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  چکیده

ها را بر مبناي نوع مشـکالت موجـود در   یک روش تکنیکی است که خاك) FCC(بندي استعداد حاصلخیزي خاك سیستم طبقه
بنـدي اسـتعداد   در طبقـه  FCCهدف از انجام این پژوهش، استفاده از سیسـتم  . کندبندي میهاي زراعی گروهیریتآنها براي مد

ایـن  . باشداي و ارزیابی اراضی میهاي شالیزاري در بخشی از استان گیالن جهت تسهیل اعمال مدیریت تغذیهحاصلخیزي خاك
 12تعـداد  . انـد هاي استاندارد به انجام رسیدهیل شده است که با روشپژوهش از دو بخش مطالعات صحرایی و آزمایشگاهی تشک

خاکرخ به فواصل یک کیلومتر از یکدیگر در اراضی شالیکاري منطقه مورد مطالعه حفر و پـس از تشـریح هریـک از آنهـا، نمونـه      
بنـدي  طبقـه . نها صورت پـذیرفت هاي فیزیکی و شیمیایی بر روي آبرداري از افق هاي سطحی و زیرسطحی آنها انجام و آزمایش

هاي اکثر خاك. هاي مذکور گردیدشامل هشت نوع کالس مختلف براي خاك )FCC(هاي مورد مطالعه استعداد حاصلخیزي خاك
 vو  g ،bهاي کنندهدر سطح دوم این سیستم توصیف. قرار گرفتند Sو  Lو برخی در گروه  Cمورد مطالعه در سطح تیپ در گروه 

منعکس کننده شرایط و موقعیت حاصلخیزي خاك بوده که در  FCCتفسیر واحدهاي . مورد مطالعه اختصاص یافتند هايبه خاك
  .اي و باروري خاك مفید می باشندهاي مدیریت تغذیهطراحی برنامه

 

  گیالن، بندي خاكطبقه، FCCروشاراضی زیرکشت برنج،  : کلمات کلیدي

  

 

   مقدمه

بنـدي  یـک سیسـتم طبقـه   ) Fertility Capability soil Classification(خـاك   بندي استعداد حاصلخیزيطبقه
بنـدي  هاي زراعـی گـروه  ها را بر مبناي نوع مشکالت موجود در آنها براي مدیریتخاك براي اهداف ویژه است که خاك

ارزیابی نبوده بلکـه   کند و به عبارتی یک روشبندي نمیها را درجهاین روش  خاك). 1975بیول و همکاران، (می کند 
اساس این سیستم، پارامترها و خصوصیات کمی موجود ). 1385ایوبی، (روشی در راستاي کمک به ارزیابی اراضی است 

بنـدي  نسخه اولیه ایـن سیسـتم طبقـه   . باشدسطحی که مستقیما بر رشد گیاه موثر هستند، میدر خاك سطحی و زیر
بندي خاك و حاصلخیزي خاك ارائـه  ور برقراري ارتباط بین اطالعات ردهبه منظ) 1975(خاك توسط بیول و همکاران 

) wetlands(نسخه دوم را به منظور تفسیر خصوصیات خاك براي کشت برنج در اراضی خـیس  ) 1986(بیول . گردید

  هاي نقشـه  هبراي تفسیر داد. بندي به طور گسترده در دنیا مورد استفاده قرار گرفته استاین سیستم طبقه. تدوین کرد
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بنـدي  ، در طبقـه )1384(ترابی و همکـاران  . هاي جهان که توسط فائو تهیه شده، از این روش استفاده شده استخاك
تـر و  اسـتفاده نمـوده و نتـایج را بـا روش هـاي دقیـق       FCCاستعداد حاصلخیزي خاك اراضی زیر کشت برنج از روش 

در اکثـر مـوارد منطبـق بـا      FCCد که اطالعات خروجی حاصل از روش نتایج آنها نشان دا. پارامتریک مقایسه نمودند
هاي از این رو با توجه به پیچیده بودن روش محاسبات در سیستم. باشداطالعات خروجی حاصل از روش پارامتریک می

. مودنـد در شالیزارها را براي کارشناسان و کشـاورزان توصـیه ن   FCCپارامتریک و تخصصی بودن آن، استفاده از روش 

هـاي  بسیاري از اطالعـات و داده  -1: را اینگونه بیان داشتند که FCC، دو مزیت سیستم )1978(مورمان و ون بریمن 
هـاي  نیـاز بـه نمونـه    -2و . باشـند آوري در مزرعه یا قابل استخراج از یک نقشه خاك خوب و دقیـق مـی  آن قابل جمع

بایستی جهت کشت برنج در اراضی خیس  FCCردند که سیستم آنها همچنین بیان ک. آزمایشی ساده  و مشخص دارد
هاي شالیزاري در بخشـی از  بندي خاكجهت طبقه FCCهدف از انجام این پژوهش، استفاده از سیستم . سازگار گردد

  .باشداي و ارزیابی اراضی میاستان گیالن جهت تسهیل اعمال مدیریت تغذیه

 

   ها مواد و روش

این . باشدهکتار می 1000راضی شالیکاري در حد فاصل خشکبیجار تا زیباکنار با مساحتی بالغ بر منطقه مورد مطالعه ا
 25و  دقیقه 45درجه و  49هاي جغرافیایی منطقه در شمال مرکزي استان گیالن و در سواحل دریاي خزر بین طول

درجه و  37ثانیه تا  25دقیقه و  22رجه و د 37هاي جغرافیایی و عرض ثانیه شرقی 13دقیقه و  49درجه و  49تا  ثانیه
هاي منطقه و با هدف بررسی روند پس از مطالعه و بررسی نقشه. واقع گردیده است شمالی ثانیه 44و  دقیقه 26

غربی در منطقه، یک ترانسکت مورب از سمت جنوب غربی  -جنوبی و شرقی  -تغییرات خاك در هر دو راستاي شمالی
منطقه مورد مطالعه انتخاب و پس از تعیین نقاط مورد نظر اقدام ) کبیجار به سمت زیباکنارخش(به سمت شمال شرقی 

خاکرخ در منطقه  12در مجموع تعداد . به حفر خاکرخ به صورت زیگزاگی و به فواصل یک کیلومتر از یکدیگر گردید
برداري وزارت کشاورزي ي تشریح و نمونههاي آنها بر اساس کتابچه راهنمابرداري از هریک از افقحفر و تشریح و نمونه

1آمریکا
2هاي استانداردکلیه مطالعات آزمایشگاهی مطابق با شیوه .صورت گرفت 

هاي هاي مربوط به روشو دستورالعمل 
3آنالیز خاك

 و عصاره در گلبه ترتیب خاك و هدایت الکتریکی  pHبافت خاك به روش هیدرومتري، . انجام گرفتند 

ازت کل، فسفر و پتاسیم قابل جذب . محاسبه گردید =pH 2/8رفیت تبادلی به روش استات سدیم در خاك و ظ اشباع
گیري آهن، روي براي اندازه. گیري قرار گرفتندنیز به ترتیب به روش هاي کجلدال، اولسن و استات آمونیوم مورد اندازه

بندي استعداد طبقه. ذب اتمی قرائت گردیدانجام و مقادیر آنها در دستگاه ج DTPAگیري توسط و منگنز عصاره
. انجام گردید) 2003سانچز و همکاران، (  FCCهاي مورد مطالعه بر طبق نسخه چهارم سیستم حاصلخیزي خاك

٤بندي تیپ یا زیرتیپداراي دو سطح طبقه FCCسیستم 
در سطح اول نوع ). 1جدول (باشد ها می5کنندهو توصیف 

  ها کنندهبندي، توصیفدر سطح دوم این طبقه. شوندبه عنوان تیپ خاك شناخته می بافت افق سطحی و زیرسطحی

  

                                                
1 Field book for Describing and Sampling Soils, Version 2, September 2002 

2 Handbook of Soil Analysis 

3 Soil Analysis Methods 
4 Type / Substrata type 
5  Condition Modifier 
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  .شوندکننده براي رشد گیاه محسوب میکه نشانگر شرایط خاص خاك به عنوان عوامل محدود. شوندبیان می

  ش دادهکننده مشخص شده و حدود آنها به صورت کمی نمایتوصیف 17هاي خاك در مجموع به صورت ویژگی

  .دهدهاي خاك را در ارتباط با قابلیت آن براي رشد گیاه نشان مینمایش این دو سطح در کنار هم ویژگی. شودمی

 FCCمعرفی سیستم  - 1جدول 

  )تر باشندمتري سطح خاك، هرکدام که کم عمقسانتی 20بافت الیه شخم یا ( تیپ

S می شن لو: شنی بودن خاك سطحی)LS( و شن ،)S) ( بر اساس تعریفUSDA(  

L درصد رس، اما شنی لومی و شنی نباشد 35داراي کمتر از : لومی بودن خاك سطحی. 

C درصد رس 35داراي بیش از : رسی بودن خاك سطحی 

O متري یا بیشترسانتی 50درصد مواد آلی تا عمق  20هاي با بیشتر از خاك: هاي آلیخاك 

  )بافت تحت االرض( زیرتیپ

S باشدبافت آن مشابه تیپ می: شنی بودن خاك تحت االرض.  

L باشدبافت آن مشابه تیپ می: لومی بودن خاك تحت االرض. 

C باشدبافت آن مشابه تیپ می: رسی بودن خاك تحت االرض. 

R هاي مقاوم محدود کننده ریشهسنگ یا دیگر الیه 

  هاتوصیف کننده

g زهکشی ضعیف  

 g* زهکشی بسیار ضعیف، آبگیري طوالنی مدت 

d فصل خشک  

t درجه حرارت پایین خاك  

r درصد سنگریزه  

  درصد شیب خارج از محدوده دلخواه% 

k ذخیره کم عناصر غذایی 

e گنجایش تبادل کاتیونی کم 

a )هاي با براي خاك) سمیت آلومینیومpH  باشدکه معموال با کمبود فسفر همراه می 5کمتر از.  

h هاي با براي خاكpH  6تا  5بین  

b هاي آهکی با براي خاكpH  5/7باالتر از  

v هاي با خصوصیات ورتیکبراي خاك 

s زیمنس برمتر تا یک متري سطح خاكدسی 4هاي با هدایت الکتریکی بیشتر از براي خاك 

n هاي قلیاییبراي خاك 

c هاي اسیدي سولفاتهبراي خاك 

i الي تثبیت فسفرهاي با توانایی باخاك 

x هاي اندي سول حاوي آلوفانهاي زیادبراي خاك 

m درصد اشباع پایین کربن آلی 

  نتایج و بحث

  هاي مذکور شامل هشت نوع کالس مختلف براي خاك )FCC(هاي مورد مطالعه بندي استعداد حاصلخیزي خاكطبقه
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این سطح . قرار گرفتند Sو  Lو برخی در گروه  Cروه هاي مورد مطالعه در سطح تیپ در گاکثر خاك). 3جدول (گردید 
هاي مورد مطالعه به دلیل خاك. بر روي بافت سطحی و زیرسطحی خاك تاکید دارد FCCبندي در سیستم از طبقه

همچنین عملیات گلخرابی و . دارا بودن مقادیر باالي رس توانایی مناسبی جهت تامین عناصر غذایی براي گیاه دارند
 .باشدتر میباشند آسانموریلونایت میهاي رسی که در بخش رس خود داراي کانی مونتازي زمین نیز در خاكسآماده

هاي مورد مطالعه به دلیل شرایط آکوئیک بندي استعداد حاصلخیزي خاك، همه خاكدر سطح دوم سیستم طبقه
یک ویژگی مثبت براي کشت برنج محسوب  گرچه این عامل. را به خود اختصاص دادند gکننده حاکم بر آنها توصیف

هایی که داراي زهکشی ضعیف هستند اثرات مخربی از لحاظ تولید و آزاد سازي متان بر محیط شود، اما چنین خاكمی
هاي مورد مطالعه بندي خاكهاي موجود در کالس طبقهکنندهنیز از دیگر توصیف bکننده توصیف. گذارندزیست می

هاي مذکور یا آب زیرزمینی یا آبیاري حاوي کربنات کلسیم، رسوبات ننده آهکی بودن منشا خاكکباشد و بیانمی
 bکننده توصیف. مشکل کمبود آهن و روي ندارند bهاي همه خاك. باشدصدفی و یا کاربرد آهک توسط کشاورزان  می

گیري آهن و روي ایج حاصل از اندازهنت. تواند کمبود عناصر مذکور را نشان دهد ولی ضامن وجود حتمی آن نیستمی
هاي مذکور از این حیث دچار کمبود عناصري نظیر آهن و هاي مورد مطالعه نشان داد که خاكقابل جذب در خاك

نباید از نظر دور داشت کاربرد کود ازته در  bکننده هاي داراي توصیفنکته دیگري که در خاك. )2جدول ( روي هستند
توان کارایی آنها را هاي آهکی ممکن است با تصعید آمونیاك همراه باشد که میهاي ازته در خاكکاربرد کود. آنهاست

 9و  2هاي شماره ضریب انبساط خطی در خاکرخ) 09/0بیش از (باال بودن . با آمیختن آنها با خاك بهبود بخشید

-هاي داراي توصیفخاك. صاص دهنداز این سیستم را به خود اخت vکننده هاي مذکور توصیفموجب گردید تا خاك

هاي کشاورزي شوند و خصوصیات فیزیکی حادي جهت کاربريبا تغییرات رطوبت خاك منقبض و منبسط می vکننده 
. باشنداغلب آنها از حاصلخیزي باالیی برخوردار هستند و برخی نیز دچار کمبود فسفر می. دهندو راهسازي ارائه می

منعکس  FCCبه طور کلی، تفسیر واحدهاي  .لب داراي محتواي مواد آلی کمی هستندبرخالف تیرگی رنگ آنها اغ
اي و باروري خاك بسیار هاي مدیریت تغذیهباشند و در طراحی برنامهکننده شرایط و موقعیت حاصلخیزي خاك می

  باشندمفید می

 هاي مورد مطالعههاي سطحی خاكخصوصیات شیمیایی افق - 2 جدول

 عناصر ریزمغذي
(mg/kg) 

K 
(mg/kg) 

P 
(mg/kg) 

N 
(g/kg) 

CEC 
(cmol

+
/kg) 

ECe 

(ds/m) 
pHs  ضخامت افق

  )cm(سطحی 

 خاکرخ

 منگنز روي آهن
04/10  09/1  30/7  4/402  49/44  50/2  4/34  44/1  08/7  30 1 

16/6  60/0  68/11  2/416  41/8  13/1  7/38  00/1  22/7  30 2 

77/9  56/0  12/6  4/308  86/9  07/1  4/36  20/1  00/7  30 3 

92/9  84/0  92/7  6/268  15/10  50/1  4/34  77/1  88/6  40 4 

44/6  53/0  56/3  8/378  88/6  03/1  6/34  19/1  21/7  30 5 

85/13  01/2  14/4  2/770  79/36  43/1  8/18  74/0  17/7  25 6 

21/10  00/1  40/9  6/410  06/9  11/2  6/36  80/1  93/6  25 7 

84/22  77/1  22/4  4/382  90/56  13/2  7/34  61/1  01/7  30 8 

22/7  95/0  61/2  6/574  88/10  38/1  8/36  83/0  11/7  40 9 

82/12  16/1  24/10  4/510  10/7  19/3  7/44  35/1  16/7  25 10 

64/12  36/1  62/3  4/718  98/25  98/1  4/38  64/0  13/7  40 11 

25/22  36/0  10/4  8/208  55/8  66/0  00/4  30/0  57/7  40 12 
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 FCCهاي مورد مطالعه در سیستم بندي استعداد حاصلخیزي خاكطبقه -3جدول 

بنديکالس طبقه کنندهتوصیف   خاکرخ تیپ زیرتیپ 

Cgb gb - C 1 

CLgv gv L C 2 

CLgb gb L C 3 

CLgb gb L C 4 

Cgb gb - C 5 

LCgb gb C L 6 

Cg g - C 7 

Lgb gb - L 8 

Cgbv gbv - C 9 

Cgb gb - C 10 

Cgb gb - C 11 

SLg g L S 12 
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