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ABSTRACT 
Introduction 

It is very important to know the soil and its capabilities and limitations in order to increase the yield of agricultural products. Drainage networks 
are built in order to drain excess irrigation water and surface runoff, control the underground water level, and improve problematic soils. These 

networks are generally divided into two categories: surface drains and underground drains. 

 During operation, in order to maintain the optimal performance of surface drains, they may be dredged. Due to the salinity and the accumulation 
of various elements, the soils obtained from dredging should be investigated in terms of environmental restrictions and possible re-use in 

agricultural lands. The irrigation and drainage network of Dasht-Abbas is located in the south of Ilam province with an area of.  

This network has two main drains. Drain No. 1 is 20 km long and has a capacity of 81 cubic meters per second, and Drain No. 2 is 5 km long 
and has a capacity of 8 cubic meters per second. The capacity of these two drains was greatly reduced due to the characteristics of the soil texture 

of the region, the high rate of erosion, the lack of continuity of the network and the growth of plants.  

To solve this problem, dredging of two main drains was done. Various solutions were proposed for the drainage of soil from dredging, including 
the use in leveling agricultural lands. Due to the characteristics of the soils obtained from dredging, a soil science study was conducted. In this 

research, by sampling the dredged soil, the soil inside the drain and the agricultural soils, the characteristics of each have been investigated 

separately. 

Methodology 

To examine the dredged soil a total of 20 samples were taken from the MD1 drain and 5 samples from the MD2 drain. In order to compare the 

characteristics of dredged soil with drainage bottom soil and agricultural soil, 6 samples of agricultural land soil and 6 samples of drainage 
bottom soil were also taken. The samples were coded and immediately transferred to the soil science laboratory of Ilam University. 
 Physical and chemical characteristics of soil samples include; Apparent specific gravity by lump method, true specific gravity by cylinder 

method, soil texture class by hydrometric method, pH of saturated mud by glass electrode, electrical conductivity in saturated mud extract, lime 
by back titration method, phosphorus by Elson method, sodium and Potassium by flame atomic emission method (flame photometry), magnesium 

and calcium by complexometric titration method, exchange base cations using ammonium acetate at pH=7, cation exchange capacity (CEC) 

using sodium acetate at pH=8.2 and acetate Ammonium, Soil organic carbon was measured by wet burning method with potassium bichromate 
in the vicinity of concentrated sulfuric acid and titration of the remaining potassium bichromate with ferroammonium sulfate and dissolved 

carbonate and bicarbonate by simple acid and base titration method. Statistical analysis of data was done using SAS statistical software. 

Results and discussion 

The results obtained from the electrical conductivity measurementshowed that the EC of the dredged soil is 29.8 deciSiemens/meter and it is 

considered one of the salty soils and is not suitable for use in agricultural lands, and if it is used in agricultural lands, it should be salt-resistant 

plants. be planted in it. However, saline soils can be corrected with the help of washing. The acidity level of the saturated mud of the dredged 
soil is 7.77 and therefore it is in the category of alkaline soils. In addition to washing, modifiers can be used to improve alkaline soils. 

 The gypsum content of the dredged soil was 17.61% and it was placed in the category of gypsum soils. Therefore, it is not suitable for use in 

earth operations to build irrigation and drainage networks. Dredged soil with ESP<15, EC >4 and pH less than 8.5 is classified as saline soil. 
The amount of organic matter in the soil is less than 3 and in this sense it is poor. The amount of organic matter, organic carbon and nitrogen in 

dredged soil is lower than the recommended amount for agricultural soil. The amount of phosphorus in dredged soil is 11.5 mg/kg. For this 

reason, the dredged soil has a large amount of phosphorus. 
 The amount of calcium and magnesium in the dredged soil is 8.65 and 4 milliequivalents per liter, respectively, which shows that the dredged 

soil is poor in these elements. Dredged soil contains 419.02 milliequivalents/liter of potassium, which is more than the recommended limit for 
soil. The exchangeable sodium percentage in dredged soil is less than 15%, and its sodium absorption ratio is 9.35%. Dredged soil has a high 

amount of lime. Therefore, it is recommended to plant lime-resistant plants if it is used in agricultural land. 

 The lowest apparent specific gravity (1.38 g/cm3) and the lowest true specific gravity (2.35 g/cm3) are related to the soil of agricultural land. 
The results of the soil texture analysis showed that the agricultural soil and dredged soil have sandy loamy clay texture. 
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Conclusions 
The results show that the soil obtained from the dredging of the drains has limitations, that before any use, their soil characteristics should be 

carefully examined. The soil obtained from the dredging of the main drains of the studied network is part of saline and alkaline soils. 

Therefore, without modification, it cannot be used in agricultural land. The percentage of gypsum in the soil obtained from dredging is also 
high. Therefore, irrigation and drainage networks have limitations for use in soil operations. 
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 چکیده

شت ی آبیاری و زهکشی دهای اصلی شبکههای حاصل از الیروبی زهکشبررسی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک منظوربهاین پژوهش 
. در این مطالعه از دو تاسهزار هکتار  16استفاده در اراضی کشاورزی صورت گرفته است. مساحت این شبکه  باهدفعباس در استان ایالم  

 5روفاییه و زهکش شماره دو به طول  کیلومتر به رودخانه 20زهکش شماره یک به طول  های خاکی تهیه شد.شاخه اصلی زهکش نمونه
های زراعی اطراف زهکش برداری از خاک کف زهکش، خاک الیروبی شده زهکش و زمینشوند. نمونهکیلومتر به رودخانه چیخاب تخلیه می

شامل؛ وزن مخصوص حقیقی و ظاهری، پتاسیم، منیزیم،  موردمطالعههای خاک در سه محل های فیزیکی و شیمیایی نمونهانجام شد. ویژگی
اع کربنات، نسبت جذب سدیم، درصد سدیم تبادلی، کربن آلی، ظرفیت تبادل کاتیونی، سولفات، درصد اشبسدیم، کلسیم و فسفر، کربنات و بی

تر و میزان سدیم و میزان فسفر و منیزیم خاک زراعی بیش که میزان پتاسیم خاک الیروبی و گیری شد. نتایج نشان دادبازی و نیتروژن اندازه
 ود مواد مادری آهکی، مقدار آهک موجود در خاک. به دلیل وجاستبرای خاک زراعی  شدههیتوصتر از حد بهینه کلسیم خاک هر سه منطقه کم

ها بیش همه خاک pHست. اوبی و کف زهکش باال هر سه منطقه زیاد و مقدار گچ آن به دلیل اقلیم گرم و خشک و بارندگی کم در خاک الیر
ر سه هشود. کالس بافت خاک شور محسوب می های قلیایی و خاک الیروبی و کف زهکش از لحاظ هدایت الکتریکی خاکو جزو خاک 7از 

 .ستینهای کشاورزی مناسب . با توجه به نتایج، استفاده از خاک الیروبی در زمیناستمنطقه شنی رسی لومی 

 شیمیایی خاک وی های فیزیکخاک، زهکش، الیروبی، ویژگی های کلیدی:اژهو
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 مقدمه        
ها و ها و اطالع از قابلیتشناخت خاک ،وری مناسب از آنای برخوردار است که برای بهرهبستر تولید از اهمیت ویژه عنوانبهخاک       

های زهکشی در ایران بیشتر به خاطر اصالح اراضی و برنامه یطورکلبهگشای استفاده بهینه از این ثروت ملی است. های آن راهمحدودیت
برای نیاز به زهکشی  .تاساز سطح اراضی کشاورزی  مازادهای سطحی خارج نمودن جریان طورنیهمو اک خ یا کنترل مقدار امالح در

، از استکشاورزی در مناطق خشک  شدهشناختههای آبی از اصول کنترل شوری و سطح ایستابی آب زیرزمینی در مناطق خشک و زراعت
ی منظور از زهکشی ی با سرعت نفوذ اندک، در کاهش شوری سطح خاک مؤثر است ولیهادر خاک ژهیوبهزهکشی سطحی  هرچندطرفی 

کشی در مناطق . زهکشی در مناطق خشک  متفاوت از زهاستدر مناطق خشک استفاده از زهکشی زیرزمینی یا انهار زهکشی عمیق 
(. 1391)بای بوردی، ستل و انتقال امالح امرطوب است. زهکشی در مناطق مرطوب برای انتقال آب اضافی و در مناطق خشک برای انحال

به خاک  د شرایط هوازی درکند و با ایجاای در تولیدات کشاورزی بازی میزهکشی با تخلیه آب اضافی و کنترل شوری خاک نقش ارزنده
های زهکشی ز ایجاد شبکه(. هدف ا1380)جبلی،  گیردقرار می ستیزطیمحکند و در حقیقت در راستای بهبود ها کمک میتجزیه آالینده

خشک است اما شک و نیمهخاگرچه کشور ایران دارای اقلیم  .استخاک برای افزایش تولید محصول و ازدیاد درآمد  هایویژگیبهبود 
م ها و سیالب، آبیاری نادرست و شیب ک، باال آمدن آب رودخانهازحدشیببارندگی  ازجملههای زیادی تحت عوامل مختلف زمین هرساله

ها با کمبود اکسیژن برای و ریشه پرشدهآب  لهیوسبهشود که فضای هوای خاک ث میشوند. حالت ماندابی باعزمین دچار مشکل ماندابی می
 صورتبهیابد. کاهش تولید انرژی کاهش می تولید انرژی جهیدرنتهوازی صورت گرفته و تنفس مواجه گردند. در این شرایط تنفس بی

گردد. همچنین وجود آب اضافی در محیط ریشه باعث اختالالت زنی، رشد، فتوسنتز و جذب آب میجوانه ؛باعث کاهش میتقرمسیغمستقیم و 
 (.1378ز، تایز و زایگگلدانی و همکاران به نقل از ) گرددای برای گیاه مییونی و تغذیه

 پژوهش پیشینه و نظری مبانی

 یموردبررسرا  در استان گلستان یلس یهاخاک یفیک یهایژگیوتپه بر  بیش تیو موقع ییزداجنگلنقش ( 2009) 1خرمالی و همکاران
با تخلخل باال هستند که  یقو یاو خرده یادانه زساختاریر یدارا FO یهانشان داد که خاک یکیکرومورفولوژیم یهایبررس. قراردادند

 FO یدر خاک سطح یدفع یچرهایحضور پدوف قیباال از طر یو جانور یکروبیم تیاست. فعال یماده آل یادیدهنده وجود مقدار زنشان
 با تخلخل کم شده است. میعظ زساختاریمنجر به ر DEF یدر خاک سطح یکروبیم تیفعال جهیدرنتکمتر و  یشد. مواد آل دییتأ

. نتایج قراردادند یموردبررسرا  اردن یخشک حوضه ازرق در شمال شرق یهاخاک یهایژگیو و یریگشکل( 2005) 2خرسات و قداح
 یعمده برا یهاتی. محدودکنندیم جادیا یتوسعه کشاورز یبرا یو مانع پوشانندیمرا  هاخاک نیسطوح ا یابانیبنشان داد الیه خشک 

اگر قرار است همچنین یافتند باال است.  یریپذشیکم و فرسا یریکم، نفوذپذ ارینفوذ بس زانیدر منطقه، م یکشاورز یهانیاستفاده از زم
 مناسب اتخاذ شود. یتیریمد یهاوهیش دیکشت شوند با ییهاخاک نیچن

منطقه گلوگاه شهرستان  خاک در یکیزیف اتیخصوص یبر برخ یزراع نیجنگل به زم یاراض یکاربر رییتغ ریتأث( 1395فقیه و همکاران )
جرم مخصوص  شیاست و با افزا افتهیکاهش یزراع یدرصد در کاربر 33 یماده آل زانینشان داد که م جینتا. قراردادند یموردبررسرا  بابل

 رییکه تغ دهدیمنشان  قیقتح نیا جیاست. نتا افتهیکاهشاشباع  یکیدرولیه تیبوده، هدا یکم در خاک زراع یکه به علت ماده آل یظاهر
 خاک به دنبال خواهد داشت. یرا برا یمنف یامدیشده و پ تیفیموجب کاهش ک یکاربر

عباس صورت  ی آبیاری و زهکشی دشتهای شبکهزهکش اکخ شیمیایی و ای در رابطه با بررسی خصوصیات فیزیکیتاکنون مطالعه 
 ازنظر هاآنلذا بررسی  ،گیردمی قرار تفادهمورداسدر مزارع  منطقه ها توسط کشاورزانخاک زهکش یگاهنگرفته است. با توجه به اینکه 

مذکور  هایزهکش اکخ شیمیایی و فیزیکی هایتحقیق برای تعیین ویژگی. بنابراین این استمحدودیت برای اراضی زراعی ضروری 
  د.انجام گردی در دشت عباس دهلران های خاک برای استفاده در اراضی کشاورزیشناسایی محدودیت باهدف

 هامواد و روش       
تا 32°،15´شت عباس در جنوب غربی ایران، در استان ایالم، در جنوب شرقی دهلران، با مختصات جغرافیایی ی آبیاری و زهکشی دشبکه 

. این است شدهدادهنشان  1که در شکل  شده استواقعی آبریز کرخه طول شرقی در حوزه 10´، 48°تا  47°، 40´عرض شمالی و  °32، 30´
مین آب اراضی کشاورزی أت منظوربه. استمتر میلی 290میانگین بارندگی سالیانه آن  و شدهخشک ایران محسوب منطقه از نواحی خشک و نیمه

                                                      
1 Khormali et al 
2 Khresat & Qudah 
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ی آبیاری و زهکشی است. شبکه شدهانجامکیلومتر  7دشت عباس، انتقال آب از دریاچه سد کرخه به دشت عباس با احداث تونلی با طول 
هزار هکتار( از اراضی منطقه را تحت پوشش  5هزار هکتار و واحد عمرانی جنوبی  11انی شمالی هزار هکتار ) واحد عمر 16دشت عباس حدود 

برداری از آغاز شده است. با انتقال آب از کرخه به دشت عباس و کاهش بهره 1384از سال  برداری از این شبکه عمالًقرار داده است. بهره
اساس  است. بر آشکارشدهشدن اراضی  زه دارهای که نشانه یاگونهبهاست،  افتهیشیافزا منابع آب زیرزمینی، میزان تغذیه از آب زیرزمینی

. شبکه اصلی زهکشی استبوده و مناسب برای طرح آبیاری و زهکشی  III تا I در کالسدرصد اراضی  75مطالعات خاکشناسی طرح، بیش از 
های فرعی های مازاد آبیاری و جریان سطحی حوزهآب مزارع، آبزارع، زهآوری رواناب سطحی مهای خاکی روبازی است که جمعشامل کانال
 81کیلومتر و دبی  20به طول تقریبی  MD1 ی آبیاری و زهکشی دشت عباس دارای دو زهکش  اصلی. شبکهدارندعهدهه اطراف را ب

. این دو زهکش اندشدهدادهنشان  3و  2های شکلکه در  ب در ثانیه استعمترمک 8کیلومتر و دبی  5به طول  MD2 مترمکعب بر ثانیه و
های بافت کنند. ظرفیت این دو زهکش به دلیل ویژگیآبیاری را به دو رودخانه روفاییه و چیخاب تخلیه می یهازه آبهای سطحی و رواناب

دار شدن زه ،یه باالی سفره زیرزمینیبود. تغذ افتهیکاهش شدتبهخاک منطقه، میزان باالی فرسایش، عدم پیوستگی شبکه و رشد گیاهان 
و باال آمدن سطح آب  1394ی فرعی آبیاری و زهکشی دشت عباس در سال اراضی را به دنبال داشته است. با آغاز عملیات اجرایی شبکه

های ه است. خاکبرآورد شد مترمکعب ونیلیمکی. حجم الیروبی این دو زهکش بیش از شدالیروبی این دو زهکش آغاز  ،زیرزمینی منطقه
بررسی  رونیازاو تسطیح اراضی در برخی نقاط شبکه استفاده گردید.  یزیرخاکاز خاک الیروبی برای  والیروبی در حاشیه دو زهکش دپو 

              کشاورزی، انجام شد. آن برایهای شناخت محدودیت باهدفکیفیت خاک الیروبی شده 
نمونه از  20 درمجموعفواصل یک کیلومتری، و  بهMD2 وMD1 برای بررسی خاک الیروبی شده، از خاک دپو شده در طول زهکش 

برداشت گردید. برای مقایسه خصوصیات خاک الیروبی شده با خاک کف زهکش و زراعی  MD2نمونه خاک از زهکش  5 وMD1  زهکش
شناسی و بالفاصله به آزمایشگاه خاک یکدگذارها نه از خاک کف زهکش برداشت گردید. نمونهنمو 6نمونه از خاک اراضی زراعی و  6تعداد 

جرم  مخصوص ، جرم مخصوص ظاهری به روش کلوخههای خاک شامل؛ های فیزیکی و شیمیایی نمونهدانشگاه ایالم منتقل شد. . ویژگی
، 4الکترود شیشه )مک لین لهیوسبهگل اشباع  pH ،(1983، 3بودر)گی و ی بافت خاک به روش هیدرومتر ، کالسحقیقی به روش استوانه

سدیم و پتاسیم ، (1982، 6روش تیتراسیون برگشتی )نلسونبه آهک  ،(1982، 5)رودس قابلیت هدایت الکتریکی در عصاره گل اشباع ،(1982
های بازی تبادلی با کاتیون، کمپلکسومتری منیزیم و کلسیم به روش تیتراسیون ،(1982)رودس،  به روش نشر اتمی شعله )فالیم فتومتری(

، (1982و استات آمونیم )رودس،  pH =2/8ربا استفاده از استات سدیم د  (CEC)ظرفیت تبادل کاتیونی ، pH=7راستفاده از استات آمونیم د
با  ماندهیباقپتاسیم در مجاورت اسید سولفوریک غلیظ و تیتره کردن بیکرومات پتاسیم  کربن آلی خاک با روش سوزاندن تر با بیکرومات

ها با استفاده آماری داده لیوتحلهیتجزگیری شد. اندازه باز کربنات محلول به روش تیتراسیون ساده اسید وکربنات و بیو  فروآمونیوم سولفات
 .انجام گردید  SAS افزار آماریاز نرم

 

 
 های  اصلی موقعیت جغرافیایی شبکه آبیاری و زهکشی دشت عباس به همراه زهکش .1شکل

                                                      
3 Gee & Bauder 
4 McLean 
5 Rhoades 
6 Nelson 



 

 

ی آبیاری و زهکشی منطقه دشت عباسهای اصلی شبکهزهکششیمیایی خاک  وی بررسی خصوصیات فیزیک 93  
 

 

 
 قبل از الیروبی )الف( و بعد از الیروبی )ب( MD1زهکش اصلی  .2شکل

 

 
 قبل از الیروبی )الف(  و  بعد از الیروبی )ب( MD2زهکش اصلی  .3شکل

 

 هاافتهی

 خصوصیات شیمیایی خاکنتایج 

pH  خاک گل اشباع 

شود ) ساها و خاک می pH . غرقاب کردن خاک باعث افزایشاست pH دارای بیشترین pH 79/7 نتایج نشان داد که  خاک کف زهکش با
ثابت ماند و اً تقریب های قلیایی آهکی پس از غرقاب ابتدا کاهش یافت وخاک pH ( مشاهده کردند که1391توفیقی )  و (. نجفی1998 ،7مندال

(. 2005، 8شوند )ساهاراواتحیا میا 3NO+ , 4Mn+ ,3Fe, -42SO, 2CO- هوازی به ترتیبسپس افزایش یافت. در شرایط غرقاب و بی
های کاست و در رده خا 77/7که در خاک زمین زراعی وجود دارد. میزان اسیدیته گل اشباع خاک الیروبی  است 52/7کمترین اسیدیته گل اشباع 

  +H و  Al+3 هاییون یجابههای بازی ها خیلی شدید نیست و کاتیونشود. در مناطق با بارندگی اندک، آبشویی کاتیونبندی میقلیایی طبقه
 موردنظر یسه منطقه   pH (. تجزیه واریانس1385 ،شوند )شاهویییا حتی قلیایی می مانده و سبب ایجاد شرایط خنثی ودر همتافت تبادل باقی

  .بود موردمطالعهبین مناطق  (ns) داریحاکی از عدم اختالف معنی

 

                                                      
7 Saha & Mandal 
8 Sahrawat 

 ب الف

 الف ب



 

 

88-104(، 4)2، 1140، آب یدر بهره ور یشرفتهپ یها یفناور /جاور و همکاران 94  

 

  EC محلول خاک 
توان گفت . میاستکه به خاک کف زهکش مربوط  استزیمنس بر متر دسی EC،4/9 نتایج نشان داد بیشترین میزان 4با توجه به شکل 
تر از آب آبیاری است. همچنین پایین مراتببهاراضی آبی به داخل زهکش بوده که کیفیت آن  یهازه آبورود  ،خاک EC عامل اصلی باال بودن

های اطراف که حاوی امالح و کودهای شیمیایی است دلیلی بر بیشتر و زمین هاالبیسغرقاب بودن خاک کف به مدت طوالنی و دریافت آب 
ها پس از غرقاب افزایش محلول بیشتر خاک EC ( بیان داشت که1985) 9ما.. پونامپرواستبودن میزان هدایت الکتریکی خاک کف زهکش 

 -RCOO و  Fe2+،  Mn2+، NH+4 ،HCO-3 محلول خاک پس از غرقاب به دلیل افزایش غلظت EC  یابد. به نظر محققان افزایشمی

. کمترین میزان هدایت استمحلول خاک  به هاآنو آزاد شدن  +NH4 و  Fe+2 ،Mn+2  های سطح کلوئیدهای خاک باو جابجایی کاتیون
یابد. خاک در اثر آبیاری کاهش می  EC توان علت آن را چنین بیان کرد که. میاستدسی زیمنس بر متر در خاک زمین زراعی  88/2الکتریکی 

دسی زیمنس بر متر و در رده  29/8شوند.  میزان هدایت الکتریکی خاک الیروبی امالح همراه آب آبیاری به عمق رفته و با زه وارد زهکش می
تجزیه  های کف زهکش، بیشترین مقدار را به خود اختصاص داده است.خاک الیروبی بعد از نمونه ECمیزان  گیرد.های شور قرار میخاک

هدایت  ازلحاظقه های منطرا نشان داد. خاک (< 01/0p) داری در سطح یک درصدتفاوت معنی موردمطالعهبین خاک سه منطقه   EC واریانس
و غیره از عوامل مؤثر در شوری  یوبلندیپستهای محلول، تبخیر و تعرق، زهکشی ضعیف، اقلیم، های شور است. وجود نمکخاک والکتریکی جز

 یهاکنم ییآبشوآب کافی جهت  چراکه شوندیمیافت  خشکمهینهای خشک و در اقلیماً متأثر از نمک غالب یهاخاک.  شوندیمخاک محسوب 
های اصلی موجود ها و آنیوناز کاتیون -No3 و -Na+ ،Ca2+ ،Mg2+، K ،Cl- ،SO42-، CO32د و محلول از پروفیل خاک وجود ندار

 .)1389باشند )اوستان، شور می یهاآبو  هاخاکدر 

 

 

 برداریهای سه محل نمونهدر نمونه خاک EC. میانگین مقادیر 4شکل 

 

 پتاسیم خاک
بر کیلوگرم و در خاک الیروبی شده وجود دارد. منظور از تهویه بهتر وجود خلل و فرج بیشتر در خاک  گرمیلیم 02/419بیشترین میزان پتاسیم 

 هازه آب موردنظرهای زهکششود. و بر میزان پتاسیم افزوده می باالبردهاست که باعث آبشویی بیشتر خاک شده و میزان شستشویی سدیم را 
 گرمیلیم 300. حد بحرانی پتاسیم برای خاک استحاوی امالح و کودهای جذب نشده  هاآبکنند که این زه های اطراف را دریافت میتمام زمین

. کمترین مقدار پتاسیم استبحرانی حاوی پتاسیم  ازحدشیبخاک الیروبی که  دهدنتایج نشان می(. 1384)ملکوتی،  شده استمشخصبر کیلوگرم 
تر بودن مقدار پتاسیم در خاک کف زهکش این است که خاک کف زهکش تازه . دلیل کماستبر کیلوگرم در خاک کف زهکش  گرمیلیم 52/87

است ولی وقتی  خاک کف زهکش دارای بیشترین پتاسیم گریدعبارتبهاست.  افتهیانتقالاست و پتاسیم آن همراه خاک الیروبی شده  شدهبرداشت
داری حاکی از معنی ،تجزیه واریانس پتاسیم. استگرم بر کیلوگرم میلی 41/157میزان پتاسیم زمین   .شودیمالیروبی صورت گیرد همراه آن منتقل 

.در سطح یک درصد بود
                                                      
9 Ponnamperuma 
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  سدیم خاک 
واالن بر لیتر اِکیمیلی 69/12واالن بر لیتر است و در خاک کف زهکش وجود دارد. کمترین میزان سدیم اِکیمیلی 43/32بیشترین میزان سدیم 

در معرض آبشویی اً توان چنین بیان کرد که زمین زراعی مرتبمی را . دلیل کمتر بودن سدیم خاک زمین زراعیاستو مربوط به خاک زمین زراعی 
. استواالن بر لیتر اِکیمیلی 79/17قرار دارد بنابراین سدیم آن شسته شده است. میزان سدیم خاک الیروبی حد وسط بین زمین و کف زهکش 

به همین دلیل مقدار سدیم خاک کف زهکش  استچون بیشترین شوری مربوط به خاک کف زهکش میزان سدیم با شوری نسبت مستقیم دارد. 
خاک کف زهکش در حالت غرقاب است و . را نشان داد( < 01/0pدار در سطح یک درصد )تجزیه واریانس اختالف معنی نتایج. استبیشتر 

سدیم برای  قبولقابل. حد است. لذا حاوی سدیم بیشتری نسبت به سایر نقاط زهکش استهای اطراف های زمینو سیالب هازه آب کنندهافتیدر
  .است سدیم را دارا قبولقابلکمتر از حد  موردمطالعههای بنابراین خاک. استر واالن بر لیتاِکیمیلی 40خاک 

 منیزیم خاک
عناصر غذایی ثانویه بوده که نقش  و. منیزیم جزاستمنیزیم  از توجهقابلی سنگ مادر محتوی مقدار بافت سنگین و های نواحی خشک باخاک

بیشترین مقدار میانگین منیزیم در خاک  در این تحقیق .است 12/0 -5/1 هادر خاککند. مقدار نرمال منیزیم ای را در تغذیه گیاهان ایفا میعمده
ن بکار بردن کودهای محتوی منیزیم دانست. تواواالن بر لیتر است. دلیل بیشتر بودن منیزیم خاک زمین زراعی را میاِکیمیلی 8/5زمین زراعی 

واالن بر اِکیمیلی 2کند. کمترین مقدار منیزیم فشرده آبشویی می صورتبههای اساسی خاک را کاتیون بارش زیاد و بافت درشت خاک احتماالً
ت شستشویی زیاد خاک یکی از . خاک کف در معرض شستشویی بیشتری نسبت به خاک زمین زراعی اساستلیتر و مربوط به خاک کف زهکش 

مقدار منیزیم خاک الیروبی   است.  شدهمنتقلبر آن در اثر الیروبی زهکش مقدار منیزیم آن همراه خاک الیروبی  عالوه .استکمبود منیزیم  لیدال
خاک  ازیموردنخاک زمین زراعی بیشتر از حد بنابراین . واالن بر لیتر استاِکیمیلی 5منیزیم در خاک  قبولقابلواالن بر لیتر است. حد اِکیمیلی 4

 موردمطالعهگیرد. نتیجه تجزیه واریانس منیزیم سه منطقه وجود منیزیم در رده خیلی زیاد قرار می ازلحاظ. خاک الیروبی استحاوی منیزیم 
  د.را نشان دا  <p)01/0دار در سطح )اختالف معنی

 فسفر خاک
در اثر اً درصد متغیر است. فسفر تقریب 08/0تا  02/0گیاه بعد از ازت است. مقدار فسفر در خاک بین  ازیموردنعناصر غذایی  نیترمهمفسفر از 

کند. روش های سطحی تمرکز پیدا میدر الیه شود که معموالً، مقدار زیادی فسفر به خاک اضافه مییکودپاش جهیدرنترود و آبشویی از دست نمی
های زراعی معمول های زراعی بستگی به میزان کود و روشپراکندگی و مقدار فسفر خاک رونیازااست.  و عمق شخم در پراکندگی فسفر مؤثر

 46/12ها بیشتر است. بیشترین میزان فسفر اگر سنگ مادر حاوی مقدار زیادی فسفر باشد در شرایط مساوی مقدار فسفر این خاک حالنیباادارد. 
های مقدار فسفر افق های زراعی به علت افزایش کودهای فسفری معموالً. در خاکاستزمین زراعی بر کیلوگرم و مربوط به خاک  گرمیلیم

بر کیلوگرم  است و در خاک الیروبی زهکش وجود دارد. حد بحرانی  گرمیلیم 5/11های عمقی است. کمترین مقدار فسفر سطحی بیش از افق
ًا های نسبتگیرد. خاکدر رنج زیاد قرار می موردمطالعههای (. میزان فسفر خاک1384ی گرم بر کیلوگرم است ) ملکوتمیلی 10-7فسفر در خاک 
 یتیظرفسههای تر یونهای بالغبیشتری دارند چون در خاک جذبقابلها( فسفر سول)التی ترهای بالغدر مقایسه با خاک ها(سولجوان )اینسپتی

(. نتیجه تجزیه 2004)سالک و همکاران،  های نامحلول تبدیل شودبه شکل جذبقابلشود که فسفر آهن و آلومینیوم فراوانی وجود دارد و باعث می
  د.را نشان دا (ns) دارواریانس عدم اختالف معنی

 

 کلسیم خاک
واالن بر لیتر است و در خاک الیروبی زهکش وجود دارد. خاک الیروبی زهکش به دلیل دریافت آب کیاِمیلی 65/8بیشترین مقدار کلسیم 

واالن بر لیتر و اکیمیلی 41/6. کمترین مقدار کلسیم رادار استو آب زمین زراعی که حاوی کود و امالح است مقدار کلسیم  بیشتری  هاالبیس
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است. نتیجه این ارزیابی  شدهبرداشتمقدار کلسیم خاک کف زهکش این است که خاک آن . دلیل کمتر بودن استمربوط به خاک کف زهکش 
 ++Ca) را نشان داد.  کلسیم( < 01/0pداری در سطح یک درصد )با نتایج دبرمن و فیرهوست همخوانی نداشت. تجزیه واریانس اختالف معنی

 20اسیدی تا حدود  یهاخاکدرصد در  1/0بسیار متغیر است. بطوریکه از کمتر از عناصر پوسته زمین بوده که مقدار آن در خاک  نیترفراواناز  (
نواحی مرطوب  یهاخاککند. مقدار کلسیم همانند منیزیم تابع مواد مادری، اقلیم و بافت خاک بوده، بطوریکه های آهکی تغییر میدرصد در خاک

با مواد مادری آهکی  خشکمهیننواحی خشک و تا حدودی  یهاخاکن کلسیم و اند دارای حداقل میزااسیدی و دارای بافت سبک که معموالً
ی خاک، خصوصیات فیزیکی خاک و پایداری باشند. کلسیم در تکامل ماده آلی خاک، فعالیت موجودات زندهدارای حداکثر مقدار کلسیم می

 .حاوی کلسیم کمی است موردمطالعهبنابراین خاک . استبر لیتر  واالناِکیمیلی 20کلسیم برای خاک  قبولقابلها دخالت دارد. حد خاکدانه

 آهک خاک 
. خاک استاست و در خاک کف زهکش  64/35که در خاک زمین زراعی وجود دارد. کمترین درصد آهک  است 06/43بیشترین درصد آهک 

 ، کربنات کلسیم است. کمبود بارندگی و نبودنخشکمهینمناطق خشک و  یهاخاکدرصد آهک دارد. کربنات معدنی غالب در  91/35الیروبی 

CO2  استبختیاری و آغاجاری  موردمطالعهزراعی شده است. سازند منطقه  یهاخاککافی برای انحالل آهک باعث تجمع آهک در سطح .
 شدهکشتنشان داد که در اراضی که در اراضی تپه ماهوریلسی انجام شد  (2009) همکاران سازند بختیاری خود دارای آهک است. مطالعه خرمالی و

. خاک کف نیز چون در معرض شستشو قرار استو شخم  یخوردگدستها بیشتر بود که دلیل آن مقدار آهک سطحی در مقایسه با دیگر کاربری
غنی از آهک است زیرا نزوالت آسمانی چندان زیاد نیست که آهک را  شیوبکمدارد حاوی آهک کمتری است. در محیط خشک و کم آب خاک 

کنند ولی کمتر اسیدی از آهک استفاده می یهاخاککه برای اصالح  استاسیدی مسئله کمبود آهک مطرح  یهاخاکاز خاک خارج نماید. در 
برداری خاک در فصل دهد. نمونهقرار می الشعاعتحترا ات خاک حصفی که بقیه است یبه حدخاکی در ایران با کمبود آهک مواجه است و آهک 

توان یکی دیگر از دلیل زیاد بودن آهک در خاک را  عدم بارندگی و گرمای هوا دانست که باعث که بارندگی ناچیز است. لذا می شدهانجامگرم 
 .را نشان داد (< 01/0p) دار در سطح یک درصدمعنی فشود. نتیجه تجزیه واریانس اختالتجمع آهک در خاک می

 خاکگچ
. استدرصد و مربوط به خاک زمین زراعی  46/8درصد است و در خاک الیروبی شده وجود دارد. کمترین میزان گچ 61/17بیشترین میزان گچ 

کرده،که حامل گچ شسته شده از  را دریافت یاالبهیسبه این دلیل که خاک الیروبی قسمتی از خاک درون زهکش است، که آب آبیاری و 
های اطراف بودند. کمترین میزان گچ متعلق به خاک زمین زراعی بود. خاک زمین زراعی همواره در معرض شستشو و آبیاری بوده و لذا زمین

: خیلی استزیر  صورتهببرحسب درصد گچ  هاخاکبندی . گچ تأثیر مثبتی در از بین بردن سدیم خاک دارد. تقسیماستحاوی کمترین مقدار گچ 
که در فصل  طورهمانگیرد. در رده زیاد قرار می موردمطالعهبندی خاک منطقه بنابراین تقسیم0-5، کم5-10، متوسط 10-25، زیاد  >25زیاد 

مناطق  . تجزیه واریانس گچاستباشد. سازند آغاجاری خود محتوی گچ سوم اشاره شد سازند منطقه دشت عباس بختیاری و آغاجاری می
 .را نشان داد (< 01/0p) دار در سطح یک درصداختالف معنی موردمطالعه

 درصد رطوبت اشباع
 29/39درصد و  75/35شود. بیشترین مقدار رطوبت اشباع که به خاک الیروبی مربوط می استدرصد  56/26کمترین مقدار رطوبت اشباع 

توان به میزان ثیر را بر رطوبت اشباع خاک دارد میأزجمله عواملی که بیشترین ت.  ااستدرصد مربوط به خاک کف زهکش و خاک زمین زراعی 
بیان کرد که: میزان  گونهنیاتوان دلیل بیشتر بودن درصد رطوبت اشباع خاک کف زهکش را رس، تخلخل کل و همچنین ماده آلی اشاره کرد. می

توان گفت خاک کف رطوبت ارای قدرت جذب باال رطوبت است می. و چون رس داسترس خاک زهکش کمتر از میزان رس خاک کف زهکش 
اشباع بیشتری دارد.  مواد آلی موجود در کف زهکش بیشتر از مواد آلی موجود در خاک زهکش است. هرچه درصد مواد آلی بیشتر باشد سطح 

یابد. ماده آلی و تخلخل نسبت مستقیمی با درصد رطوبت اشباع دارند. زیاد بودن میزان رس رطوبت اشباع افزایش می درصد آلی بیشتر و دهایکلوئ
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 پنجدر سطح داری توان دلیل افزایش رطوبت اشباع دانست. نتایج تجزیه واریانس رطوبت اشباع تفاوت معنیو ماده آلی خاک زمین زراعی را می
  .درا نشان دا(  <05/0p)درصد 

 درصد کربن آلی 
و در خاک زمین زراعی وجود دارد. درصد  است47/0. بیشترین درصد کربن آلی استو مربوط به خاک زهکش  35/0کمترین درصد کربن آلی 

تجزیه واریانس  . نتایجاستبنابراین کربن آلی نیز بیشتر  استکربن آلی با میزان ماده آلی نسبت مستقیم دارد. ماده آلی زمین بیشتر از سایر نقاط 
دار بین اختالف معنی p) <01/0)  یک درصد بین خاک کف زهکش، خاک الیروبی شده زهکش و خاک زمین زراعی نشان داد که در سطح

میزان کربن آلی خاک با درصد رس و ظرفیت تبادل کاتیونی رابطه مستقیم  چندین پژوهش نشان داد که جینتاوجود دارد.  موردمطالعهخاک مناطق 
  pH های نقش ظرفیت تبادل کاتیونی، درصد رس و. در پژوهشاستدارد. درصد رس و ظرفیت تبادل کاتیونی زمین زراعی بیشتر از زهکش 

باعث جذب  pH و کاهش افزایش سه مورد نخستکه  است شدهعنوانعوامل مؤثر بر میزان توان خاک در نگهداشت کربن آلی محلول  ازجمله
 .(2012 ،10) وانگ افزایش نگهداشت آن در خاک خواهد شد اًنهایتبیشتر کربن آلی و 

 ظرفیت تبادل کاتیونی خاک
واالن بر صد گرم خاک و در خاک الیروبی شده زهکش وجود دارد. بیشترین میزان آن اکیمیلی 62/21کمترین میزان ظرفیت تبادل کاتیونی 

نوع  . اندازه ظرفیت تبادل کاتیونی خاک به مقدار مواد آلی، بافت خاک واست واالن بر صد گرم خاک در خاک زمین زراعیاکیمیلی 49/23
حاوی بیشترین مقدار مواد آلی و بیشترین مقدار رس بود،  موردنظرزمین زراعی  ازآنجاکه(.  2005 قداح،)خرسات و های رسی وابسته است کانی

 دار در سطحاختالف معنی موردمطالعهاز دو خاک دیگر بیشتر بود. نتایج تجزیه واریانس بین خاک سه منطقه  همآنمیزان ظرفیت تبادل کاتیونی 
 را نشان داد. ( <p% 1یک درصد )

 کربناتکربنات و بی
واالن بر لیتر و کیاِمیلی 35/0. کمترین میزان کربنات استو مربوط به خاک کف زهکش  تریبر لواالن اکیمیلی 77/2بیشترین میزان کربنات 

. تجزیه واریانس است  pH رابطه مستقیم دارد. دلیل بیشتر بودن آن در کف میزان زیاد pH در خاک الیروبی شده زهکش وجود دارد. کربنات با
واالن بر لیتر اِکیمیلی 18/5 کربناتیببیشترین میزان  .است 3که مطابق جدول  را نشان داد موردنظردار بین مناطق کربنات عدم اختالف معنی

. نتیجه تجزیه واریانس حاکی استو مربوط به خاک الیروبی شده زهکش  68/4کربنات و در خاک زمین زراعی وجود دارد. کمترین میزان بی است
 .بود موردمطالعهبین خاک سه منطقه  ns))دار از عدم اختالف معنی

  نیتروژن
درصد و مربوط به خاک  03/0. کمترین میزان نیتروژن استبه نمونه خاک زمین زراعی  و متعلقدرصد است  09/0بیشترین میزان نیتروژن 

ود و بقایایی گیاهی و جانوری . نیتروژن خود بخشی از ماده آلی خاک است و هرچه مقدار مواد آلی با توجه به مقدار کاستالیروبی شده زهکش 
 .دنشان دا ns)) داری راکند و این تغییر همسو است. نتیجه تجزیه واریانس نیتروژن عدم معنیمیزان نیتروژن نیز تغییر میتغییر کند 

 درصد ماده آلی
درصد و متعلق به خاک زهکش است.  67/0. کمترین درصد آن استدرصد و مربوط به خاک زمین زراعی  19/1بیشترین درصد ماده آلی 

هستند.  یمواد آلشود حاوی مقدار بیشتری انجام می هاآنکه بر روی  یورزخاکدلیل خلل و فرج بیشتری که دارند و عملیات  زراعی به یهاخاک
. نتیجه تجزیه واریانس ماده آلی خاک ابدییمشدن بافت خاک میزان ماده آلی خاک کاهش  تردرشتدما، کاهش بارندگی و  شیبرافزا یطورکلبه

                                                      
1 0 Wang 
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را نشان داد.  ماده آلی خاک یک مخلوط پیچیده و متغیر از ترکیبات آلی است. بیشتر ظرفیت   <p )05/0) درصد پنجدر سطح داری اختالف معنی
ها . ترکیبات خاص ماده آلی در تشکیل و پایداری خاکدانهشودیمسطحی توسط مواد آلی تأمین  یهاخاکتبادل کاتیونی و ظرفیت نگهداری آب در 

زیادی بر روی خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی خاک دارد. عواملی  العادهفوق(. مواد آلی اثر 1385ای است )شاهویی،  دارای نقش عمده
باال  CEC گذارند. مواد آلی به علت سطح ویژه وی اثر میو غیره بر مقدار و نوع مواد آل یوبلندیپستچون نوع گیاه، پوشش گیاهی، اقلیم، 

)اوستان،  است هاکشعلفهای فلزی سنگین و ترکیبات آلی نظیر گیاه، کاتیون ازیموردن مصرفکمو  پرمصرفمهم عناصر غذایی  کنندهجذب
1389.) 

 نسبت جذب سدیم 
و در خاک  استدرصد  24/5دارد. کمترین نسبت جذب سدیم  درصد است و در خاک کف زهکش قرار 94/15بیشترین نسبت جذب سدیم  

نسبت جذب بیشتری دارد. نتیجه تجزیه واریانس  جهیدرنتکند و زمین زراعی وجود دارد. خاک کف، به دلیل غرقاب بودن امالح زیادی دریافت می
  +NH4 بود. عمل آبکافت در طول انتقال محلول نمک شاخص، محبوس شدن (< 01/0pداری در سطح یک درصد)حاکی از اختالف معنی

های شاخص یا جانشین کربنات کلسیم یا گچ در محلول یریپذانحاللهای کانی خاک، موجود در محلول شاخص یا جانشین شونده بین شبکه
به سزایی دارند. خاک کف  ثیرأتESP وSAR بر مقادیر باال همگی pH های کم محلول )آنالیسم و لوسپین( درکانی فراوانشونده و مقادیر 

 .شودبندی میشور و قلیایی طبقه یهاخاکزهکش جزء 

 میزان سولفات خاک
درصد و مرتبط به خاک  16/8درصد است که در خاک الیروبی شده زهکش وجود دارد. کمترین میزان سولفات  36/13بیشترین میزان سولفات  

به این دلیل که خاک الیروبی قسمتی از خاک درون زهکش است که آب آبیاری و  است. شدهدادهنشان  5 شکلکه در  استزمین زراعی 
های اطراف بودند. کمترین میزان سولفات متعلق به خاک زمین زراعی بود. سولفات شسته شده از زمین کرده، که حاملرا دریافت می یهاالبیس

که اشاره شد میزان اسیدیته گل  طورهمان. استو آبیاری بوده و لذا حاوی کمترین مقدار سولفات  خاک زمین زراعی همواره در معرض شستشو
سو توان نتیجه گرفت که سولفات و اسیدیته گل اشباع هماشباع در زمین زراعی کمترین مقدار و در خاک الیروبی و کف بیشترین مقدار بود، لذا می

 . را نشان داد (< 01/0pداری در سطح یک درصد )نیهستند. نتایج تجزیه واریانس تفاوت مع
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 درصد سدیم تبادلی
و در خاک زمین زراعی  است 98/4صد سدیم تبادلی در که در خاک کف زهکش وجود دارد. کمترین است 76/17بیشترین درصد سدیم تبادلی 

و شوری و درصد سدیم تبادلی  استشرح داد که: خاک زمین زراعی دارای شوری کمتری نسبت به خاک کف  گونهنیاتوان دلیل را . میاست
. عمل آبکافت در طول انتقال محلول نمک شاخص، استدارند. بنابراین درصد سدیم تبادلی زمین زراعی کمتر از خاک کف  باهمنسبت مستقیم 
های کربنات کلسیم یا گچ در محلول یریپذانحاللهای کانی خاک، موجود در محلول شاخص یا جانشین شونده بین شبکه +NH4 محبوس شدن

ثیر به سزایی أت ESP و SAR باال همگی بر مقادیر pH های کم محلول )آنالیسم و لوسپین( درکانی فراوانشاخص یا جانشین شونده و مقادیر 
 دار در سطحاست. نتیجه تجزیه واریانس حاکی از اختالف معنی شدهلیتبدخاک کف به خاک شور و قلیا  <13SARو <ESP 15دارند. چون 
 .بود( < 01/0p) یک درصد

 نتایج خصوصیات فیزیکی 

 وزن مخصوص ظاهری 
ماده آلی زیاد و . به دلیل وجود استکه به خاک زمین زراعی مرتبط  استمتر مکعب گرم بر سانتی 38/1کمترین جرم مخصوص ظاهری  

 55/1و 64/1میزان جرم مخصوص ظاهری نسبت به دو منطقه دیگر کمترین مقدار را دارد. بیشترین جرم مخصوص ظاهری  ،ایهای ریشهفعالیت
توان به این نحو . دلیل بیشتر بودن وزن مخصوص ظاهری در خاک کف را میاست و الیروبی مترمکعب در خاک کف زهکشگرم بر سانتی

بندی و تراکم بندی ناقص یا عدم وجود دانهیابد. علت این امر کاهش مواد آلی، دانهح داد که:  وزن مخصوص ظاهری با عمق افزایش میتوضی
( هم سویی نشان داد. وزن مخصوص ظاهری 1395. این مطالعه با نتیجه پروژه فاطمه فقیه )استالیروبی  آالتنیماشبیشتر خاک در اثر تردد 

 )05/0) درصد پنجدر سطح  دارییابد. نتیجه تجزیه واریانس وزن مخصوص ظاهری حاکی از تفاوت معنیافزایش عمق افزایش میها با خاک

p>  ت.اس  
 

 وزن مخصوص حقیقی
که مربوط به خاک زمین زراعی است. بیشترین جرم مخصوص حقیقی  استمتر مکعب گرم بر سانتی 35/2کمترین جرم مخصوص حقیقی  
آمدن این نتیجه این است که،  به دستتوان گفت دلیل . میاست و الیروبی متر مکعب و مرتبط به خاک کف زهکشگرم بر سانتی 45/2و  49/2

، وزن مخصوص استکه میزان مواد آلی بیشتر  هاخاکثیر دارد میزان مواد آلی است، بنابراین در سطح أتنها عاملی که بر وزن مخصوص حقیقی ت
حاکی از عدم اختالف  موردنظریابد. نتیجه تجزیه واریانس وزن مخصوص حقیقی سه منطقه و در اعماق خاک مقدار آن افزایش میحقیقی کمتر 

بود. وزن مخصوص حقیقی برخالف وزن مخصوص ظاهری به ریزی یا درشتی ذرات خاک )آرایش( و  موردمطالعهبین مناطق  ns)) داریمعنی
 . )1391بوردی، )بای است اثرگذاربستگی ندارد. ماده آلی تنها عاملی است که بر وزن مخصوص حقیقی  دورهمطرز قرار گرفتن ذرات به 

 بافت خاک
درصد بافت شنی رسی لومی  39/46درصد و شن  37/17درصد، سیلت 25/36نتایج آنالیز بافت خاک نشان داد که خاک زراعی با مقادیر  رس  

درصد شن دارای بافت شنی رسی لومی است و خاک کف  16/54درصد سیلت و  85/19درصد رس،  08/33. خاک الیروبی شده با استرا دارا 
درصد بود و بافت شنی رسی لومی را تشکیل داده بود. نتایج تجزیه واریانس  18/65درصد و شن  91/12درصد رس، سیلت  45/33زهکش دارای 

صد رس خاک کف زهکش، زمین زراعی و خاک الیروبی شده زهکش تفاوت است. بین در شدهدادهنشان  1 جدول ذرات رس، سیلت و شن در
وجود داشت و بیشترین مقدار رس در خاک زمین زراعی مشاهده شد. دلیل بیشتر بودن رس خاک زمین زراعی   <p)05/0) در سطح داریمعنی
بیشتر بودن مقدار ماده آلی آن دانست. درصد ذره سیلت در خاک کف زهکش،  نیچنهمتوان به وجود پوشش گیاهی در سطح خاک زمین و را می

داری را نشان داد و بیشترین مقدار سیلت در خاک الیروبی تفاوت معنی  (< 01/0p) زمین زراعی و خاک الیروبی شده زهکش در سطح یک درصد
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ها در کف زهکش مروربهی در اثر بارندگی و آبیاری بوده که های زراعخاک الیروبی شده فرسایش خاک زمین منشأ شده زهکش وجود داشت.
مقدار سیلت خاک الیروبی شده بیشتر از خاک دیگر نواحی است.  رونیازاترسیب نموده است. چون سیلت در مقابل فرسایش مقاومت کمتری دارد 

را نشان داد و بیشترین مقدار  (< 01/0p) رصدداری در سطح یک ددرصد شن بین خاک کف زهکش، زمین زراعی و خاک الیروبی شده معنی
تر های پایینبه دلیل بافت خاک الیهبیان کرد که  گونهنیاتوان شن در خاک کف زهکش بود. دلیل بیشتر بودن شن در خاک کف زهکش را می

 است. شدهارائه 3و  2، 1ای خاک در جداول ههای فیزیکی و شیمیایی نمونههای ویژگیکه عمدتاً شنی هستند دانست. نتایج تجزیه واریانس داده
 موردمطالعهشیمیایی خاک  کیزیفتجزیه واریانس خصوصیات .1جدول 

منابع 

 تغییرات

درجه 

 آزادی

میانگین     

 مربعات

   

Ec pH آهک فسفر سدیم پتاسیم منیزیم کلسیم 

(ds/m)    Meq/Lit  mg.kg-1 درصد 

 0/1ns **7/8 **8/21 **2/183213 **2/629 5/1 **0002/0 07/73** 2 تیمار

خطای 

 آزمایش

15 1/0 2/0 5/0 2/0 8/5542 1/5 5/0 9/6 

ضریب 

 تغییرات

- 5/6 7/6 1/9 4/12 6/33 1/5 3/6 8/6 

          

 استداری در سطح یک درصد داری و اختالف معنیعدم اختالف معنی دهندهنشانو**به ترتیب  nsعالئم 

 
 موردمطالعهتجزیه واریانس خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاک  .2جدول

 .استداری در سطح یک درصد درصد و اختالف معنی پنجدر سطح  یداریمعنداری، اختالف عدم اختالف معنی دهندهنشانعالئم  * و**به ترتیب 

 

 

منابع 

 تغییرات

درجه 

 آزادی

    
میانگین 

 مربعات
   

 سولفات
رطوبت 

 اشباع
 گچ رس شن سیلت

سدیم  

 تبادلی

نسبت جذب 

 سدیم

  درصد درصد  درصد  درصد درصد

 8/174** 4/245** 8/148** 9/17* 9/534** 1/74** 1/336* 9/40** 2 تیمار

خطای 

 آزمایش
15 2/1 7/10 3/3 9/7 3/3 2/4 5/1 1/2 

ضریب 

 تغییرات
- 2/10 3/9 9/10 5 3/5 5/14 6/10 3/14 
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 موردمطالعهتجزیه واریانس خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاک  .3جدول

منابع 

 تغییرات

درجه 

 آزادی

   
میانگین         

 مربعات
    

ظرفیت تبادل 

 کاتیونی
 کربنات کربن آلی

جرم 

مخصوص 

 حقیقی

جرم 

مخصوص 

 ظاهری

 نیتروژن کربناتیب مواد آلی

Meq/100 
gr 

 درصد Meq/Lit درصد  Meq/Lit (gr/cm3) درصد

 ns6/9 ns03/0 **1/0 *4/0 ns3/0 ns007/0 02/0** 1/6** 2 تیمار

خطای 

 آزمایش
15 6/0 007/0 5/0 02/0 01/0 07/0 4/0 4/0 

ضریب 

 تغییرات
- 5/3 5/20 2/53 6 8/8 9/31 9/12 8/34 

 .استداری در سطح یک درصد درصد و اختالف معنی پنجدر سطح  یداریمعنداری، اختالف عدم اختالف معنی دهندهنشان، * و**به ترتیب nsعالئم 

 بحث
ها و ها و اطالع از قابلیتشناخت خاک ،وری مناسب از آنای برخوردار است که برای بهرهبستر تولید از اهمیت ویژه عنوانبهخاک       

هکشی در ایران بیشتر به خاطر اصالح اراضی و یا کنترل های زبرنامه یطورکلبهگشای استفاده بهینه از این ثروت ملی است. های آن راهمحدودیت

کنترل شوری و برای نیاز به زهکشی  .استاز سطح اراضی کشاورزی  مازادهای سطحی خارج نمودن جریان طورنیهمو خاک  مقدار امالح در

زهکشی  هرچند، از طرفی استکشاورزی در مناطق خشک  شدهشناختههای آبی از اصول سطح ایستابی آب زیرزمینی در مناطق خشک و زراعت

ی با سرعت نفوذ اندک، در کاهش شوری سطح خاک مؤثر است ولی منظور از زهکشی در مناطق خشک استفاده از یهادر خاک ژهیوبهسطحی 

های حاصل از الیروبی کبررسی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خا منظوربهاین پژوهش  .استزهکشی زیرزمینی یا انهار زهکشی عمیق 

استفاده در اراضی کشاورزی صورت گرفته است. مساحت این  باهدفی آبیاری و زهکشی دشت عباس در استان ایالم  های اصلی شبکهزهکش

رودخانه  کیلومتر به 20های خاکی تهیه شد. زهکش شماره یک به طول اصلی زهکش نمونه دوشاخه. در این مطالعه از استهزار هکتار  16شبکه 

برداری از خاک کف زهکش، خاک الیروبی شده زهکش شوند. نمونهکیلومتر به رودخانه چیخاب تخلیه می 5روفاییه و زهکش شماره دو به طول 

شامل؛ وزن مخصوص  موردمطالعههای خاک در سه محل های فیزیکی و شیمیایی نمونههای زراعی اطراف زهکش انجام شد. ویژگیو زمین

کربنات، نسبت جذب سدیم، درصد سدیم تبادلی، کربن آلی، ظرفیت تبادل ظاهری، پتاسیم، منیزیم، سدیم، کلسیم و فسفر، کربنات و بیحقیقی و 

 گیری شد.کاتیونی، سولفات، درصد اشباع بازی و نیتروژن اندازه

 گیرینتیجه
های شور خاک ودسی زیمنس بر متر و جز 29/8الیروبی شده خاک  EC گیری هدایت الکتریکی نشان داد کههاز انداز آمدهدستبهنتایج 

مقدار گچ در  یبندمیتقس. با توجه به استهای قلیایی و لذا در رده خاک 77/7. میزان اسیدیته گل اشباع خاک الیروبی شده شودمحسوب می
های درصد و در رده خاک 61/17الیروبی شده منطقه  خاکچگگیرد و مقدار قرار می  25-10از سه منطقه در رده زیاد  آمدهدستبهمقدار گچ  ،خاک

. استهای شور و قلیا خاک وخاک کف جز <13SARو <ESP 15نشان داد که  تبادلقابلگیری نسبت جذب سدیم و سدیم . اندازهاستگچی 
در سه  موردمطالعهمواد آلی خاک شود. میزان بندی میهای شور طبقهخاک وجز 5/8کمتر از  pH و <15ESP< ،4ECخاک الیروبی دارای 
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. میزان ماده آلی، کربن آلی و نیتروژن خاک استو لذا خاک منطقه از این لحاظ فقیر  3کف زهکش و زمین زراعی کمتر از  الیروبی، منطقه
بر کیلوگرم است. حد بحرانی  گرمیلیم 5/11برای خاک کشاورزی است. میزان فسفر موجود در خاک الیروبی  شدههیتوصتر از حد الیروبی کم

. است(. به همین دلیل خاک الیروبی داری میزان زیادی فسفر 1384) ملکوتی،  استگرم بر کیلوگرم میلی 10-7زراعی  یهاخاکغلظت فسفر در 
 .استوجود این عناصر فقیر  ازلحاظدهد خاک الیروبی که نشان می استواالن بر لیتر اِکیمیلی 4و  65/8میزان کلسیم و منیزیم خاک الیروبی 

 استواالن بر لیتر اِکیمیلی 200ـ300برای پتاسیم خاک  شنهادشدهیپواالن بر لیتر پتاسیم است حد مناسب اکیمیلی 02/419خاک الیروبی حاوی 
شور و  یهاخاکجزء  دنظرمورمنطقه  یهاخاک .استبرای خاک  شنهادشدهیپ ازحدشیب(. بنابراین میزان پتاسیم خاک الیروبی 1384)ملکوتی، 

نیست کشاورزی گیرد. از این نظر مناسب استفاده در زمین شور قرار می یهاخاکدر رده  EC = 29/8 خاک الیروبی با شوند.قلیایی محسوب می
. خاک استاصالح خاک شور آبشویی  ترین راهمهمباید گیاهان مقاوم به شوری در آن کاشته شود. همچنین  استفاده شود اراضی زراعیو اگر در 

برای اصالح خاک منطقه مطرح  ییهاشنهادیپ آمدهدستبهبه نتایج  با توجه.  =pH)77/7است ) قرارگرفتهقلیایی  یهاخاکالیروبی در رده 
ه کرد. هدف از کاربرد این مواد تولید امالح محلول استفاد کنندهاصالحباید عالوه بر آبشویی از مواد   ژهیوبههای قلیایی شود: در اصالح خاکمی

تر از دیگر مناسب و غیره است. کیدسولفوریاسکلسیم برای جانشین کردن سدیم تبادلی خاک است. این مواد شامل گچ، آهک، گوگرد، 
درصد  35/9 همآنجذب سدیمی  درصد است و درصد نسبت 15تر از همان گچ است. درصد سدیم تبادلی در خاک الیروبی کم هاکنندهاصالح

شود. بنابراین برای استفاده در شور محسوب می یهاخاکخاک این منطقه جزء  ،است. با توجه به میزان هدایت الکتریکی و اسیدیته گل اشباع
ی گچی است. بنابراین توصیه ها(  قرار دارد و در رده خاک61/17الیروبی  در رنج زیاد ) خاکگچ. مقدار متوسط ستینهای کشاورزی مناسب زمین

 موردمطالعهکاشته شود. خاک  الیروبی شده  زهکش منطقه  هاخاکهای کشاورزی بکار نرود یا گیاهان مقاوم به گچ در این شود برای زمینمی
نند: یونجه، شبدر، گندم، جو رود گیاهان مقاوم به آهک ماهای کشاورزی بکار میشود که اگر در زمیندارای مقدار زیاد آهک است. لذا توصیه می

که نتایج نشان داد غلظت منیزیم موجود در خاک الیروبی کمتر از حد بهینه برای  طورهمانکاشته شود.  گنجشکزبانو درختان اکالیپتوس و 
برای استفاده در خاک کشاورزی بود. خاک الیروبی حاوی میزان  شدههیتوصتر از حد خاک کشاورزی بود. پتاسیم موجود در خاک الیروبی بیش

. در صورت استفاده در زمین باید از کودهای محتوی این دو استوجود این دو عنصر فقیر  ازلحاظ. لذا است( 4( و منیزیم )65/8کمی کلسیم )
شود قبل از استفاده های است که پیشنهاد میحدودیتها دارای مخاک الیروبی زهکش درمجموع .عنصر برای جبران این کمبود استفاده شود

قرار  مورداستفادهقرار گیرد. بنابراین بهتر است خاک الیروبی بالفاصله بعد از برداشت  یموردبررس هاآنهای ویژگی قاًیدقبرای اهداف مختلف 
های شیمیایی آن بهبود یابد و سپس رندگی و شستشو، ویژگیدپو شده با ارتفاع کم نگهداری شوند تا در اثر با صورتبهنگیرند. به مدت چند سال 

 قرار گیرند. مورداستفاده

 منابع

-https://www.iranketab.ir/book/67366. انتشارات دانشگاه تهران. خاک یو بهساز یزهکش یاصول مهندس(. 1391بای بوردی، محمد. )

principles-of-land-drainage 
تاثیر تغییر کاربری اراضی جنگل به زمین زراعی بر برخی (. 1395. )و بهمنیار، محمدعلی .،صادق زاده، فردین .،عمادی، مصطفی .،فقیه، فاطمه

دومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست )کیفیت، سالمت . خصوصیات فیزیکی خاک در منطقه گلوگاه شهرستان بابل
 https://civilica.com/doc/558206. کرمان و امنیت خاک(،

 .زیست دومین کارگاه فنی زهکشی و محیط. اثرات زیست محیطی زهکشی اراضی(. 1380. )جبلی، سیدجالل
https://civilica.com/doc/115768 

فیزیولوژی و نمو (. 1387. )بهنام کامکار محمد کافی، حمیدرضا شریفی، اسکندر زند، مرتضی گلدانی،مترجمان :  . ینکنتایز، ل دواردو.، وزایگر ، ا
 https://www.gisoom.com/book/1509100 گیاهی جلد دوم. انتشارات جهاد دانشگاهی واحد مشهد.
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های شالیزاری شمال ایران: پس از کاربرد های فسفر معدنی در خاک(. اثر رایزوسفر گیاه برنج بر شکل1391حسن. ) ،توفیقی و  .،نجفی نصرت اله
 https://doi.org/10.22059/ijswr.2012.29285 .231-242(، 3)43. ک ایرانتحقیقات آب و خا .کود فسفر

 https://www.gisoom.com/book/1396514ان. تهر ن،ستادکر هنشگارات نتشاا. هاکخا تخصوصیاو  سرشت (.1385). صابر ،شاهویی

. علوم آب و خاک یالنگ یزارهایدر شال یوماستات آمون یربا عصاره گ یمپتاس یحد بحران یین(. تع1385محمدجعفر. ) ی،، و ملکوت.مسعود ی،کاووس
 http://dorl.net/dor/20.1001.1.22518517.1385.10.3.9.3 . 113-122)الف((،  3)10(، یعیو منابع طب ی)علوم و فنون کشاورز

 تتحوالان(،یرا ی)خاکهاک خا یحاصلخیز (. مدیریت1384مومنی، عزیز. )و  بوردی، محمد.، بنایی، محمد حسین.، ی، با.عفرجحمد م ،ملکوتی
 https://www.gisoom.com/book/1307930. انتشارات سنا. و آب کخا تتحقیقا مؤسسه داریبر هبهرو  مدیریت ،شناساییدر  نوین
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