیت هالین )حذٍد داهٌِ

C 83/10 ّبی سعَثتی ٍ حشاستی ایي هٌغقِ ثِ تشتیت ٍ سطینXeric Dry ٍ ،Mesic  لغبیت  1370ثبؿذ. دس ػبلْبی هی

ثخـی اص اساضی پیشاهَى آى ثِ صیش آة  دسیبچِ ثب ثحشاى پش آثی هَاخِ ؿذُ ٍ ثب افضایؾ ػغح آة دسیبچِ 1376-1375

، سًٍذ خـکؼبلی ثبس دیگش ؿشٍع ؿذُ ٍ ّوچٌبى اداهِ داسد. اص 1375-1376پغ اص ثحشاى پش آثی عی ػبلْبی  سفتِ اػت.

ای اًتخبة گشدیذ کِ دس ثشگیشًذُ اساضی هتبثش اص پیـشٍی دسیبچِ ٍ اساضی صساػی ایي سٍ حذٍد هٌغقِ هَسد هغبلؼِ ثِ گًَِ

ٍ دیگشی  (D1الی  A1ّبی )خبکشخدس اساضی غیشهتبثش اص دسیبچِ ثبؿذ. پغ اص تؼییي حذٍد هٌغقِ، دٍ سدیف اساضی، یکی 

ّب هَقؼیت چْبس ًقغِ تؼییي، ٍ دس عَل ّش کذام اص سدیف (D2الی  A2ّبی )خبکشخدس اساضی هتبثش اص پیـشٍی دسیبچِ 

سئَع یک هثلث ٍ  ّبی آهبسی، دس ّش یک اص ًقبط تؼییي ؿذُ، دسّب تؼییي گشدیذ. ثِ هٌظَس اًدبم تدضیِخْت حفش خبکشخ

ٍ  ثٌذیتـشیح، عجقِ خبکشخ( حفش، 12هتش )دس هحذٍدُ پذٍى( ػِ خبکشخ )دس هدوَع دس ّش سدیف  10ثب فبصلِ تقشیجی 

هشثَط ثِ یک خبکشخ ثِ ػٌَاى خبکشخ ؿبّذ گضاسؽ ؿذ. آصهَى  ص ّش ًقغِ ًتبیح فیضیکَؿیویبییثشداسی گشدیذًذ. اًوًَِ

 اًدبم گشفت. SPSSّبی آهبسی ًیض ثب اػتفبدُ اص ًشم افضاس ي ٍ تدضیِ ٍ تحلیلّب ثِ سٍؽ داًکهقبیؼِ هیبًگیي

 

 های شاهذ مورد مطالعه.موقعیت منطقه دیزج دول  در غرب دریاچه اورمیه و محل خاکرخ -1شکل

 

 نتایج وبحث

ٍ  B2بچِ ٍ خبکشخْبی اص اساضی غیشهتبثش اص دسی B1  ٍD1خبکشخ ؿبّذ )خبکشخْبی  8خبکشخ اص  4ًتبیح فیضیکَؿیویبیی 

D2  )ًِتبیح تدضیِ ٍاسیبًغ تؼذادی اص خصَصیبت  2دس خذٍل اسائِ ؿذُ اػت.  1دس خذٍل اص اساضی هتبثش اص دسیبچ

دّذ کِ هقبدیش سع، کشثي آلی، ظشفیت تجبدل کبتیًَی، فیضیکَؿیویبیی خبکْبی هَسد هغبلؼِ اسائِ ؿذُ اػت کِ ًـبى هی

 ذین، ػذین تجبدلی ٍ دسصذ ػذین تجبدلی خبکْبی هَسد هغبلؼِ دس دٍ ّذایت الکتشیکی، ًؼجت خزثی ػ
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( 2ّب )خذٍل آصهَى هقبیؼِ هیبًگیي داسی داسًذ.% ثب یکذیگش تفبدت هؼٌی1سدیف اساضی هَسد ثشسػی دس ػغح احتوبل 

% داسای تفبٍت 1ل ّبی هتٌبظش دس دٍ سدیف اساضی هَسد هغبلؼِ دس ػغح احتوبًـبى داد کِ هقذاس سع خبکْب دس خبکشخ

( تبثیشی ثش هقذاس سع ایي خبکْب D2الی  A2ّبی داسی ًیؼتٌذ. لزا اًتقبل اهالح دسیبچِ ثِ اساضی پیشاهَى آى )خبکشخهؼٌی

  ًذاؿتِ اػت.
 برخی خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاکهای مورد مطالعه. -1جذول 

 

 خاکهای مورد مطالعه در دو ردیف اراضی. : نتایج تجزیه واریانس خصوصیات فیزیکوشیمیایی2جذول 

هٌبثغ 

 تغییشات

دسخِ 

 آصادی

 هیبًگیي هشثؼبت

Clay OC CEC EC SAR Nax ESP 

 77/225٭٭٭ 80/166٭٭٭ 66/24٭٭٭ 062/0٭٭٭ 21/119٭٭ 290/0٭٭ 97/278٭٭ 7 تیمار

 74/18 41/15 41/3 022/0 654/5 021/0 37/20 21 اشتباه

CV  8/16 7/13 3/22 01/11 5/21 7/24 2/26 
 دٌّذ.% سا ًـبى هی1/0% ٍ 1داس ثَدى دس ػغح ػالهتْبی ** ٍ ***  ثِ تشتیت هؼٌی

OC ،کشثي آلی :CEC ،ظشفیت تجبدل کبتیًَی :EC. ،ّذایت الکتشیکی خبک :SAR :ػذین،  ًؼجت خزةNax ٍ هقذاس ػذین تجبدلی :ESP :

 دسصذ ػذین تجبدلی.  

 OC تَصیغ اًذاصُ رسات )%(

(%) 

CCE 

(%) 

ػذین تجبدلی 
 (cmol/kg) 

CEC 

(cmol/kg) 

EC 

(dS/m) 
pH 

ESP 

(%) 

 ػوق
(cm) 

 افق
 سع ػیلت ؿي

 B1 :Fine, mixed, active , mesic,  Typic Calcixerollsخاکرخ 

7/33 8/38 5/27 2/3 8/29 48/1 88/21 7/1 81/7 76/6 20-0 Ap 

50 8/33 2/16 1/3 19 48/2 32 9/1 16/8 75/7 50-20 Bw 

3/26 2/26 5/47 6/0 4/31 25/2 5/19 4/3 92/7 54/11 70-50 Bk1 

35 7/38 3/26 68/0 3/41 45/2 35/26 93/2 69/7 3/9 102-70 Bk2 

5/32 20 5/47 2/0 7/36 48/2 68/17 54/3 69/7 14 160-102 Ck 

 D1 :Fine silty, mixed, active, mesic,  Calcic  Haploxereptsخاکرخ 

8/33 5/32 7/33 81/0 21 02/2 81/15 18/0 71/7 78/12 28-0 Ap 
5/32 8/28 7/38 39/0 5/22 45/2 82/18 3/2 17/8 02/13 41-28 Bw 

2/36 5/27 3/36 21/0 8/21 44/2 81/15 32/3 06/8 43/15 55-41 Bk1 

8/43 5/22 7/33 2/0 9/25 42/2 49/16 97/3 02/8 29/14 78-55 Bk2 

54 5/26 5/19 08/0 5/28 64/1 48/11 24/4 97/7 29/14 140-78 C 

 B2 :Fine, mixed, active, mesic, Calcic Natrixeralfsخاکرخ 

4/31 7/26 9/41 32/1 1/33 5/12 43/26 27/11 64/8 29/47 22-0 Ap 

8/23 7/28 5/47 95/0 7/29 76/11 48/25 92/11 77/8 15/46 41-22 Bw 

8/21 3/22 9/55 44/0 2/33 5/11 91/28 51/14 41/8 78/39 70-41 Btkn1 

8/23 6/32 6/43 28/0 4/36 1/11 4/30 61/16 71/8 51/36 95-70 Btkn2 

5/15 7/51 8/32 13/0 7/19 32/10 25/24 47/11 83/8 06/42 179-95 C 

 D2 :Fine, mixed, superactive, mesic,  Calcic Aquisalidsخاکرخ 

5/36 8/25 7/37 58/0 2/19 32/21 79/28 33/126 47/8 05/70 24-0 Apz 

6/34 2/29 2/36 52/0 7/18 48/20 9/27 9/68 84/8 4/73 43-24 Az 

3/30 3/31 4/38 3/0 8/22 71/22 8/26 4/49 93/8 74/84 94-43 Bk 

6/20 2/33 2/46 25/0 7/24 93/24 4/30 2/43 51/8 01/82 136-94 Btn 
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 ثبؿیٌذ. داسی هیی % داسای تفبٍت هؼٌیی 1غلت خبکشخْبی هَسد هغبلؼِ دس ػغح احتوبل هقذاس کشثي آلی خبکْب دس ا

(، هقبدیش فشاٍاًی اص اهالح دسیبچیِ  D2الی  A2ّبی )خبکشخ  اًذدس اساضی کِ هتبثش اص پیـشٍی دسیبچِ دس ػبلْبی پشآثی ثَدُ

قبدیش فشاٍاى اهالح، ؿشایظ ثشای اػیتقشاس پَؿیؾ   ثِ ایي خبکْب افضٍدُ ؿذُ اػت ٍ اص ایي سٍ دس ایي اساضی ثِ دلیل حضَس ه

ؿَد کِ هٌدش ثِ هقیبدیش کوتیش   گیبّی هتشاکن هْیب ًیؼت. دس ًتیدِ ػبالًِ پؼوبًذ گیبّی کوتشی ثِ ایي خبکْب افضٍدُ هی

 CECداسی ثییي  ّبی هَسد هغبلؼِ تفیبٍت هؼٌیی  خبک CECکشثي آلی دس ایي خبکْب گشدیذُ اػت. آصهَى هقبیؼِ هیبًگیي 

( دس D1الیی   A1ّیبی  ّبی غیشهتبثش اص آى )خیبکشخ هقبیؼِ ثب خبک ( دسD2الی  A2ّبی ّبی هتبثش اص دسیبچِ )خبکشخخبک

( دس D2الیی   A2ّیبی  ّبی هتیبثش اص دسیبچیِ )خیبکشخ   ظشفیت تجبدل کبتیًَی خبک(. 2% ًـبى داد )خذٍل 1احتوبل  ػغح

( ثِ هیضاى هحؼَػی ثیـتش اػت. ثیب تَخیِ ثیِ ایٌکیِ دس اییي      D1الی  A1ّبی ّبی غیشهتبثش اص آى )خبکشخهقبیؼِ ثب خبک

( گشدییذُ ٍ تیبثیش   D2الیی   A2ّیبی  ّبی هتیبثش اص آى )خیبکشخ  ّب پیـشٍی دسیبچِ ػجت کبّؾ هقذاس کشثي آلی خبکخبک

تیَاى ثیِ   هیی  ّیب سا ّب ًذاؿتِ اػت، لزا تفبٍت دس هقبدیش ظشفیت تجبدل کبتیًَی اییي خیبک  چٌذاًی ثش هیضاى سع ایي خبک

خبکْب دس اییي دٍ سدییف اساضیی ثیب یکیذیگش دس       SARّذایت الکتشیکی ٍ  ؿٌبػی ثخؾ سع آًْب ًؼجت داد.تفبٍت دس کبًی

ّیبی ٍاقیغ دس اساضیی    هیبًگیي ٍصًی ّذایت الکتشیکیی دس خیبکشخ   ثبؿٌذ ٍداسی هی% داسای تفبٍت هؼٌی1/0ػغح احتوبل 

ّبی هتٌیبظش دس اساضیی غیشهتیبثش اص دسیبچیِ     ثؼیبس ثیـتش اص هقبدیش آى دس خبکشخ (D2الی  A2ّبی هتبثش اص دسیبچِ )خبکشخ

ثبؿذ ٍ ػلت آى ّوبًغَس کِ رکش ؿذ پیـشٍی آة دسیبچِ ٍ ثشخبی گزاؿتي اهیالح فیشاٍاى دس   ( هیD1الی  A1ّبی )خبکشخ

داس ثییبًگش ٍخیَد تفیبٍت هؼٌیی    ( 2ػالٍُ ثش ایي ًتبیح تدضیِ ٍاسیبًغ خصَصیبت ایي خبکْیب )خیذٍل    ثبؿذ.ّب هیایي خبک

 ثبؿیذ. % هیی 1/0خبکْبی دٍ سدیف اساضی هَسد هغبلؼِ دس ػغح احتویبل   (ESP)هقذاس ػذین تجبدلی ٍ دسصذ ػذین تجبدلی 

ٍ  1] ،(1373-1374دّذ کِ دس ایي هٌغقِ دس اثش پیـشٍی آة دسیبچِ دس ػبلْبی پشآثی )ػبل آثیی  ًتبیح حبصلِ ًـبى هی

ّبی هتبثش اص دسیبچِ سا اؿیغبل ًویَدُ ٍ   فشاٍاى ًبؿی اص دسیبچِ اٍسهیِ ثخؾ اػظن کوپلکغ تجبدلی خبکیًَْبی ػذین  ،[9

 ّبی غیشهتبثش اص دسیبچِ گشدیذُ اػت.ّب دس هقبیؼِ ثب خبکػجت افضایؾ قبثل هالحظِ ػذین تجبدلی ایي خبک
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