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  دهيكچ
ـ ر و تعـرق ز ي، تبخي کم، شور يزيخ صل مانند رطوبت و حا    ييها  يژگيران با و  ي ا ي خشک مرکز  يها  در قسمت شور   يها  نيزم اد شـناخته  ي
زان ين ميين پژوهش تعيهدف از ا. ر داشته باشديت خاک تأثيفي کيها  از شاخصيها ممکن است بر برخ   نين زم يبردن ا   ر کشت يز. شوند  يم
 يهـا  شاخص. ان بوده استري شور دشت ابرکوه واقع در مرکز ا  يها  نيبردن زم   ر کشت يا و ز  ي اح يت خاک در ط   يفي ک يها  رات شاخص ييتغ
 خاک از چهـار  يبي ترکيها نمونه. اند  شدهيريگ  ونجه اندازه ي و    ر کشت گندم  ي ز يها  ني شور، زم  يها  ني شامل زم  ي خاک در سه کاربر    يفيک
ـ د رقي بـا اسـ  يريگ درات قابل عصارهيتروژن کل، کربوهي، ني برداشته شده و کربن آل يمتر  ي سانت ۳۰-۴۰ و   ۲۰-۳۰،  ۱۰-۲۰،  ۰-۱۰  هيال ق، ي

ن يـي ها در آنها تع دانه  خاکيداري و پايشدن کربن آل ي، معدن)POCmic(ز يو ر) POCmac(  درشتيها دانه  موجود در خاکيا  ذرهيکربن آل
ـ ها گرد   هي خاک در تمام ال    يدار شور   ي شور باعث کاهش معن    يها  نيبردن زم   ر کشت يز. شد ـ ي ـ  ي مقـاد يده ول تـروژن کـل،   ي، نير کـربن آل

ـ در تمـام ال . افتـه اسـت  يش ي افـزا ي کشاورزيها ني خاک در زميشدن کربن آل ي و معدن POCmac، POCmic، دراتيکربوه هـا نـسبت    هي
POCmac/POCmic  ـ  ر کشتي زچنين هم. ر کشت گندم بوده استي زيها  نيشتر از زم  يونجه ب ير کشت   ي ز يها  ني در زم  شـور  يهـا  نيبردن زم

 سـاختمان خـاک در   يداري و پايزان مواد آليها، م هيشتر اليدر ب.  استشده) MWD(ها  انهد  خاکيداريدار شاخص پا يش معنيموجب افزا 
ب يل ترسيبودن پتانس ادتريو ز خاک تيفيکبودن  دهنده بهتر ن نشان ير کشت گندم بوده که ا     ي ز يها  نيشتر از زم  يونجه ب ير کشت   ي ز يها  نيزم

  .باشد يم  کشت گندمري زيها نيونجه نسبت به زمير کشت ي زيها نيکربن در زم
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  مقدمه
ـ زان تول ين م يجاد تعادل ب  ي و ا  يعيدار از منابع طب   ياستفاده پا  د و  ي

ـ  اخيها  در ساليعيت منابع طبيفيبهبود ک  ر مـورد توجـه قـرار    ي
ـ در ا . گرفته اسـت   ـ ن م ي ـ ار مهـم پا  يان خـاک جـزء بـس      ي  يداري

ـ نـد   ي خاک در انجام فرا    ييتوانا. ستها    ستمياکوس  يا  ا اسـتفاده  ي
). ۱۱(دهـد   يستم نشان مـ يت خاک را در اکوس يفيژه، مفهوم ک  يو
ـ ت خـاک شـاخص مهـم پا       يفيک ط ي و محـ ي در کـشاورز يداري
ـ  خـاک کـه در ب  يهـا  يژگـ يو .شـود  يست محسوب مـ يز شتر ي

ت خاک مورد اسـتفاده پژوهـشگران       يفي مربوط به ک   يها  پژوهش
 يچگـال :  ماننـد  يکـ يزي ف يها  يژگي و -١قرار گرفته است شامل     

 ييايمي شيها يژگي و-٢ها و تخلخل،  دانه  خاکيداري، پايظاهر
:  ماننـد يکيولـوژ ي بيها يژگي و-٣ و يتروژن آل يکربن و ن  : مانند

). ٢( است يميت آنزي و فعال  يکروبيتوده م يتنفس خاک، کربن ز   
 و  ييايميوشي ب يها   به عنوان شاخص   يکروبي و م  ييايميعوامل ش 

 يد آل مختلف مواياجزا. اند  شدهيت خاک معرفيفي کيکيولوژيب
ت خاک محسوب يفي در ک ييايميوشي مهم ب  يها  خاک از شاخص  

تـوان   ي مـ يکيولـوژ ي بيهـا    در مـورد شـاخص     ).١٠(شـوند     يم
ـ  خاک به عنوان حيکروبين گفت که جامعه م  يچن  نيا ن يتـر  ياتي

 يکير در عملکرد اکولوژ   ييتواند هر گونه تغ     يستم، م يعضو اکوس 
ــد ــ. خــاک را انعکــاس ده ــربن آل ــم خــاک از يک ــ مه ن و يرت

ـ ل ز يت خاک بوده و پتانس    يفين عوامل مؤثر بر ک    يتر  يديکل  يادي
). ۱۱( دارد ي مختلـف کـشاورز  يهـا   تيرير در اثر مد   يي تغ يبرا

ـ ن خاک ي آلکربن محصول با مقدار   دي تول زاني م ني ب يوابستگ ز ي
ـ بـا ا  . )۱۰( است   دهيبه اثبات رس   پژوهشگرانتوسط   ن وجـود   ي
عنوان شاخص حـساس مـواد      تواند به     ي نم يي به تنها  يکربن آل 

مـواد  ) ۱۰(چ و همکـاران     يگوري گر ).٢٠( خاک مطرح شود     يآل
ـ  عنـوان    را بـه (Particulate organic matter, POM) يا  ذرهيآل
 از POM.  کردنديت خاک معرفيفي کيابيد جهت ارزي مفيبيترک

 خاک محسوب شـده و شـامل        داري ناپا ي مهم مواد آل   يها  بخش
ـ . ستا  متر دچار تجزيه شده  بقاياي گياهي است که ک      يکربن آل

ــه ) Particulate organic carbon, POC(اي  ذره ــک ب  ۳۹نزدي
 ري ذخـا  گـر ياز د . )۴(دهد    درصد کربن آلي خاک را تشکيل مي      

ـ د هستند که از     ها  دراتيخاک کربوه  يمواد آل   کـشاورزي   دگاهي
هاي  دانه دادن ذرات در خاک  آنها، پيوندفهي و وظيژگيوين تر مهم

 به نگهداري آب در خاک    چنين  هماين ترکيبات   . باشد  يمايدار  پ
هـا،   دانـه  کمک کرده و به علت تأثير در تشکيل و پايداري خاک          

   ).۱۴(در کيفيت خاک نقش بسزايي دارند 
دهند که    يل م يها تشک   ابانيران را ب  ي از کشور ا   يميبخش عظ   

 يهاي پوشش گيا داراي ياهيمعموالً شور بوده و بدون پوشش گ     
باشـد    ي م ي متنوع يها  مي اقل يزد دارا ياستان   . هستند ي کم يليخ

  ن استان را در بري از اي بخش اعظميابانيم فراخشک و ب   يکه اقل 
ـ بـودن تبخ    ادي و زي نزوالت جو يکم. گرفته است  انه در ير سـال ي

ـ      يهـا   ش خاک يداين استان، پ  ي از مناطق ا   يبرخ  ي شـور را در پ
جذب و نگهداري آب زان ي مکاهششوري خاک با . داشته است

تبـادل گـازي، فتوسـنتز و سـنتز     جـاد اخـتالل در     ياتوسط گياه،   
ـ تخر). ١٧ (شود ها مانع از رشد گياه مي     پروتئين  يهـا  ب خـاک ي

ـ     شور در مناطق خـشک بـا کـم          خـاک  يشـدن مقـدار کـربن آل
 ي ورود  ماننـد  ي مختلفـ  عوامل محيطي ). ٢٣(گردد    يمشخص م 

 و  pH ، غلظـت يـون سـديم،      هـا   نمـک کم مواد آلي، مقدار زياد      
شـور اثـر    يهـا  خـاک مقدار آب خاک بر مقدار کـربن آلـي در        

 تودهيزشوري با کاهش رشد گياه باعث کاهش  ). ١٣ (گذارند  مي
قوالراتـا و  ). ٩( شـود  در زير و بـاالي سـطح خـاک مـي         ياهيگ

با بررسي اثر شوري بر رشد گياه شبدر دريافتند کـه           ) ٩(رئيسي  
 بـا  .ريشه بيشتر از ساقه و برگ اسـت رشد   کاهشاثر شوري بر 

ـ در مناطق خشک انجام آب    ن وجود،   يا  مناسـب بـه منظـور       ياري
ـ ش قابل يها، افـزا     نمک ييآبشو ـ ت اسـتفاده از آب و در نها     ي ت ي

فنگ و همکـاران    . باشد  ي الزم م  يد محصول کشاورز  يجهت تول 
 و کاهش  يي بر آبشو  يارير آب يتأث) ١( و همكاران    انيزهتابو  ) ۸(

  .اند ها را گزارش نموده ت نمکغلظ
ـ با توجـه بـه ا         از  يمـ ي شـور بخـش عظ     يهـا   نيکـه زمـ     ني

 ي تاکنون پژوهشولياند،  گرفته ران را در بر ي ا ي مرکز يها  قسمت
ـ  ا  ت خاک يفي ک يها  در مورد شاخص    چنـين   هـم هـا و      نين زمـ  ي

ـ ا.  آنهـا انجـام نـشده اسـت        يا  هي حاشـ  ي کشاورز يها  نيزم ن ي
 يها  نيبردن زم   ر کشت ياء و ز  ير اح ي تأث يپژوهش با هدف بررس   



  ..  .هاي  زمينيهاي کيفيت خاک در اثر احيا تغيير شاخص 
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 يکيولـوژ ي و ب  ييايمي، شـ  يکيزي ف يها   از شاخص  يشور بر برخ  
  .ت خاک انجام شده استيفيک
  

  ها مواد و روش
  يف منطقه مورد بررسيتوص

   شــمالي و۳۱˚ ۱۸´موقعيــت جغرافيــائي  ابرکــوه بــا شهرســتان
گرفتـه   کيلومتري جنوب غربي يزد قرار ۱۴۰در   شرقي ۵۳˚ ۱۷´

هـا و   بـر اسـاس داده   .است متر ۱۵۰۰ا يرتفاع آن از سطح درو ا 
خـشک بـا   ن شهرسـتان  ياآب و هواي ، يستگاه هواشناسيآمار ا 

 بـوده و  سـرد    هـاي نيمـه     هاي گرم و خـشک و زمـستان         تابستان
ـ و تبخ ميانگين بارنـدگي     ـ آن بـه ترت  سـاليانه   ر  ي  ۲۸۰۰و  ۶۰ بي

ـ گـرفتن ا   با توجـه بـه قـرار      . باشد  متر مي  ميلي هرسـتان در  ن شي
 يزان بارنـدگ  يانه و م  ير و تعرق سال   يادبودن تبخ يابان، ز يه ب يحاش

 بوده و يادي زيها  نمکين منطقه داراي شور در ا   يها  کم، خاک 
ف بـوده و  يار ضعيبسها    ني اين زم  ياهين علت پوشش گ   يبه هم 

ـ بـا ا . باشـد  يم) Tamarix hispida( گز يها گاهاً شامل بوته ن ي
ـ  زيهـا  ني هزار هکتار زمـ ۲۷ش از ي بن شهرستان با يوجود، ا  ر ي

و ) ونجـه و جـو    يشتر شامل گندم،    يب (يکشت محصوالت زراع  
 يهـا   از قطـب   يکـ ي) شتر شامل زردآلـو، پـسته و انـار        يب (يباغ

ن شهرستان  ي ا ي کشاورز  ب  آ. شود  ي استان محسوب م   يکشاورز
ـ  عميها از چاه   يهـا   کـه سـفره  يياز آنجـا . شـود  يق پمپـاژ مـ  ي

ـ شهرسـتان ب  ن  ي ا ينيرزميز  اسـتان  ي شـمال يهـا  شتر از قـسمت  ي
 يها ت آبيفيشود، ک ين ميتأم) آباده، بوانات و صفاشهر (فارس  
 ي آب کـشاورز   يکيت الکتر يهدا( نسبتاً مناسب بوده     يکشاورز

متر   يموس در سانت    کروي م ۲۵۰۰ تا   ۱۷۰۰ن  يشده ب   مزارع انتخاب 
ـ و از ا  ) ر بود يمتغ ـ  در ا يرو کـشاورز    ني نـق  ن شهرسـتان از رو ي
 شـور بـه     يهـا   نيل زمـ  ي تبد يدر ابتدا .  برخوردار است  يا  ژهيو
ـ  ۱۳۵۸ يهـا   سـال  (ي کشاورز يها  نيزم ، در منـاطق    )۱۳۶۰ ي ال

شـده و بـه صـورت         يبنـد    شـور کـرت    يها  ني زم يمورد بررس 
شده، سـپس     ن انجام ي سنگ ياري مرتبه در آنها آب    ۳ ي ال ۲،  يغرقاب

ــز ــال ي ــد و در س ــشت چغندرقن ــا ر ک ــديه ــ زي بع ــشتي  ر ک
 مانند گندم و جو رفته و پـس از چنـد سـال             يمحصوالت زراع 

قـرار گرفتـه   ) ژه بـا گنـدم  يو به(ز در تناوب با آنها يونجه ن ياه  يگ
ـ  زيهـا  نيانه در هـر هکتـار از زمـ    ين سال يانگيطور م   به. است ر ي

ــه ــترت کــشت گنــدم ب لــوگرم اوره و فــسفات ي ک۲۰۰ و۴۰۰ب ي
تـرات  يلوگرم ن ي ک ۲۰۰ونجه  ير کشت   ي ز يها  نيوم و در زم   يآمون
  .شود يوم مصرف ميلوگرم فسفات آموني ک۲۰۰وم و يآمون

  
  خاکيبردار نمونه

اي  در جنوب شهرستان به گونه همنطق ۳برداري خاک   نمونهيبرا
ه ي كـشاورزي ايـن منـاطق در حاشـ         يهـا   نيانتخاب شد كه زمـ    

 در هر يـك از      ۱۳۸۷رماه سال   يدر ت .  شور قرار داشتند   يها  نيزم
در (ونجـه  ير کشت ي زيها  نير، زم    شو يها  نيانه، زم گ  مناطق سه 

در تناوب با جو و (ر کشت گندم ي زيها نيو زم) تناوب با گندم
برداري در هر يـك    به عنوان سه تيمار، تعيين شد و نمونه       ) شيآ

هر نمونه تركيبـي شـامل سـه    ( نمونه تركيبي   ۳از سه تيمار و با      
، ۰-۱۰  هياز چهار ال   خاک   يها    نمونه. انجام گرفت ) تكرار است 

د و جهت   ي گرد يآور  متر جمع   ي سانت ۳۰-۴۰ و   ۳۰-۲۰،  ۲۰-۱۰
  .شگاه منتقل شدي مربوطه به آزمايها انجام آزمايش

 
  ها ه خاکيتجز
 در بافت خاک به روش پيپت، هدايت الکتريکين پژوهش يدر ا 

درصــد ،  اشـباع گـل خــاک در ) pH( اسـيديته   واشـباع عـصاره  
بـا  کربن آلي خاک     و درصد    ش کلدال نيتروژن کل بر اساس رو    

بـراي تعيـين پايـداري       .)۳ (ي و بالک تعيـين شـد      لروش والک 
ها با روش الک مرطوب، از روش کامبـاردال و اليـوت          دانه  خاك

 ٤خـشک کـه از الـک      گرم خاک هـوا    ٧٠ابتدا  . استفاده شد  )٥(
پاش خيس شده و بـه        متري عبور داده شده بود، توسط آب        ميلي

ور گرديـد و سـپس خـاک     مقطـر غوطـه    در آب  دقيقه١٠مدت  
ــک  ٠٥/٠ و ٢٥/٠، ٥/٠، ١، ٢هـــاي  مرطـــوب روي ســـري الـ

 بار بـه  ٥٠ها توسط موتور الکتريکي،   الک. متري ريخته شد    ميلي
متر در آب، باال و پايين رفتـه    سانتي٣ دقيقه و با کورس ٢مدت  

ــاقي ــواد ب ــک و م ــده روي ال ــا در آون  مان ــاي (ه ــه ٥٠دم  درج
تـر از     ذرات بـزرگ   ن پـژوهش  يدر ا . خشک گرديد ) رادگ  يسانت
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) متر يلي م٢٥/٠ -٢( درشت يها متر به عنوان خاکدانه     ميلي ٢٥/٠
ــاقي ــک   و ذرات ب ــده روي ال ــي٠٥/٠مان ــوان    ميل ــه عن ــر ب مت

 .شـد  در نظـر گرفتـه    ) متـر   يلي م ٠٥/٠ -٢٥/٠( ريز   يها   خاکدانه
 ,Mean weight diameter( هـا  دانه ميانگين وزني قطر خاك  

MWD(    با استفاده از معادله  ∑
=

=
n

i
iiMWD

1
WX د ين گرد ييتع

 Wi و i الـک   ي رو يهـا   دانـه    ميانگين قطـر خـاك     Xiکه در آن،    
  . ستها دانه  همان خاكينسبت وزن

 گـرم از هـر دو بخـش    ١٠ابتـدا بـه    ،POMکردن   براي جدا   
  درصد هگـزا ٥ليتر محلول   ميلي٣٠هاي ريز و درشت،   دانه  خاک
 سـاعت تکـان داده      ١٦سديم اضافه گرديد و به مدت         فسفات  متا
  شده ميکرومتر ريخته٥٣سپس اين سوسپانسيون روي الک     . شد

مـواد  . و با آب مقطر شسته شد تـا آب خروجـي شـفاف شـود             
هـاي ريـز و    دانـه   در خـاک POM + Sand (مانده روي الک باقي

ـ خـشک گرد ) گـراد  يسـانت  درجه ٥٥دماي (در آون  ) درشت . دي
ــدازه ــري ان ــهراه از POM گي ــاهش وزن ب ــوزاندن   ک ــيله س    وس

)Loss On Ignition( بود )ابتدا . )٦POM + Sand  توزين شـده 
 قرار داده گراد يسانت درجه ٤٥٠ ساعت در دماي  ٤و براي مدت    
مانده دوباره وزن شـده و   ، مواد باقيزمان مورد نظرشد و بعد از   

بـا   POCمقـدار   و ده شـ  محاسـبه  POM آنهـا مقـدار      از تفاوت 
الزم بـه   . دسـت آمـد   ه   ب POM = POC / ٧/١استفاده از فرمول    

 در   خاکPOCها و  دانه  خاکيداري پايها ذکر است که شاخص
  .  نشديريگ  اندازهيمتر ي سانت٣٠-٤٠  هيال

  با  اسيد رقيق   محلول در  يها  گيري مقدار کربوهيدرات    اندازه 
بـه يـک گـرم      ). ٧ (انجام گرفـت  سولفوريک     اسيد -روش فنل 

 و به   افزوده شده  موالر   ٢٥/٠سولفوريک   ليتر اسيد    ميلي ١٠خاک  
 ٣٠سوسپانسيون به مدت  سپس  . شد تکان داده  ساعت   ١٦مدت  

 از محلول صـاف رويـي       ه و  دور، سانتريفوژ شد   ٣٠٠٠دقيقه در   
ـ گردها استفاده     غلظت کربوهيدرات  يريگ  اندازهبراي   ، بـدين   دي

ليتر محلـول فنـل       ميلي ٠٥/٠ ،تر از عصاره  لي   ميلي ٢ترتيب که به      
خلـوص  (سولفوريک غلـيظ     ليتر اسيد    ميلي ٥ درصد وزني و     ٨٠
جهت ايجاد رنـگ زرد متمايـل بـه نـارنجي اضـافه       )  درصد ٩٨

 نـانومتر بـا اسـتفاده از    ٤٩٠گرديد و مقدار جذب در طول موج  
 تعيـين  بـه منظـور   چنـين  هـم . دستگاه اسپکتروفتومتر قرائت شد   

  . استفاده شدگلوکز  محلولاز  ،ستانداردمنحني ا
زان ي خاک، ميشدن کربن آل يل معدنيگيري پتانس  اندازه يبرا  

۲ COون و تحـت  ي روز انکوباسـ ٤٥شده از خاک در مدت   آزاد
 يون برگشت يتراسيشده، به روش ت      کنترل ي و رطوبت  ييط دما يشرا

  ).١٨(د ي گرديريگ مانده اندازه يبا سود باق
ت خـاک در اثـر      يفي ک يها  ر شاخص ييزان تغ يم ي بررس يبرا  
ـ آزمـون تجز   از   شـور  يها  ني زم اءياح ـ ه وار ي  (ANOVA)انس  ي

ـ و ماسـتفاده شـد    ـ ال در يژگـ ي هـر و ي تکرارهـا  نيانگي   وهـا  هي
 ٥ يدر سـطح آمـار     LSD توسـط آزمـون       مختلـف  يها  کاربري
هـا بـا       آمـاري داده   يهـا   محاسـبه . دش سهي مقا گريکديبا  درصد  

  . انجام گرفتSASافزار  استفاده از نرم
  

  نتايج و بحث
 يبررس مورد   يها  خاک ييايمي و ش  يکيزيف يها  يژگيو از   يبرخ

 يهـا  خـاک . آورده شده اسـت  ۱جدول  در   مختلف   يها    هيدر ال 
ــوم رســي دارايمــورد بررســ ــوده و مي بافــت ل ــ ب   زان آهــک ي

ـ  متغ١/٨ تـا  ٧/٧ن ي آنها بpH درصد و ٧/٣٤ تا   ٣/٣١ن  يآنها ب  ر ي
ــود ــاك. ب ــه خ ــاي منطق ــاپلو   ه ــسيک ه ــروه کل ــالدر گ   دزيس

)Calcic Haplosalids(شوند ي مبندي  طبقه.  
ـ تجزحاصـله از     جينتا ـ  وار هي  يهـا  يژگـ ي از و  ي برخـ  انسي

. آورده شده اسـت    ۲جدول   در   ي مورد بررس  يها   خاک ييايميش
 ير در برخـ يي شور باعث تغيها  نيبردن زم   ر کشت ي ز يکل طور به

ج آن بـه صـورت جداگانـه        يکه نتـا  د  ي خاک گرد  يها  يژگياز و 
  .ها آورده شده است يژگيک از وي هر يبرا

  
  خاک يکيت الکتريهدا

ت ي شـور را بـر هـدا       يهـا   نيبـردن زمـ     ر کشت ير ز يتأث ۱شکل  
 شـور  يها نيبردن زم  ر کشت يبا ز . دهد  ي خاک نشان م   يکيالکتر
ـ          هيخاک در تمام ال    يکي الکتر تيهدا  يدار  يها بـه صـورت معن

   مورد اسـتفاده در يارين علت که آب آب   يبه ا . استافته  يکاهش  
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  مختلفيها  هي در الي مورد بررسيها خاک يها يژگيو از يبرخ. ۱جدول 

   هيال pH آهک  شن  لت يس رس 
)%(  )-(   متر يسانت 

 ينوع کاربر

۵/۳۵ ۸/۳۳ ۷/۳۰ ۰/۳۴ ۹/۷ ۱۰-۰ 
۰/۳۷ ۳/۳۴ ۷/۲۸ ۵/۳۲ ۱/۸ ۲۰-۱۰ 
۸/۳۷ ۵/۳۴ ۷/۲۷ ۴/۳۳ ۰/۸ ۳۰-۲۰ 
۰/۳۹ ۷/۳۲ ۳/۲۸ ۳/۳۱ ۸/۷ ۴۰-۳۰ 

  شوريها نيزم

             
۰/۳۷ ۵/۳۵ ۵/۲۷ ۵/۳۲ ۷/۷ ۱۰-۰ 
۶/۳۹ ۵/۳۳ ۹/۲۶ ۲/۳۲ ۸/۷ ۲۰-۱۰ 
۶/۳۷ ۷/۳۳ ۷/۲۸ ۸/۳۱ ۷/۷ ۳۰-۲۰ 
۰/۳۸ ۶/۳۳ ۴/۲۸ ۵/۳۱ ۸/۷ ۴۰-۳۰ 

 گندم

           
۰/۳۷ ۰/۳۵ ۰/۲۸ ۳/۳۳ ۸/۷ ۱۰-۰ 
۶/۳۸ ۹/۳۱ ۵/۲۹ ۳/۳۲ ۸/۷ ۲۰-۱۰ 
۰/۳۹ ۴/۳۵ ۶/۲۵ ۲/۳۲ ۹/۷ ۳۰-۲۰ 
۶/۳۷ ۷/۳۳ ۷/۲۸ ۷/۳۴ ۷/۷ ۴۰-۳۰ 

 هونجي

   يها نيزم

  يکشاورز

  
  ي مورد بررسيها  خاکييايمي شيها يژگي از وينتايج تجزيه واريانس برخ. ۲جدول 

  ميانگين مربعات
يکيت الکتريهدا رييمنابع تغ  دراتيکربوه  تروژن ين  يکربن آل   درجه آزادي 

(dS m ۱- ) (g kg ۱- ) 

  ۰۵/۳*  ۱۵/۰*  ۸/۵۴*  ۸/۱۱۱۳۵*  ۲  يکاربر
  ۰۷/۰*  ۰۰۱/۰*  ۴/۰*  ۳/۳۹*  ۲۴  يتکرار در کاربر

  ۵۳/۰*  ۰۳/۰*  ۱/۳*  ۶/۵۳۱*  ۳   هيال
  ns۲۹/۰  ۰۱/۰*  ۴/۲*  ۵/۵۶۶*  ۶ يکاربر ×  هيال

  ۰۱/۰  ۰۰۰۳/۰  ۱/۰  ۴/۲  ۷۲ خطا
  .باشد  درصد مي۵شدن اثر تيمار در سطح آماري  دار دهنده عدم معني  نشانns درصد ۱/۰دار تيمار در سطح آماري  نيدهنده اثر مع نشان:  *

  
ـ  برخـوردار بـوده، آب     يت نسبتاً مناسب  يفيمزارع، از ک    سـبب   ياري

ن راستا  ي در ا  . خاک شده است   ي و کاهش شور   ها  نمک ييآبشو
ـ  ريتـأث ) ٨(فنگ و همکاران     ـ  آب دار ي معن  و  ييآبـشو را بـر     ياري

 ي کشاورز يها   مختلف خاک  يها    هيها در ال    کاهش غلظت نمک  
ـ ن) ١( و همكاران    انيزهتاب   .گزارش کردند ـ ز بي ان نمودنـد کـه   ي

 ري بـا  يها  نيزم نسبت به    يکشاورز يها  خاک يکي الکتر تيهدا
  بـه هـا     نمک ي و شستشو  ياري به علت آب   اردکان -زديدر دشت   
  .ت کاهش يافته اسيدار يطور معن

  

    خاکيکربن آل
ـ ي شور موجب افـزا يها نيبردن زم   ر کشت يزا و   ياح دار  يش معن

ـ   ـ م ).۳جـدول    ( خـاك شـده اسـت      يکربن آل ـ    ي  يزان کـربن آل
 يشتر از دو کـاربر يها ب    هيونجه در تمام ال   ير کشت   ي ز يها  خاک

ر کشت گنـدم    ي ز يها   خاک ي مقدار کربن آل   چنين  هم. گر بود يد
کـه در واقـع    (يمتر ي سانت٢٠-٣٠ و ١٠-٢٠،  ٠-١٠ يها  هيدر ال 

ـ در ال . استشور   يها  نيشتر از زم  يب)  شخم هستند   هيهمان ال    هي
 خاک مربوط به ترشحات ي تنها منشا مواد آليمتر ي سانت٣٠-٤٠
ــر ــشه گي ــوده و در اي ــاه ب ــن الي ــ بازگــشت بقا هي ــ گياي   ياهي
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زمین شور گندم یونجه

  
   انجام شده و LSDها به روش  نيانگيسه ميقام.  مختلفيها يها و کاربر  هي در ال  خاکيکيت الکتريهدا. ۱شکل 

  ). LSD= ۸/۵(باشند  يدار م ي بدون تفاوت معن ي آمار۰۵/۰حروف مشابه در سطح 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

   مختلفيها  يها و کاربر هي در ال  خاکي مواد آليها يژگي از ويسه برخيمقا. ۳جدول 
  يکربن آل تروژن کل ين C/Nنسبت 

  )لوگرميدر کگرم (  –
 يکاربر

  هيال
 )متر يسانت(

d ۲/۸ ef ۰۷/۰  g ۵۶/۰ ن شوريزم 
ab ۴/۱۶ bc ۱۸/۰  bc ۸۸/۲ گندم  
bc ۳/۱۳ a ۳۰/۰  a ۸۰/۳ ونجهي 

۱۰–۰ 

      d ۷/۸ ef ۰۸/۰ g ۷۲/۰ ن شوريزم 
ab ۶/۱۵ cd ۱۶/۰ de ۱۸/۲ گندم  
bc ۹/۱۲ a ۲۷/۰ b ۳۰/۳ ونجهي 

۲۰–۱۰  

      e ۱/۴ f ۰۵/۰ g ۲۶/۰ ن شوريزم 
bc ۲/۱۳ cd ۱۴/۰ ef ۷۶/۱ گندم  
abc ۸/۱۳ b ۲۲/۰ bc ۰۱/۳ ونجهي 

۳۰–۲۰ 

      cd ۹/۱۰ de ۱۲/۰ f ۲۸/۱ ن شوريزم 
cd ۳/۱۰ cd ۱۴/۰ f ۴۲/۱ گندم  
a ۳/۱۷  c ۱۷/۰ cd ۵۴/۲ ونجهي 

۴۰–۳۰ 

۷/۳ ۰۵/۰ ۵۱/۰ LSD 

 بـدون تفـاوت   ي آمـار ۰۵/۰ر سـطح   هر ستون، حروف مـشابه د ي انجام شده و برا   LSDها به روش      نيانگيسه م يمقا
 .هستددار  يمعن
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 يل تفاوتين دليز است، به هميات شخم ناچيبه خاک توسط عمل
. ده نـشده اسـت    يدشور   يها  نير کشت گندم و زم    ين خاک ز  يب

ـ  ر يونجه نـسبت بـه گنـدم دارا       ياه  ين علت که گ   يبد  يهـا   شهي
ـ جـه م  ي است، در نت   يتر  قيعم ـ    ي ـ  در ال  يزان کـربن آل  ٣٠-٤٠  هي
. هاسـت   ر خاک يشتر از سا  يونجه ب ير کشت   ي خاک ز  يمتر  يسانت

 بـه   ينخورده در مناطق مورد بررس       دست يها  نيکه زم  يياز آنجا 
 پوشـش   ي رطوبت، عمـدتاً دارا    ياد خاک و کم   ي ز يعلت شور 

ـ    ير کاربر يي هستند و پس از تغ     يفي ضع ياهيگ  ي تحت کشت آب
ـ انـد، ا     برخوردار بوده  يمناسب نسبتاً   يقرار گرفته و از کودده     ن ي

 يشـده از عملکـرد خـوب         شده که محـصوالت کـشت       امر سبب 
 يها ني خاک در زميرو بازگشت مواد آل ني ا برخوردار بوده و از

رئيـسي  . باشـد شور   يها  نيشتر از زم  ي ب يافته به کشاورز  ير  ييتغ
  به کشاورزييمرتع يها نيزم تأثير مثبت تغيير کاربري زي ن)١٦(

ذخاير کربن آلي و    (هاي کيفيت خاک       را بر شاخص   هرکرددر ش 
ـ پژوهـشگران  کـه  يي از آنجـا .گزارش کـرد ) نيتروژن خاک  ن ي ب

ـ  ي مثبتيت خاک رابطه خط   يفي و ک  يکربن آل  رنـد  يگ ي در نظـر م
نخـورده    دسـت  يها  نيرفتن زم   ر کشت ين منطقه با ز   ي، در ا  )١٠(

  .افته استي بهبود يطور محسوس ت خاک بهيفيشور، ک
  
  تروژن خاکين

 يهـا  يتـروژن خـاک در کـاربر   يسه ني از مقابه دست آمده ج  ينتا
ـ مختلف نشان داد که در تمام ال       ـ هـا بـه اسـتثناء ال        هي  ٣٠-٤٠  هي

ـ  بي کـشاورز يهـا  تروژن در خـاک   يمقدار ن ،  يمتر  يسانت شتر از ي
ـ کـه ب    يياز آنجـا  ). ۳جـدول   ( شور بـوده اسـت       يها  نيزم شتر ي
توان  يشود، م يره مي ذخيآلتروژن موجود در خاک به صورت       ين
 ي را با مقدار کربن آلي کشاورزيها نيتروژن در زميبودن ن  شتريب

ونجـه  يستم کشت   يالزم به ذکر است که در س      . ه نمود يآنها توج 
گـذار   ريتروژن خاک تأثيز بر مقدار نيتروژن هوا ن  ي ن يستيت ز يتثب

 به علت ي کشاورزيها  در خاک  ي ورود يش مواد آل  يافزا. است
ـ ، آب يهش شـور  کا  موجـب   ييايمي شـ  ي و کـاربرد کودهـا     ياري
.  شده است  ي کشاورز يها  نيتروژن خاک در زم   يزان ن يش م يافزا
ـ     ي ن C/Nنسبت     تـروژن کـل در تمـام       ي و ن  يز مانند کـربن آل

کمتر از ) يمتر ي سانت٣٠-٤٠  هيبه استثناء ال( شور     خاک يها  هيال
  ).۳جدول ( بود ي کشاورزيها خاک

  
  درات خاکيکربوه

ـ گ درات قابل عصارهيها غلظت کربوه   هيدر تمام ال   د ي بـا اسـ  يري
 شور بوده است يها شتر از خاکي بي کشاورزيها ق در خاک يرق
ـ که غلظت کربوه   ني با وجود ا   ).۲شکل  ( ـ درات در ال  ي  ۰-۱۰  هي

ـ     يونجه ب ير کشت   ي خاک ز  يمتر  يسانت  در يشتر از گندم بـود ول
ـ  علت ا . مشاهده نشد  ن آنها ي ب يدار  يتفاوت معن ها    هيالر  يسا ن ي
ـ  موجـود غ   يهـا  ج را که با دانسته    ينتا نظـر    ح بـه  ير قابـل توضـ    ي
ـ  بيد بتوان بـا بررسـ   يرسد، شا   يم ـ في کيشتر روي ـ ت و ترکي ب ي

 يها  با استفاده از روش   (ق  يد رق ي محلول در اس   يها  دراتيکربوه
ونجه و  يستم کشت   يسه آنها در دو س    يو مقا ) HPLCن مانند   ينو

باشـند،   يز متفـاوت مـ  ي نيدار و نوع کربن آل   گندم که از نظر مق    
  .ه نموديتوج

  
 ها دانه  خاکيداريپا

 در MWD ري مقـاد شـود کـه   يخص مـ  مـش ۳شـکل  با توجه به   
ار کـم بـوده     يبـس  ي کشاورز يها  شور نسبت به خاک    يها  خاک
ـ يها عوامل دانه  خاکيداريل و پا  يدر تشک . است ، ي مانند ماده آل
ن عوامل يت ايهر چه فعال.  دارندو زمان نقش) ميکلس(ها  ونيکات

ــود و   ــدودتر ش ــمح ــواملي ــردد،   يا ع ــا گ ــاهش آنه ــبب ک  س
 يهـا  نيرسد در زم يبه نظر م  . ابدي يز کاهش م  ي ن يساز  دانه  خاک
ـ  ياهيبودن تراکم پوشش گ به سبب کمشور    خـاک،  ي و مـواد آل
 ي کـشاورز يهـا  نيل آنها بـه زمـ  ي کم بوده و تبد    MWDر  يمقاد

ـ ش م ي افـزا  هـا و    نمک کاهش غلظت    ليتوانسته است به دل    زان ي
سـاز   دانـه   ت عوامـل خـاک    يش فعال ي خاک، موجب افزا   يمواد آل 

مانند از  اهان و ترشح مواد چسب  يشه گ يجانداران خاک، نفوذ ر   (
شده و ساختمان خـاک     ) يز  ز جانداران خاک  ياهان و ر  يشه گ ير

 کـه   ان داشـتند  يب) ٢١ (گنزالزتجادا و    چنين  هم .را بهبود ببخشد  
 پايداري  موجب کاهش  )K و   Naش  يهمراه با افزا   (ECزايش  اف

  .شود يمساختمان خاک 
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زمین شور گندم یونجه

  ها به روش نيانگيسه ميمقا.  مختلفيها يها و کاربر هي در ال(MWD)ها  دانه  قطر خاکين وزنيانگيسه ميمقا. ۳شکل   
LSD ۰۸/۰ (هستنددار  ي بدون تفاوت معني آمار۰۵/۰ انجام شده و حروف مشابه در سطح = LSD.(  

  
POC   

ر ي، تنهـا مقـاد  شور يها در خاک POCر يبودن مقاد زيعلت ناچ   به
POC   ـ بـا هـم مقا    ) ونجهيگندم و    (ي کشاورز يها  خاک در سه ي

 و نـسبت  POCmacها مقـدار    هي تمام الدر). ۴جدول  (شده است   
POCmac/POCmic   ر يشتر از خاک ز   يونجه ب ير کشت   ي در خاک ز

  ).۴جدول  (کشت گندم بوده است
POC کمتر دچار تجزيه شـده     است که   خاک ي مواد آل   جزء   

، بـا کـاهش انـدازه    )۱۲(ن  بـه نظـر جـان و همکـارا         .)۴(است  

 چنـين   هـم  .يابـد    درجه تجزيه مواد آلي افزايش مـي       ها  دانه  خاک
مـواد آلـي تـازه بيـشتر در     ان داشتند ي ب)۱۹(سيکس و همکاران    

 شـود و مـواد آلـي موجـود در       هاي درشت يافـت مـي       دانه  خاک
 است که باعـث     يا  شده هاي ريز شامل مواد آلي تجزيه       دانه  خاک

ن اجزاء ين اساس، در بيبر ا .دگرد هاي ريز مي دانه پايداري خاک 
POC  ،POCmac    نسبت به POCmic بوده يتر  تازهي مواد آل ي دارا 

  بودن شتريبا توجه به ب. ب شده استيه و تخريو کمتر دچار تجز   



  ..  .هاي  زمينيهاي کيفيت خاک در اثر احيا تغيير شاخص 
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  ي کشاورزيها  مختلف خاکيها هي در الPOCسه يمقا. ۴جدول 
POCmac/POCmic POCmic POCmac  

  )متر يلي م۴تر از  لوگرم خاک کوچکيگرم در ک(  –
  ينوع کاربر

   هيال
  )متر يسانت(

d ۷/۲  b ۲۱/۰  cd ۵۷/۰ گندم  
a ۵/۶ a ۳۶/۰ a ۳۵/۲ يونجه 

۱۰–۰  
e ۴/۲ ab ۲۷/۰ cd ۶۵/۰ گندم  
b ۷/۴ b ۲۶/۰ b ۲۵/۱ يونجه 

۲۰–۱۰ 

e ۲/۲ b ۱۹/۰ d ۴۱/۰ گندم  
c ۴/۳ b ۲۵/۰ c ۸۴/۰ يونجه 

۳۰–۲۰ 

۴/۰ ۰۹/۰ ۳۸/۰  LSD 
POCmac:درشت، يها دانه  موجود در خاکيا  ذرهي کربن آل POCmic:سه يمقا. زي ريها دانه  موجود در خاکيا  ذرهي کربن آل

  .هستنددار  ي بدون تفاوت معني آمار۰۵/۰ انجام شده و در هر ستون، حروف مشابه در سطح LSDها به روش  نيانگيم
  

ـ   ير کـشت    ي در خاک ز   POCmac/POCmicنسبت   تـوان    يونجـه م
ـ  زيهـا  ها نسبت به خاک ن خاکي ايگفت که مواد آل  ر کـشت  ي

 ي کشاورزيها ني در زم. است(Labile)دارتر يتر و ناپا گندم تازه 
ـ تروژن کل، کربوه  ي، ن يکربن آل ( خاک   يمواد آل  ) POCدرات و ي

ـ      ييدا کرده و از آنجا    يش پ يافزا  يهـا   يژگـ ي در و  ي کـه مـواد آل
ـ فيجـه در ک ي خـاک و در نت يکيژولـو ي و بييايمي، شـ  يکيزيف ت ي

ن ي شور در ايها نيبردن زم ر کشتيز دارند،  ييخاک نقش بسزا  
  .ت خاک شده استيفي کيمنطقه باعث ارتقا

  
   خاکيشدن کربن آل يمعدن

 کربن شدن يمعدنزان يسه ميآمده از مقا ج بدستي نتا ۵جدول  در  
 شـدن  يمعدنمقدار  .  ارائه شده است   ي مورد بررس  يها   خاک يآل

ر ي زيها نيدر زم)  روز٤٥(ون ي آلي در طول مدت انکوباس   کربن
   بوده که نـشان     ار کم يبسشور   يها  نياد و در زم   يونجه ز يکشت  

ـ يت مي از نظر فعال ونجهير کشت   ي ز يها  دهد که خاک    يم  يکروب
 يياز آنجا. هستندشور  يها ژه خاکيو ها به ر خاک يتر از سا    فعال

افتـه، در  ي خـاک کـاهش    يشـور ش  ي با افزا  يکه مقدار کربن آل   
ـ نشـور   يهـا  ني در زمـ يکيولوژيت بيجه کاهش فعال ينت ز قابـل  ي
و ساردينها و همکاران ) ٢٢( تريپاتي و همکاران     . است ينيب  شيپ
هاي شور گزارش   را در خاکي آل کربنشدن يکاهش معدن) ١٨(

ـ زهـاي     ECعالوه بر کـاهش فعاليـت ميکروبـي در          . کردند ، ادي
  کـربن شـدن  يو قابليت استفاده از آن بر معـدن  ورودي سوبسترا   

ـ  از مقابـه دسـت آمـده   ج ينتـا . گـذارد   اثر مي يآل سه شـاخص  ي
 يهـا  در خـاک ) ي آل  کربن شدن يمعدن(ت خاک   يفي ک يکيولوژيب

 آن ي خاک و درجه شور    ير کربن آل  يله مقاد يوس   به يمورد بررس 
ـ گر بـا اح   يعبارت د   به. استه  يقابل توج   شـور،   يهـا   ني زمـ  ياي
کننـده    خاک که به همراه کمبود رطوبت از عوامل محدود   شوري
 به خـاک  ي مواد آليزان وروديافته و م  ياه است، کاهش    يرشد گ 
ـ   ي ب ي کشاورز يها  نيدر زم   يشتر شده و به تبع آن تجمع مواد آل

ـ ز اثر گذاشته و از اي خاک نيکروبيت ميت و فعال  يبر جمع  رو  ني
ـ   کـربن  شـدن  يمعـدن زان  يش م يموجب افزا   يهـا   ر خـاک  د ي آل

 کـه  ي، عـامل ي کـشاورز  يها  نين زم يدر ب .  است   شده يکشاورز
ـ  کربن   شدن يمعدنده که   يگرد  باعث   ـ  در خـاک ز    يآل ر کـشت   ي

ـ ر کشت گنـدم شـود، کم  يشتر از خاک ز  يونجه ب ي ـ فيت و کي ت ي
ـ ونجه مواد آلـي ب  ير کشت   ي بوده که در خاک ز     يمواد آل   شتر وي
ـ  رئ چنـين   مهـ . ر کشت گندم بوده اسـت     يتر از خاک ز     تازه  يسي

 ونجه گـزارش کـرد کـه      ي گندم و    يايت بقا يفيسه ک يبا مقا ) ١٥(
 ونجه نسبت بهي يايه بقاي و سرعت تجز   کربن شدن يمعدنزان  يم

ونجـه نـسبت بـه     ي يايشتر بوده و در مجموع بقا     ي گندم ب  يايبقا
  .است يتر ت مناسبيفي کي گندم دارايايبقا
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  ونيهای مورد بررسی در طول دوره انکوباس خاک-mg C kg) ۱ ( آلی کربنشدن یمعدنمقدار . ۵جدول 
  )روز(زمان انکوباتور 

۴۵ -۳۶  ۳۶ -۲۹ ۲۹ -۲۳ ۲۳ -۱۷ ۱۷ -۱۲ ۱۲ -۸  ۸-۵  ۵-۳  ۳-۰  
  نوع کاربری

c  ۵/۴  c  ۱/۷  c  ۹/۴  c  ۲/۶  c  ۷/۳  c  ۶/۱  c  ۰/۴  c  ۰/۲  c  ۲/۱۵  ن شوريزم  
b ۵/۱۵  b  ۳/۲۵  b  ۰/۲۹  b  ۴/۲۲  b ۰/۱۳  b ۶/۱۶  b ۵/۱۹  b ۰/۲۰  b  ۵/۴۲   گندم  
a ۹/۳۳  a ۰/۵۶  a ۵/۴۲  a ۶/۴۹  a ۴/۲۷  a ۸/۲۲  a  ۸/۲۹  a  ۵/۳۲  a  ۰/۷۹  ونجهي  

  .باشند دار می  آماری بدون تفاوت معنی۰۵/۰در هر ستون، حروف مشابه در سطح 
  
  يريگ جهينت
ـ ن پژوهش نشان داد که اح     يج ا ينتا ـ  شـور و ز يهـا  نياء زمـ ي ر ي

ـ في ک يهـا   ود تمام شاخص  بردن آنها موجب بهب     کشت ت خـاک   ي
ط يبـودن شـرا   علـت نامـساعد  ه   شور، ب  يها  نيدر زم . شده است 

ت خاک مطلوب نبـوده و      يفي، ک ياهيتوده گ يد ز يخاک جهت تول  
 يهـا   نيسه با زمـ   يها در مقا    نين زم يت خاک ا  يفي ک يها  شاخص
ـ  از مقا  بـه دسـت آمـده     ج  ينتا. ن است ييار پا ي بس يکشاورز سه ي

ـ   کربن شدن يمعدنکه   (يکروبيت م يفعال ـ ب ي آل ، )انگر آن اسـت   ي
ـ     ي کامل با نتا   يهماهنگ  خـاک داشـت بـه    يج مربوط به کربن آل

ونجه حداکثر و   ير کشت   ي در خاک ز   يکروبيت م يکه فعال   يطور
ستم ي در سPOCmac که يياز آنجا. حداقل بودشور  يها در خاک
گـر  ي د يستم کشت گندم بود و از سو      يشتر از س  يونجه ب يکشت  

POCmac بت به    نسPOCmic  ل شـده  ي تـشک يتـر   تازهي از مواد آل
ـ  ز يهـا    خاک ين موضوع که مواد آل    ياست، ا  ونجـه  ير کـشت    ي

ستم کشت ين در سيبنابرا. رسد يتر از گندم است، به اثبات م تازه
ـ ت ري، فعالياهيش مواد تازه گ يونجه به علت افزا   ي ز جانـداران  ي

ـ يفين جهت ک يدتر بوده و از ا    ي شد يز  خاک  خـاک  يت کربن آل
تـر    شـور مناسـب  يهـا  نيستم کشت گندم و زم   يسه با س  يدر مقا 

ـ  حفـظ تول  ي کـشاورز  يهـا   ني که در زمـ    يي از آنجا  .باشد  يم د ي
ـ ن اهم يشتري حائز ب  يکيولوژيب  ي وابـستگ چنـين  هـم ت بـوده و  ي
 خـاک کـامالً بـه اثبـات     يد محصول به مقدار مواد آل    يزان تول يم

ـ  بودن تمـام اجـزا   شتريتوان ب يده است، م  يرس  خـاک  يء مـواد آل
ـ  ( ـ تـروژن کـل، کربوه    ي، ن يکربن آل  در  )POC يدرات و اجـزا   ي
ـ  تول ي را به معن   ي کشاورز يها  نيزم ـ  ب يکيولـوژ يد ب ي  شتر و در  ي

ل ي در اثــر تبــد.ت خــاک در نظــر گرفــتيــفي کيجــه ارتقــاينت
ـ  شـاخص پا يکـشاورز  يهـا  نيزمـ شـور بـه    يهـا   نيزم  يداري

ـ جـه بـا ز    ي، در نت  افتـه يش  ي افزا يدار  يمعنطور    ها به   دانه  خاک ر ي
ز کـاهش  يش خاک را نيتوان فرسا يشور م يها  نيزمبردن    کشت

نخـورده،     شـور دسـت    يهـا   نيرفتن زمـ    ر کشت ي ز چنين  هم. داد
 (Carbon sequestration)ب کـربن  يره و ترسيباعث افزايش ذخ

ل ينکه در منـاطق مرطـوب تبـد       يبا وجود ا  . در خاک شده است   
 باعـث کـاهش     ي کـشاورز  ياه  نينخورده به زم     دست يها  نيزم

اما کشت و کار مـداوم در       ) ١٢(شود    ي خاک م  ير کربن آل  يذخا
، مقدار يکيولوژيد بيزان توليش مي خشک، به علت افزا يها  مياقل

ـ  غ يها  ني خاک را نسبت به زم     يکربن آل  ش ي افـزا  يکـشاورز  ري
نخورده به   دست يها  نيل زم ير تبد يوجود تناقض در تأث   . دهد  يم
 خاک در مناطق خشک و ي بر مقدار مواد آليز کشاوريها نيزم

ــوب ب ــمرط ــه وضــع ي ــش گيشتر ب ــت پوش ــياهي ــا ني زم  يه
د ماده يل توليو پتانس) ياهيتراکم و نوع پوشش گ   (نخورده    دست

 هرچند کـشت مـداوم   . دارد ي بستگ ي کشاورز يها  نيخشک زم 
ـ سه با کشت گندم بيت خاک را در مقا يفيونجه ک ي ش يشتر افـزا ي

 ياهانيونجه جزء گ  ين نکته توجه داشت که      يبه ا د  ي با يداده، ول 
ـ  که کم يياز آنجا.  داردياديار زي بسياز آبياست که ن    عامـل  يآب
ـ  در ا  ي کشاورز  کننده    محدود د يجـه شـا  ين منطقـه اسـت، در نت   ي

ـ في کيهـا  ز بهبود شاخص  يژه پسته ن  يو   به ياهان باغ يکشت گ  ت ي
ـ     ـ  ا يداشـته باشـد کـه بررسـ         يخاک را در پ  ين موضـوع بـرا    ي

  .شود يشنهاد مينده پي آيها پژوهش



  ..  .هاي  زمينيهاي کيفيت خاک در اثر احيا تغيير شاخص 
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Abstract 
The salt–affected lands in arid regions of central Iran are characterized by low rainfall, low fertility, high evaporation 
and salinity. The cultivation of salt–affected lands may have a major influence on soil quality. The aim of this study was 
to determine the response of soil quality indicators to reclamation and cultivation of salt–affected lands occurring in 
Abarkooh plain, central Iran. Soil quality indicators were evaluated in three land use systems including salt-affected 
land, wheat, and alfalfa fields. Composite soil samples were collected at 0–10, 10–20, 20–30, and 30–40 cm layers and 
analyzed for soil organic carbon, total nitrogen, carbohydrate, particulate organic carbon in macro-aggregates (POCmac) 
and micro-aggregates (POCmic), organic carbon mineralization and wet aggregate stability. The cultivation of salt–
affected land caused a significant decrease in electrical conductivity at all layers and increased the amount of soil 
organic carbon, total nitrogen, carbohydrate, POCmac, POCmic, and organic carbon mineralization. At all layers, the 
POCmac/POCmic ratio in the alfalfa fields was higher than that in the wheat fields. The cultivation of salt-affected land 
caused a significant increase in soil aggregate stability (MWD) at all layers. In most cases, the amounts of soil organic 
matter and MWD were greater in alfalfa than in the wheat fields, reflecting a better soil quality and thus higher potential 
for increasing soil organic carbon sequestration in the alfalfa fields.  
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