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َای مختلف کاربریبىذی خاک تحت تأثیر شیمیایی ي ردٌ-یفیسیک خصًصیات بررسی
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 استادیار گريٌ علًم خاک داوشگاٌ شاَذ تُران -2

 

 مقذمٍ 

تشداسی اص اساضی تا اػتفادُ اص تشًاهِ سیضی ّایی كَست هی گیشد ی اهشٍصی تْشُدس خْاى پشخوؼیت ٍ پیچیذُ
ی آیٌذگاى ًیض هَسد حفاظت قشاس گیشًذ. دس ػول، تذٍى دسآهذ، ایي هٌاتغ تشای اػتفادُکِ ضوي تأهیي تیـتشیي 

ّای قاتل کـت تِ دلیل فشآیٌذّای تَخِ تِ ؿٌاػایی كحیح خاک دػتیاتی تِ ایي ّذف غیش هوکي اػت. صهیي
 . ّؼتٌذ هختلف تخشیة خاک،  پیَػتِ دس حال کاّؾ

تِ ػٌَاى  ؿَد، کِفیضیکی ٍ ؿیویایی خاک هیکـاٍسصی تاػث تخشیة خلَكیات  اػتفادُ ًاهٌاػة اص اساضی
یک فشآیٌذ هٌفی دس کاّؾ تَاًایی خاک دس حوایت اص هحلَالت کـاٍسصی قاتل تشسػی اػت ٍ دلیل اكلی آى 

ی خلَكیات فیضیکی ٍ ؿیویای .(Bossio et al., 2010)ّای اًؼاًی ٍ ػوذتاً کـاٍسصی داًؼت سا تایذ فؼالیت
. (Nunes et al., 2007)کٌذ ّای کـت ٍ کاس دس عَل صهاى تغییش هیخاک تحت تأثیش آتیاسی ٍ ػولیات

ّای ؿذى، فـشدُ ؿذى ٍ ػخت ؿذى الیِ ػذیویتخشیة خاک ؿاهل فشػایؾ تادی ٍ آتی، ؿَس ٍ  یفشآیٌذّا
دّذ، حذٍد ّا ًـاى هیتشآٍسد .ذٌتاؿػغحی، کاّؾ هَاد آلی خاک ٍ ػذم تؼادل هیاى ػٌاكش غزایی خاک هی

-تشًذ، ؿَسی ثاًَیِ اساضی ػثة تخشیة ؿیویایی خاک هیّای آتی اص ؿَسی ثاًَیِ سًح هیدسكذ اص کـت 20
. اػوال فؼالیت (Bossio et al., 2010)ؿَد ٍ یک تْذیذ خذی تشای آتیاسی پایذاس هحلَالت کـاٍسصی اػت 

ّا تَاًذ هثثت ٍ یا هٌفی تاؿذ. خاکٍ ایي تأثیش هی ّای هذیشتی تا دسخات هختلف تش کیفیت خاک هؤثش اػت
دٌّذ. دس ّای هتفاٍتی تِ هذیشیت ًـاى هیالؼولّای راتی ٍ هحیظ اعشاف، ػکغتؼتِ تِ خَاف ٍهـخلِ

 هٌغقِ تشسػی ؿذ. 2ّایّای هختلف تش کیفیت پَیای خاکٍ کاستشی 1ایي هغالؼِ تأثیش کیفیت راتی خاک
 

 َامًاد ي ريش

ػشم  ꞌ33 °35 21"تا  08ꞌ33 °35"تیي  ّکتاس 6تا هؼاحت  داًـگاُ ؿاّذ تْشاى تحقیقاتی -آهَصؿیهضسػِ 
هیاًگیي تاسًذگی ػالیاًِ  عَل ؿشقی، دس خٌَب تْشاى ٍاقغ ؿذُ اػت. ꞌ20 °51 33"تا  ꞌ20 °51 12"ؿوالی ٍ 

 اػت. هتش ٍ سطین سعَتتی ٍ حشاستی خاک تِ تشتیة اسیذیک ٍ تشهیکهیلی 233ایي هٌغقِ
تشای ایي هٌظَس اتتذا  تشای اًدام هغالؼات خاکـٌاػی دقیق دس ایي هٌغقِ، اص سٍؽ ؿثکِ تٌذی اػتفادُ گشدیذ.

 9تؼذاد  ، ػپغهـخق ؿذًذ تلَیش هاَّاسُتش سٍی Google Earth تا اػتفادُ اص ًشم افضاس  ًقاط هغالؼاتی
-افقاص  تشداسی خاکًوًَِ خاک تـشیح گشدیذ.پشٍفیل دس هٌغقِ هَسد ًظش حفش ٍ تش اػاع ساٌّوای ؿٌاػایی 

                                                 
1
 Inherent Soil Quality 

2
 Dynamic Soil Quality 
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اص خولِ تافت  هختلف ّای فیضیکی ٍ ؿیویاییٍ پغ اص اًتقال تِ آصهایـگاُ تدضیِ كَست گشفت ّای طًتیکی
تش  آلیکشتي ٍ  تثادل کاتیًَی گٌدایؾّاؽ، ًؼثت خزب ػذین، ّذایت الکتشیکی، کشتٌات کلؼین، -خاک، ج

 ٍ (Soil Survey Staff, 2010) ییاخاک ّا تش اػاع سدُ تٌذی خذیذ آهشیک ٍ پشٍفیل ؿاّذ اًدام ؿذ 5سٍی 
(WRB, 2010) ِکاستشی کـت تِ تشتیة تحت  8ٍ  7، 6، 4، 1ّای ّای ؿاّذ تا ؿواسُپشٍفیل. ؿذًذ تٌذیعثق

 تاصُّای صهیي ،کـاٍسصیػولیات هذاٍم ، آیؾّوشاُ تا  کـاٍسصیای، ػولیات دسختاى تاغی تا آتیاسی قغشُ
 تَدًذ. دٍ تاصُ کـت ؿذُّای ٍ صهیي یک ؿذُکـت 

 
 وتایج ي بحث

(. 1اسیذی ػَل خای گشفتٌذ )خذٍل  ػَل ٍّای ایي هٌغقِ دس دٍ سدُ اًتیتِ دػت آهذُ خاک ًتایحتش اػاع 
تِ دلیل اؿثاع تیشًٍی یا ًاپیَػتِ داسای آى  4Bgbافق ، کِ کاستشی تاؽ تش سٍی سػَتات آتشفتی سٍدخاًِ قشاس داسد

. کاستشی کشدُ اػتهـکل صّکـی اػت ٍ سیـِ دسختاًی کِ دس داخل آى قشاس داسًذ سا تا کوثَد اکؼیظى سٍتِ سٍ 
داسای خاکی خیلی ػویق تا تکاهل پشٍفیلی خَب ٍ افق ّای کوثیک ٍ کلؼیک اػت ػولیات کـاٍسصی تا آیؾ 

 ًاحیِ آیذ. خاکّای ؿَس ٍ ػذیوی تِ حؼاب هیّذایت الکتشیکی تاال خضء خاکٍ تِ دلیل ًؼثت خزب ػذین ٍ 
، کِ دس ًتیدِ َدػاًتی هتشی ت 55تا  27دسكذ ػٌگشیضُ دس ػوق  15تا  2Cػولیات هذاٍم کـاٍسصی داسای افق 

تاصُ  ّایصهیيهاًذ. ع اص آب تاقی هیخاک ػغحی اؿثا ،تِ دلیل ػذم ًفَر آب دس ایي افق تا هذتی تؼذ اص آتیاسی
ّا دس اثش اؿثاع تیشًٍی یا دس تؼضی افق ٍ هـکل صّکـی ّای سًگیلکِ ،داسای ؿشایظ احیایی یک کـت ؿذُ

 25خاک ػغحی تا خلَكیاتی هتفاٍت تِ ضخاهت یک الیِ  دٍّای تاصُ کـت ؿذُ . دس صهیيًذًاپیَػتِ تَد
 65دس ایي هٌغقِ تاال ٍ ًیوشخ خاک اص ػوق ػغح آب صیشصهیٌی اضافِ ؿذُ اػت،  Apػاًتی هتش تش سٍی افق 

 .هـاّذُ ؿذ ّای ظاّشی اکؼایؾ ٍ کاّؾپذیذُّا ػاًتی هتشی تِ پاییي خیغ ٍ دس تؼضی افق
تأثیشپزیشی  تٌذی آهشیکاییسدُ ػاهاًِ ًؼثت تِ تٌذی خْاًیػاهاًِ عثقِ ّای هٌغقِ،تٌذی خاکسدُ تِ تَخِتا 

اػت کِ  Anthricای اص آى پیـًَذ کِ ًوًَِ ،تْتش ًـاى دادُ اػت، هختلفّای کاستشی تأثیش تحت ّا ساخاک
ّایی اػت کِ تحت . هَسد دیگش دس استثاط تا خاکدّذاًؼاًی سا ًـاى هیّای افضایؾ ؿَسی خاک دس اثش فؼالیت

خَد سا  (Gleysols) تٌذیػغح سدُتاالتشیي ؿشایظ هاًذآتی دس  تٌذی خْاًیعثقِّؼتٌذ. دس  ؿشایظ هاًذآتیتأثیش 
 ؿَد.تضسگ ًـاى دادُ هی ی، تأثیش ؿشایظ هاًذاتی دس گشٍُهشیکایآ تٌذیسدُدس حالی کِ دس  دّذ،ًـاى هی

 
 َای مختلفکاربریَای مًرد مطالعٍ در بىذی خاکرخمقایسٍ ردٌ -1جذيل 

 



    
 مذیریت پایذار خاکُا                               ایرانسیسدَمیه کىگرٌ علًم خاک                            

        

 )آتیاسی غشقاب( ّاکوتش اص دیگش کاستشی ای()ػیؼتن آتیاسی قغشُ ّا دس کاستشی تاؽًؼثت خزب ػذین ّوِ افق
سػذ آتیاسی غشقاب تاػث افضایؾ ًؼثت خزب ػذین تِ خلَف دس ػغح خاک ؿذُ تِ ًظش هی .(1)ؿکل تَد 

ػولیات ٍ تاؽ، ػولیات کـاٍسصی تا آیؾ ّایؿَسی خاک ٍ اهالح هحلَل دس خاک ػغحی دس کاستشی اػت.
 یآتیاس کاستشد آب تا کیفیت پاییي، (.2تاصُ کـت ؿذُ تَد )ؿکل ّای تیـتش اص صهیي تؼیاس هذاٍم کـاٍسصی

دس کاستشی ػولیات هذاٍم کـاٍسصی ٍ ّای ؿیویایی ٍ داهی ای دس کاستشی تاؽ ٍ اػتفادُ هذاٍم اص کَدقغشُ
 ؿذُ اػت. ّاخاکایي ػولیات کـاٍسصی تا آیؾ تاػث افضایؾ ؿَسی 

 

 
 
 9/7ّای دیگش ٍ دس کاستشی 3/8 دٍ ّای تاصُ کـت ؿذُدس صهیي ،4/7دس کاستشی تاؽ  ،ّاؽ خاک ػغحی-ج
دس کلیِ  .کوتش اص آتیاسی غشقاب تَدٍاحذ  5/0ای دس آتیاسی قغشُ ػغحی ّاؽ خاک-تٌاتشایي ج. (3)ؿکل تَد

ٍ  افضایؾتِ ؿذت ّاؽ خاک -صیش الیِ ؿخن ج ّایدس افق ،ّا تِ خض ػولیات کـاٍسصی ّوشاُ تا آیؾکاستشی
کـاٍسصی تا آیؾ دسكذ هَاد خٌثی ؿًَذُ دس کاستشی تاؽ ٍ دس ػولیات  .یافتِ اػت کاّؾؿَسی خاک تِ ؿذت 

دس حالی کِ دس دیگش ًَاحی دسكذ هَاد  ّای کلؼیک تا افضایؾ ػوق افضایؾ یافتِ اػت.تِ دلیل ٍخَد افق
 .(4)ؿکل  کاّؾ ٍ یا تغییشی ًکشدُ اػت تا افضایؾ ػوق، خٌثی ؿًَذُ
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ّای ػولیات کـاٍسصی هذاٍم، ػولیات کـاٍسصی تا آیؾ، دسكذ کشتي آلی خاک ػغحی تِ تشتیة دس کاستشی
 افضٍدى خاک تِ ػغح تِ دلیل، ّای تاصُ کـت ؿذُ دٍّای تاصُ کـت ؿذُ تیـتش تَد. دس صهیيصهیيتاؽ ٍ 
 تثادل کاتیًَی گٌدایؾ(. 5)ؿکل  کشتي آلی خاک دس افق ؿخن دفي ؿذُ تیـتش اص افق ػغحی تَد.دسكذ 

تِ  ،دس ػولیات کـاٍسصی تا آیؾ .(6)ؿکل  ّای طًتیکی قشاس داؿتتافت افق هادُ آلی خاک ٍ ثیشأخاک تحت ت
فشد ٍ )حؼیٌی تثادل کاتیًَی تیـتش اص ػایش ًَاحی تَد گٌدایؾّای طًتیکی، دلیل دسكذ تاالی سع دس ّوِ افق

 .(1390 ،ّوکاساى
 

 
 

تشخَسداس  تاالییتٌذی کِ رکش ؿذ خاک هٌغقِ هَسد هغالؼِ اص تٌَع فیضیکی، ؿیویایی ٍ سدُ تا تَخِ تِ هغالثی
اػت. ػثَس سٍدخاًِ دس گزؿتِ اص ایي هٌغقِ ٍ تش خای گزاؿتي سػَتات آتشفتی تِ كَست الیِ ّایی هتفاٍت تش 

ًقاط هختلف هضسػِ  دس ای کِ خاکتِ گًَِ سٍی یکذیگش ػثة تٌَع هَسفَلَطیکی خاک ّای هٌغقِ ؿذُ اػت
ّوچٌیي تفاٍت دس ًَع اػتفادُ ٍ هذیشیت ًقاط تشای اػتفادُ ٍ هذیشیت ّای هختلف، تاثیشپزیشی هتفاٍتی داسد. 

ایی اص تٌَع تاالیی تشخَسداس تاؿذ. هضسػِ اص ًظش خلَكیات ؿیوی ػغحی هختلف هضسػِ ػثة ؿذُ اػت خاک
تاػث ایداد ؿَسی ثاًَیِ ٍ ای ػتفادُ اص ػیؼتن آتیاسی قغشُ، اعَالًی هذتآتیاسی غشقاب تا آب ًؼثتاً ؿَس دس 

دسكذ کشتي آلی  ،ؿذُ اػت. ػولیات کـاٍسصی هذاٍمدس کاستشی ّای هختلف هضسػِ افضایؾ ًؼثت خزب ػذین 
 خاک ػغحی سا افضایؾ دادُ اػت.
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