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  1چکیده
فرد جهت رشد مانند دوره کشت طوالنی، مصرف زیاد آب و  هب  کشت گیاه نیشکر با شرایط منحصر:سابقه و هدف

تواند بر خصوصیات خاك و در نتیجه ، میاستفاده گسترده از ادوات سنگین کشاورزي در مراحل مختلف کشت و کار
هاي بایر هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر تغییر کاربري اراضی زمین. حفظ منابع خاك، اثرات مختلفی داشته باشد

  .شناسی و میکرومورفولوژیکی جنوب خوزستان است خصوصیات فیزیکی، شیمیایی، کانی جهت کشت نیشکر بر
بر روي اراضی  کیلومتري جنوب اهواز 45در ر کشت و صنعت امیرکبیمطالعه مزارع  منطقه مورد :ها مواد و روش

 و رژیم رطوبتی .دشواي محسوب می  که از لحاظ فیزیوگرافی، دشت آبرفتی رودخانه استواقع شدهدشت خوزستان 
می مزارع این کشت ابتدا شناسنامه تما ،پژوهش جهت انجام این.  استایپرترمیکهیدیک و ارترتیب  حرارتی منطقه به

 سال سابقه کشت که مشکل و محدودیت خاصی 15و صنعت بررسی شده و تعداد چهار مزرعه نیشکر با بیش از 
ها   آني بر رویی و صحرایکیمطالعات مورفولوژ حفر و  در هر کدام از این مزارع، خاکرخی. نداشتند، انتخاب شد

نخورده باقی  صورت دست ههاي مزبور ب ها نیز که در طی سال از آنهمین ترتیب در زمین مجاور هر کدام   به.شدانجام 
 و 30-60، 0-30هاي متناظر برداري از خاك عمق نمونه.  متر حفر شد30 هاي شاهد به فاصله تقریبی اند، خاکرخ مانده

خصوصیات  .ها انجام شد نظر از نوع افق خاکرخمتري نیز جهت مقایسه میانگین اعماق مختلف، صرف سانتی90-60
در . گیري شد جذب، کربن آلی، ظرفیت تبادل کاتیونی و توزیع اندازه ذرات اندازه فیزیکوشیمیایی شامل پتاسیم قابل

 SPSSافزار آماري  ها نیز انجام و محاسبات آماري با نرم شناسی و میکرومورفولوژیکی نمونه هاي کانی کنار آن تجزیه
  .نجام شدمحاسبه و مقایسات الزم ا) 2012نسخه (

هاي بایر در منطقه نیشکرکاري  ی و زیر کشت بردن زمین اراضيکاربرهاي این پژوهش نشان داد تغییر   یافته:ها یافته
هاي کیفیت خاك شده است اما شدت این   تغییر در برخی شاخصسببهاي شور و با کیفیت پایین،  خوزستان با خاك

جذب و  چون هدایت الکتریکی، پتاسیم قابل پارامترهایی هم. تغییرات براي خصوصیات مختلف خاك یکسان نبود
در این . هاي کشت شده، دستخوش تغییر شده بودند توزیع اندازه ذرات از جمله عواملی بودند که در غالب زمین

تواند به  مشاهده نشد که این امر می داري درمیزان اسیدیته خاك در اثر تغییر کاربري اراضی معنی پژوهش تفاوت

                                                
  foahmad@yahoo.ca:  مسئول مکاتبه*
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همچنین کشت نیشکر باعث ایجاد . ها در این اراضی نسبت داده شود رت زیاد بافري خاك و مقدار باالي کربناتقد
ها در اثر کاهش در  هاي رسی در منطقه مورد مطالعه شده است که غالب این تغییرات به تحول کانی تغییراتی در کانی

هاي کشت  هاي قابل انبساط در خاك بایر تشکیل رسخالف اراضی بر. شود برخی عناصر از جمله پتاسیم مربوط می
هاي سطحی این اراضی، اغلب از تحول ایلیت و تحول خصوص در افقها به تشکیل این کانی. شودشده مشاهده می

مقایسه . تر به میزان کمتري رخ داده استهاي عمقیتحول در افق. گورسکایت حاصل شده است هاي پالی رشته
هاي ژنتیکی در طی  رغم تغییرات افقهاي بایر این منطقه نشان داد که به  زیر کشت نیشکر با خاكهاي بندي خاك رده

هاي این منطقه در سطح فامیل بندي خاكسنوات کشت تغییر کاربري اراضی و کشت و کار تغییر چندانی در رده
 تشکیل خاکدانه با پدالیتی ضعیف هاي تشریح شده نیزدر بررسی میکرومورفولوژیکی مقاطع نازك افق. نداشته است

درصد منافذ در اغلب . هاي کشت شده که زمین بایر مجاور آن فاقد خاکدانه بود، مشاهده شد هاي خاك در برخی افق
این پژوهش نشان . افزایش داشته استهاي زیر کشت در مقایسه با زمین بایر،  زمینهاي تشریح شده  ي خاکرخ ها افق

ها و در نتیجه تغییر در عوامل دیگر  آبیاري سنگین در دوره طوالنی باعث تغییر و تحول کانیداد که کشت متراکم و 
  . شود همچون نیازهاي عناصر غذایی خاك می

شناسی و   تغییر کاربري اراضی سبب تغییرات اساسی در برخی خصوصیات فیزیکوشیمیایی، کانی:گیري نتیجه
  .  میکرومورفولوژیکی خاك خواهد شد

  
   یشکرن تغییر کاربري اراضی، خصوصیات میکرومورفولوژیکی، زمین بایر، :هاي کلیدي واژه

  
  مقدمه

کننده  یین مهم تعیکی ازعوامل ی، اراضکاربري
سازي   و خاکدانهی مقدار ماده آلیژهو ه خاك، بیفیتک

 ی، کاربري اراضییر تغیگر، دياز سو). 3( است
 یفیت کنی خاك و بنابرایمیایی و شیزیکیهاي ف یژگیو

  ).13 (دهد ی قرار میرتأث  را تحتآن

هاي مختلف  بحث تغییر کاربري اراضی از دیدگاه
زار  در تبدیل زمین بایر به کشت. مطرح است

خصوص در مناطق شور و سدیمی، معموالً تغییر  به
کاربري اراضی در جهت بهبود کیفیت خاك است تا 

اما  .)41(شرایط براي کشت گیاه مورد نظر بهینه شود 
نوع سیستم کشت و نحوه استفاده از زمین نیز در این 

هاي  انجام فعالیتدر برخی موارد . شرایط مؤثر است
صورت  گوناگون زراعی در اراضی که همواره به

روند باعث خواهد شد تا در  متراکم به زیرکشت می

نامطلوبی بر روي کیفیت خاك بر جاي تأثیر مدت  دراز
  ).15 (بگذارد

هاي خاص گیاه نیشکر و  نیازمنديشرایط و 
 14 تا 12(چون طوالنی بودن دوره کشت  عواملی هم

، مصرف زیاد آب و استفاده گسترده از ادوات )ماه
سنگین کشاورزي در مراحل مختلف کشت این گیاه، 

تواند بر خصوصیات خاك و در نتیجه حفظ منابع  می
نتایج . خاك زیر کشت آن، اثرات مختلفی داشته باشد

ویژه  کشت نیشکر، بهها نشان داده است رخی پژوهشب
تواند باعث تخریب   می مداومکشتی تکصورت  به

 اقداماتی دلیل  که بهخاك در مناطق گرمسیري شود
مانند، شخم عمیق، کوددهی بیش از حد، عدم بازیافت 

 تردد وسایل نقلیه بدون کنترل در  وهاي آلی مانده باقی
  .)4(است مزرعه 
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 هاي خاك حاصل از آزمایشاطالعات پایه ارزیابی 
 هکتار اراضی زیر کشت 400000اي در بیش از  تجزیه

نیشکر در نقاط مهم نیشکر کاري دنیا نشان داد که 
  وکرشع نیر مزاسابقه کشت در بین وابستگی شدید

 د، مواpH مانندخصات خاك شو م آن تیشک دوره تک
یج  نتا.)4 (ري وجود دارده ظامخصوصو وزن  آلی

بکر  قمناطهاي خاك حاصل از  مقایسه نمونه
هاي  خاك این مزارع در دوره و زارع نیشکراي م هشیحا

در آفریقاي   کشت سال50از با بیش  کشت مختلف
 و عناصر خصوصیات شیمیایینشان داد که  جنوبی
 ثیرأت  تحتتر بیش فیزیکی خصوصیات نسبت به غذایی

  .)10 (کشت نیشکر قرار گرفته است
 کشت ریثأتدر بررسی ) 2009(و همکاران  چرم

 و محصوالت تناوبی، افزایش میزان رس را در شکرین
هر دو کشت در مقایسه با خاك کشت نشده گزارش 

 مقدار رس را به کشت و نی اختالفات بها آن .کردند
طاهري  ابوعلی درویش. )8(ند  نسبت دادها ی کانرییتغ
و مدت  در پژوهش خود اثرات کوتاه) 2009(

هاي کیفی و ژنز مدت کشت نیشکر بر ویژگیدراز
دار  افزایش معنیخاك را مورد بررسی قرار داده و 

 کربن آلی و نیتروژن کل در افق سطحی تمامی مزارع
  ). 1(را گزارش کرد 

شناسی مزارع زیر  در بررسی کانی) 2011(روانجو 
کشت نیشکر گزارش کرد که فراوانی پالیگورسکایت 

هاي  تر از خاك  کشت نیشکر کمهاي زیردرخاك
هاي زیر کشت تناوبی  تر از خاك نشده ولی بیش کشت

باشد که علت این امر را به آبیاري و افزایش میزان  می
حذف امالح الزم  سو و رطوبت در این اراضی از یک

ها از خاك از سوي دیگر  جهت پایداري این کانی
  ). 33(نسبت داد 

هاي بایر  با تخصیص سطح وسیعی از زمین
خوزستان جهت کشت نیشکر و گذشت زمان طوالنی 
از کشت و کار آن، امکان تغییر در خصوصیات 

 تغییر رغم اینبه. ها نیز وجود دارد مختلف این خاك
 در استان خوزستان از ايگسترده مناطق کاربري در

 بررسی جهت تفصیلی فقدان مطالعات اخیر، هاي دهه
 این بنابراین. باشد می ودمشه کاربري تغییر اثرات این

 بر کاربري تغییر اثرات بررسی هدف پژوهش با
شناسی و  خاك، کانی شیمیایی فیزیکو خصوصیات

کشت و ترین  میکرومورفولوژیکی در یکی از بزرگ
  .  انجام گرفتخوزستانجنوب  در یشکر نيها صنعت

  
  ها مواد و روش

 در پژوهشاین  :هاي منطقه مورد مطالعه ویژگی
در که  امیرکبیر یشکر شرکت کشت و صنعت ناراضی

 کیلومتري جنوب اهواز و در غرب رودخانه کارون 45
 است، به واقع شدهبر روي اراضی دشت خوزستان 

لحاظ فیزیوگرافی، منطقه مورد مطالعه به . انجام رسید
  رسوبات.دشواي محسوب میدشت آبرفتی رودخانه

 البا هاي بخش آبی فرسایش از دشت این سطحی
 چون بزرگی هاي رودخانه سیالب طریق از و دست

 بر اساس .اند شده منتقل دشت به کرخه و دز کارون،
، متوسط بارندگی )1998-2013 (ساله17 يدوره آمار

متر و   میلی7/161 امیرکبیر  کشت و صنعت درنهساال
 گراد  درجه سانتی75/24  آن دماي سالیانهیانگینم

در منطقه امیرکبیر   رژیم رطوبتی خاك).40(است 
.  استایپرترمیک هی آن نیز حرارتیم و رژیدیکار

 متر و منطقه داراي شیب 7ارتفاع منطقه از سطح دریا 
  . کم و بدون پستی و بلندي است کلی خیلی

 1000هایی که در بیش از  در مطالعات و آزمایش
اي انجام شده است، عمق سطح چاهک مشاهده

 117طور متوسط حدود  بهایستابی در منطقه امیرکبیر 
متر در اوج مصرف آبیاري تا سانتی 50از(متر  سانتی
دست آمده  هب) هاي غیر آبیاري متر در زمان سانتی190
طور متوسط بر این اساس عمق سطح ایستابی به. است

مزارع این منطقه داراي . متر است سانتی120حدود 
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ت ها است که جه چهار یا پنج لترال عمود بر جویچه
جریان آن از وسط به دو طرف بوده و بنابراین 

 متري هستند که 500صورت هشت یا ده رشته  به

آب مزرعه را به کلکتورهاي طرفین آن تخلیه  زه
  ).36(کنند  می

  

 
  .منطقه مورد مطالعه در استان خوزستان -1 شکل

Figure 1. Location of the study area in Khuzestan province of Iran. 
  

جهت انجام : برداري خاك نمونه و صحرایی مطالعات
ابتدا شناسنامه تمامی مزارع این کشت و  ،پژوهش این

صنعت بررسی و تعداد چهار مزرعه نیشکر با بیش از 
 سال سابقه کشت و بدون مشکل و محدودیت 15

در هر کدام از این مزارع، یک . خاص شناسایی شد
   یی و صحرایکیمطالعات مورفولوژ حفر و  خاکرخ
   در اراضی مجاور هر کدام .شدها انجام   آنيبر رو

صورت  هاي مزبور به از این مزارع که در طی سال
عنوان  اند، نیز یک خاکرخ به نخورده باقی مانده دست

 . متر حفر شد30شاهد در زمین بکر به فاصله تقریبی 
 )37 (شده هاي استاندارد تشریح ها به روش این پروفیل

هاي  و از افقها شناسایی  هاي موجود در آن و افق
 برداري شناسی نمونههاي کانیها جهت تجزیه مختلف آن

   و 30-60، 0-30هاي  برداري از الیه نمونه. گردید
متري نیز جهت مقایسه اعماق مختلف  سانتی90-60

هاي مربوط به خاك بکر نیز از  نمونه .انجام شد
ور مزارع تهیه و شده در اراضی مجا هاي حفر خاکرخ

هاي  نمونه. شناسی منتقل شدند به آزمایشگاه خاك
نخورده نیز با استفاده از جعبه کوبینا از هر  خاك دست

ها تهیه و جهت تهیه مقاطع نازك به  کدام از افق
  .آزمایشگاه منتقل شدند

آوري  جمع ي خاكها  نمونه:آزمایشگاهی يها یهتجز
متر با   میلی2تر از  کوچک شک و اجزاء خ هواشده،

  بریمیایی و شیزیکی فيها یهو تجزشده الک جدا 
 با الکتریکی هدایت .گردید انجام ها نمونه تمام روي

 عصاره در سنج الکتریکی هدایت دستگاه از استفاده
   در خاك اسیدیته). 42(تعیین شد  اشباع خاك

 داراي  مترpHدستگاه  از استفاده با و اشباع گل
 خاك بافت). 25(شد  گیريندازها ايالکترود شیشه

 2 کلریدریک اسید وسیله به کربنات انحالل از پس
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 به درصد 30آب اکسیژنه  با آلی مواد تجزیه و نرمال
 اکسیداسیون و) 7(گردید  هیدرومتري تعیین روش
در مجاورت  پتاسیم کرومات دي توسط آلی کربن

 سپس توسط و گرفته صورت غلیظ اسیدسولفوریک
معرف  مجاورت در نرمال نیم سولفاتفرو آمونیم

شد  گیرياندازه تیتراسیون روش با ارتوفنانترولین
 یريگ به روش عصارهب جذ قابلهمچنین پتاسیم ). 28(

فتومتر  و با دستگاه فلیم) 24(یوم با استات آمون
  .یري شدگ اندازه

رسی،  شناسیکانی جهت انتخاب شده هاي نمونه
سازي شده و  ادهآم) 23(هوپ  و کیتریک روش به

 ذرات. میکرومتر جداسازي شد 2 از تر کوچک ذرات
 پتاسیم با سازي اشباع تیمارهاي تأثیر رس حاصله تحت

 در پتاسیم با اشباع قرار گرفت که شامل منیزیم و
 حرارت و پتاسیم با اشباع گراد، سانتی درجه 25 دماي

 با اشباع و منیزیم با اشباع گراد، سانتی درجه 550 در
 استفاده با ها نمونه. باشد گلیسرول می با همراه یزیممن
 BRUKER D8 ADVANCEمدل  XRD دستگاه از

 35 تا 2 بین ϴ2 در زوایاي  CuKαدر شرایط تابش
آمپر مورد   میلی40 کیلو ولت و جریان 40درجه، ولتاژ 

 کمی نیمه مطالعه جهت. تجزیه و تحلیل قرار گرفتند
 اول رده هاي پیک منحنی زیر سطح از ها کانی
 گلیسرول - منیزیم تیمار در شده یافت هاي کانی

 شدت و )19(شد  استفاده ها پیک شدت عنوان به
 نشان جهت معیاري عنوان به آمده دست به هاي پیک
  .رفت کار به رس نوع هر تقریبی مقدار دادن

از  میکرومورفولوژیکی، مطالعات انجام جهت
هاي اراضی  هاي خاکرخنخورده افق هاي دست نمونه

تحت کشت نیشکر و کشت نشده، مقاطع نازك تهیه و 
در دو  الیمپوس پالریزان استفاده از میکروسکوپ با

 و 40هاي  نمایی حالت نور ساده و متقاطع در بزرگ
 از استفاده و با گرفته  برابر مورد مطالعه قرار100

 ).39  و5(تشریح شدند ) 2003(استوپس  راهنماي
اویر میکرومورفولوژي مربوط به همچنین آنالیز تص

 2010افزار متلب نسخه  حفرات با استفاده از نرم
براي آنالیز تصاویر حفرات از مقاطع . صورت پذیرفت

هایی تهیه شده و با  تهیه شده از هر کاربري عکس
افزار مذکور درصد حفرات موجود در هر عکس  نرم

تعیین و سپس میانگین کل حفرات موجود در مقاطع 
ها و کاربري هاي مختلف مقایسه  د مطالعه در افقمور

  .شدند
 تحلیل و تجزیه جهت :ها داده آماري تحلیل و تجزیه

افزار آماري  نرم از نتایج خصوصیات فیزیکوشیمیایی
SPSS 2012نظر از هاداده ابتدا در). 38(شد   استفاده 

 کنترل پرت هايداده مانند هایی ناهنجاري وجود عدم
هاي خرد شده در صورت کرت هحاصله بشده و نتایج 

در این طرح . قالب طرح کامالً تصادفی تجزیه گردید
 )کشت یا بایر بودن ( کشتیستمنوع سعامل اصلی، 

)A ( يبردار عمق نمونهو عامل فرعی) B( در نظر 
 ها، آنالیز واریانس یکنواختی از آزمون پس .گرفته شد
  انجام و سپس جهت مقایسه)ANOVA (واریانس

 درصد یک دارمعنی سطح در دانکن میانگین از آزمون
   .شد استفاده

  
  نتایج و بحث

هاي بایر این خاك :ها بندي خاك گذاري و رده نام
 ,Fine, carbonatic, hyperthermicمنطقه در فامیل 

Typic Haplusteptsها  این خاك. بندي شدند رده
 درصد رس بوده است ولی 42 تا 28داراي متوسط 

. شود ها دیده نمیدي از حرکت رس در این خاكرون
. باشد  درصد می9/0تر از  ها کمکربن آلی در این خاك

 درصد 39کلسیم معادل از  ها کربناته افقهمدر 
خصوص در  هشده ب هاي حفر در خاکرخ. تر است بیش
 هاي هاي پایینی شرایط احیایی برقرار بوده و منقوط افق



 1397) 2(، شماره )8(د نشریه مدیریت خاك و تولید پایدار جل
  

 48

پوستان آبزي مشاهده  خترنگین و عالئمی از حضور س
   نیز هاي زیر کشت نیشکر این منطقه خاك. شود می

 ,Fine, carbonatic, hyperthermicدر فامیل 

Typic Haplusteptsدر مقایسه با . بندي شدند  رده
 و AP2هاي  هاي بایر، تفاوت مهم تشکیل افق خاك
AP1ها  این خاك. دلیل شرایط کشت و کار است ه ب

 درصد رس و کربن آلی در 50 تا 12داراي متوسط 
ه همدر . باشد درصد می7/0تر از  ها کم این خاك

تر   درصد بیش5/39کلسیم معادل از  ها کربنات افق
هاي زیر کشت نیشکر با  بندي خاكمقایسه رده. است
رغم تغییرات  هاي بایر این منطقه نشان داد که به خاك

بري هاي ژنتیکی در طی سنوات کشت تغییر کار افق
بندي  اراضی و کشت و کار تغییر چندانی در رده

  .هاي این منطقه در سطح فامیل نداشته است خاك
  

تأثیر کاربري اراضی بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی 
  خاك

  اسیدیته):EC (الکتریکی  و هدایت)pH (اسیدیته
 هاي تغییر کاربري اراضی و مدیریت اثر در خاك

ولی در این نماید  تغییر است ممکن مختلف آن
، )1جدول (پژوهش و با توجه به نتایج تحلیل آماري 

داري در میزان اسیدیته خاك در اثر تغییر معنی تفاوت
تواند به  این امر می. مشاهده نشد کاربري اراضی

ها در  قدرت زیاد بافري خاك و مقدار باالي کربنات
 میکلس کربناتمیزان نسبی . این اراضی نسبت داده شود

هاي این منطقه باالست که به سبب نوع مواد  در خاك
  ). 18(باشد  مادري خاك این مناطق می

میانگین میزان امالح موجود در عصاره خاك 
اراضی تحت کشت نسبت به زمین بایر کاهش 

اي که باعث تفاوت دهد به گونهگیري نشان می چشم
کشت . داري در سطح یک درصد شده است معنی

ر در شرایط اقلیمی خوزستان هاي باینیشکر در زمین
مکعب در   متر30000میزان زیاد و حدود  که آبیاري به

شود، باعث کاهش شوري هکتار در سال انجام می
. خاك و بهبود شرایط خاك از این لحاظ شده است

مطابقت دارد که ) 2009(هاي گل این نتایج با یافته
 در تدریج به شده  کشت اراضی نشان داد امالح محلول

شوند  می خارج خاك از و شسته مکرر، آبیاري اثر
)12( .  

اراضی از زمین بکر به  کاربري در تغییر: بافت خاك
 میانگین اجزاي در داريمعنی مزرعه نیشکر تغییرات

). 2جدول (است  داده روي خاك بافت دهنده تشکیل
درصد  میانگین که است آن نشانگر تحلیل آماري نتایج

 با خاك زیر کشت بافت در موجود شن و سیلت
هاي  این اجزا در زمین بایر در عمق درصد میانگین

 تغییر کاربري اثر در. دارد داريمعنی مختلف تفاوت
هاي با بافت ریزتر سمت خاك خاك به اراضی، بافت

 نتایج حامدي و بیانگراین نتایج . تغییر یافته است
پذیري بافت از تغییر  تأثیر  مبنی بر)2006(صیادیان 

کشت نسبت هاي زیر کشت و ریزتر شدن آن در زمین
 یندهايفرآیش  امر به افزاین است که علت ایربه با
 یزانمافزایش  ر، کشت و کایجه در نتيساز خاك

  و متعددهاي یاريعلت انجام آب هرطوبت خاك ب
با ). 14(یدگی نسبت داده شد  هوادیندهاي فرایدتشد

 بررسی که توجه به واحد فیزیوگرافی منطقه مورد
شود، بخشی از تغییرات  دشت آبرفتی محسوب می

ممکن است به افزایش ذرات مواد معلق همراه با آب 
  . ها نیز نسبت داده شود  آب آبیاري و یا حرکت روان
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  . منطقه مورد مطالعه در  و بایرهاي تحت کشت نیشکر  تحلیل آماري خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاك-1 جدول
Table 1. Statistical significance of physicochemical properties of soils under sugarcane cultivation and 
 uncultivated soils in study zone.  

  منبع تغییرات 
SOV 

df EC pH  کربن آلی 
OC 

 جذب پتاسیم قابل
KAVI 

 شن

SAND 

 سیلت

SILT 

 رس

CLAY 

 سیستم کشت
Cultivation system 

1 7.43** 0.321ns 0.002ns 5986.92* 334.99** 10.42* 19.43* 

  )A(خطاي 
Error (a) 

3 24.5 0.39 0.046 12236.12 2.17 34.4 42.45 

  عمق خاك
Soil depth (B) 

2 8.44* 0.025ns 0.02* 4613.74** 122.69* 200.89* 9.86ns 

 عمق× سیستم 
System * Depth 

2 14.19** 0.084ns 0.017ns 2988.77ns 70.92ns 34.22ns 94.3ns 

 خطاي آزمایشی
Error (b) 

23 2.99 0.07 0.12 5188.3 26.31 9.76 38.9 

O.C = organic carbon, Avai =Available, ns = not significant, * = P < 0.05, ** = P < 0.01 
  

  . رشده در اعماق متناظ  و کشتیر بايها  خاكیزیکوشیمیایی فیات خصوصیانگین میسهمقا -2جدول 
Table 2. Comparison of average selected physicochemical properties between Cultivated and Uncultivated 
soils in same depths. 

EC (dS m-1) pH  کربن آلی 
OC (%) 

 جذب پتاسیم قابل
KAVI (mg kg-1) 

 شن

SAND (%) 
 سیلت

SILT (%) 
 رس

CLAY (%)  عمق 
Depth 
(cm)  بایر 

(Unc) 
  کشت
(C) 

 بایر
(Unc) 

  کشت
(C) 

 بایر
(Unc) 

  کشت
(C) 

 بایر
(Unc) 

  کشت
(C) 

 بایر
(Unc) 

  کشت
(C) 

 بایر
(Unc) 

  کشت
(C) 

 بایر
(Unc) 

  کشت
(C) 

0-30 13.73a 0.77b 7.84a 7.83a 0.33a 0.66a 139a 66.67b 39.11a 22.34b 31.2a 30.64a 29.69b  47.02a 

30-60 13.43a 1.36b 7.8a 7.94a 0.82a 0.59a 117a 63.67b 33.71a 16.2b 38.21b 43.36a 28.08b  40.44a 

60-90 6.6a 2.43b 7.99a 7.81a 0.58a 0.55a 119a 62.33b 42.22a 15.96b 40.93a 36.79ab 16.85b 47.25a  
 . وت تیمارهاستمعنی تفادار و حروف مقایسه میانگین متفاوت به  معنی عدم تفاوت معنی حروف مقایسه میانگین یکسان بین تیمارها به *

  Cultivated (C) : شده کشتو   Uncultivated (Unc):بایر **
  

  . )1998-2016 ( ساله19طبق آمار میانگین کیفیت آب رودخانه کارون و زهکش کشت و صنعت امیرکبیر  -3جدول 
Table 3. Average of water quality in the Karoon River and drainage of Amir Kabir agro-industry according to 
19 years statistics (1998-2016).  

SO4
2-  Cl-  Na+ Mg2+ Ca2+ SAR TDS  EC 

mmol L-1 g/L 
pH 

dS/m 
 

  کارون 2.15 7.89  1.495  5.8 5.6 5.1 13.3 13.7  8
Karoon 

 زهکش امیرکبیر 12.6 7.55 8.79  20.8 20 24.1 102.4 107.2 37.3
Amirkabir Drainage  

SAR: Sodium adsorption ratio 
TDS: Total dissolved solids 
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هاي بایر خوزستان   ماده آلی خاك:کربن آلی خاك
دلیل قرار گرفتن در منطقه گرم وخشک  کلی به طور به

و شور بودن خاك و عدم امکان رشد مطلوب گیاه و 
دلیل خشکی و دماي باال، کم  تجزیه سریع مواد آلی به

متري   سانتی30 تا 0در عمق ربن آلی میزان ک. است
 66/0 درصد در زمین بایر به 33/0از  ترتیب بهخاك، 

درصد در عمق مشابه خاك مزرعه تحت کشت نیشکر 
   و 30- 60عمق  این در حالی است که در. رسید

متري خاك، کاهش میزان کربن آلی  سانتی90-60
 59/0 در زمین بایر به 58/0 و 82/0ترتیب از  خاك به

 درصد در خاك زیر کشت مشاهده شده است، 55/0و 
   .دار نبوده استچند که این تفاوت معنی هر

در مورد تأثیر کشت نیشکر بر میزان ماده آلی نتایج 
ها را  علت این تفاوت. دست آمده است همتفاوتی ب

از توان به تأثیرپذیري این فاکتور از عوامل مختلف  می
پوشش گیاهی، جمله نوع مواد مادري، اقلیم، 

نسبت هاي مدیریتی توپوگرافی، بافت خاك و فعالیت
 از بین عوامل مدیریتی، کاربري اراضی و شخم از .داد

  و همکارانیقربان. سزایی برخوردارند اهمیت به
 ییر نشان دادند که پس از تغیدر پژوهش) 2013(

کشت و در اقلیم خشک خوزستان  یر بایکاربري اراض
رخ  ی کربن آلیزان در میدي شدییرغ تها، نیشکر در آن

 تحت کشت هاي ین در زمی و درصد کربن آلداده
 نشان داده یش افزاخاك بکر با یسه در مقایشکرن

توان به ترشحات گیاهی در   دلیل دیگر را می.است
مراحل مختلف رشد نیشکر و حضور ریشه آن نسبت 

تواند در میزان تغییر کربن آلی تأثیر زیادي  داد که می
هاي نسوخته، بقایاي   همچنین ساقه).11(داشته باشد 

تواند منبع مهمی از مواد  ها می کلش نسوخته و ریشه
  ). 2(آلی افزوده شده به خاك باشد 

 دیگر کاهش در میزان ماده هاي در برخی پژوهش
آلی در اثر کشت نیشکر گزارش شده است و علت آن 

 یهتجز تسریع نتیجه در و سطحی خاك خوردن هم به
 و خاك فرسایش یافتن شدت مواد آلی، بیولوژیک

 دانسته رواناب با همراه آلی مواد رفت هدر آن دنبال به
 که در منطقه نو مطالعات انجام شده در گینه .شده است

 که مقدار کربن آلی داد نشان حاره واقع شده،
 ساله 17حت کشت نیشکر در مدت دوره تهاي  خاك

  یافته استشکاه g/kg 2/3 به g/kg 5/5 حدوداز 
ها بررسی کشت مداوم نیشکر در  پژوهش). 27(

در مناطق حاره با بارندگی سالیانه (آفریقاي جنوبی 
 مواد نیز نشان داد که میزان) متر میلی3500بیش از 

 به 7/4%از  سال، 50در منطقه با کشت قریب آلی 
) در هر سال 04/0%حدود کاهش ( 4/2%میانگین 

 دیگر با بیش از  کاهش براي منطقه این وکاهش یافت
نرخ کاهش  و با 7/5% به 06/6% از سی سال کشت،

   .)10 ( استرسیدهل سادر هر  %1/0
جذب در زمین بایر با  پتاسیم قابل :جذب پتاسیم قابل

تر زیر کشت نیشکر بودند،  مدت بیش هایی که به خاك
جذب  میانگین پتاسیم قابل. دار نشان دادتفاوت معنی

 139از ) متري سانتی30 تا 0عمق (اك سطحی در خ
گرم   میلی67/66گرم در کیلوگرم در خاك بایر به  میلی

این نتایج با نتایج . در کیلوگرم کاهش یافته است
تپه و کارون که  در منطقه هفت) 2005(جعفري 

جذب در  توجهی در میزان پتاسیم قابل کاهش قابل
اضی تحت متري ار سانتی40-80 و 0-40هاي  الیه

کشت نیشکر نسبت به اراضی بایر مشاهده کرد، 
بستانی و ثواقبی فیروزآبادي ). 16(هماهنگی دارد 

جذب  هم کاهش در میزان پتاسیم قابل) 2011(
 سال کشت نیشکر گزارش 40هاي با بیش از  خاك

نمود و نتیجه گرفت برداشت نیشکر بدون افزودن کود 
گردد  مدت میاسیم سبب تخلیه این عنصر در درازپت
)6.(  
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 کشت زیر هايین در زمچهباید در نظر داشت اگر
 به شکل ذرات یم پتاسیر زیادي مقادیاري آبهمراه آب
سطح خاك  به ها و فلدسپاتیلیت از ایمعلق غن
دلیل برداشت زیاد پتاسیم توسط  بهولیشود یاضافه م

 کیلوگرم 180-200گیاه نیشکر که طبق برخی منابع 
، تخلیه پتاسیم از خاك رخ )16(ت در هکتار اس

 یشکرخوزستان همکشت ني زیرهادر خاك. دهد می
علت عدم افزایش   کشت، بهیدر طی مدت طوالن

 يدار و استفاده فراوان از کودها کودهاي پتاسیم
 امکان جایگزینی پتاسیم تخلیه شده از خاك یتروژنهن

هاي آمونیوم از لحاظ   یون).17( وجود نداشته است

باشد و توانایی تبادل خوبی  زه با پتاسیم یکسان میاندا
بار، اندازه و انرژي آبپوشی پتاسیم و . با پتاسیم دارند

تر  آمونیوم مشابه است اما قدرت پالریزه آمونیوم بیش
 در تبادل توانایی خروج بنابراینباشد،  از پتاسیم می

اضافه کردن کودهاي  ).9(باشد  پتاسیم را دارا می
باعث آزاد شدن پتاسیم و رفع کمبود آمونیومی 

 و ي از نقطه نظر اقتصادموضوع ین ابنابراین. شود می
عنوان  هخصوص کود اوره ب ه مصرف کود، بیریتمد

یشکري و  کود مورد استفاده در مزارع نینتر پرمصرف
  ).41 (نیز جایگزینی پتاسیم اهمیت دارد

  

  
  

  Bw1افق: د و Ap1ق فا:  همان خاکرخ، جC1افق : خاکرخ زمین بایر و ب A افق:  پراش نگار پرتوایکس بخش رس الف-2شکل 
  . )ها بر حسب انگستروم است اعداد ارائه شده بر روي قله پیک(ر رخ حفر شده در مزرعه زیر کشت نیشکاکخ

Figure 2. XRD patterns for suspension samples from a) A Horizon of Amir kabir uncultivated soils and  
b) C1 of Amir kabir uncultivated soils c) Ap1 and d) 2Cg Horizons of Amir kabir cultivated soils.  
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شناسی  تأثیر کاربري اراضی بر خصوصیات کانی
هاي رسی کائولینیت، کوارتز، کلریت،  کانی: خاك

هاي سطحی و عمقی  ایلیت و پالیگورسکایت در افق
شکل ( زمین بایر مشاهده شد شده در هاي حفر خاکرخ

هاي رسی  چه کوارتز جزء کانی اگر).  الف و ب2
نیست ولی چون در اندازه رس قرار داشته در 

کانی کائولینیت در .  آمده استXRDهاي  پیک
هاي دوره کرتاسه وجود داشته و بر اثر  سنگ

 به آبی فرسایش اثر هاي مادري بر هوادیدگی سنگ
زیرا که رسوبات دشت  .ندا شده منتقل خوزستان دشت

 يها  و کوهیاراض  بودن ازی آبرفتیلدل خوزستان به
 .)16 ( حاصل شده استیالب سیقباالدست از طر

 5/10وجود کانی رسی پالیگورسکایت به کمک پیک 
قابل شناسایی  انگستروم 3/6روم و قله رده دوم انگست

. این کانی از سایر تیمارها اثر نپذیرفته است. باشد می
به زحمت  XRDچه شناسایی آن به کمک روش  گرا

هاي  ولی وجود آن در پیک) 32(تواند انجام شود  می
XRDتواند  ها کامالً نمایان است که می این خاك

هاي بایر منطقه مورد  دلیل فراوانی این کانی در خاك به
  . بررسی باشد

بندي   اشاره شد مقایسه ردهطور که قبالً همان
هاي بایر این  نیشکر با خاكهاي زیر کشت  خاك

هاي ژنتیکی در  رغم تغییرات افق منطقه نشان داد که به
طی سنوات کشت تغییر کاربري اراضی و کشت و کار 

هاي این منطقه در بندي خاك تغییر چندانی در رده
 ابوعلی درویش طاهري .سطح فامیل نداشته است

هاي مزارع نیشکر نیز به  با پژوهش در خاك) 2009(
) 2010(وحیدي و همکاران ). 1(ین نتیجه رسید هم

نوع  بر تأثیري مختلف هايگزارش کردند کاربري
 ترین مهم از ندارند و خاك در موجود رسی هاي کانی

 و فیزیکی هاي در ویژگی تفاوت باعث که عواملی

 شده مطالعه هاي موردکاربري در ها خاکرخ شیمیایی
 ها، آن رسوبی مادري هاي مواد ویژگی بر عالوه است،

هاست  کاربري این هاي نفوذ ریشه عمق در تفاوت
)43 .(  

هاي مختلف خاکرخ شاخص  افقXRDنتایج 
هاي  دهد که کانی هاي زیر کشت نیشکر نشان می خاك

کلریت، پالیگورسکایت، ایلیت، کائولنیت، کوارتز و 
اند  هایی که از ابتدا شور بودهاسمکتایت در خاك

هاي  س پالیگورسکایت در افقمیزان ر. وجود دارد
خاکرخ انتخاب شده ) AP1 و AP2هاي  افق(سطحی 

  . عه زیر کشت نیشکر کاهش یافته استدر مزر
عمق (سطحی   یعنی افق زیرBw1ولی در افق 

کاهش چندانی نسبت به خاك ) متري  سانتی117-57
عبارتی با افزایش سابقه  به. بایر مجاور این پدون ندارد

گورسکایت  ي سطحی از میزان پالیها کشت در الیه
نسبت به خاك بایر کاسته شده است ولی در عمق 
اثرات چندانی از کشت بر کاهش پالیگورسکایت 

سو به اثرات آبیاري  این امر را از یک. مالحظه نشد
شدید و از سوي دیگر به افزایش ترشحات ریشه 

این نتایج مشابه نتایج پژوهش . توان نسبت داد می
هاي زیر کشت نیشکر است در خاك) 2011(روانجو 

  تر  ها را کم که فراوانی پالیگورسکایت دراین خاك
  هاي  تر از خاك نشده ولی بیش هاي کشت از خاك

  زیر کشت تناوبی گزارش داد و علت این امر را 
   میزان رطوبت در این اراضی به آبیاري و افزایش

سو وحذف امالح الزم جهت پایداري این  از یک
همچنین . ها از خاك از سوي دیگر نسبت داد نیکا

  هاي پالیگورسکایت در مزارع  ضخامت زیاد رشته
با سابقه کشت کم را به کاهش اثرات شخم و آبیاري 
  در این مزارع منسوب دانست که باعث شده به 

تر دستخوش  همان شکل اولیه خود باقی بماند و کم
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  ) 2007( و باقرنژاد ي جعفر).33(تغییر شده شود 
 اثرات تر و خشک یاي با هدف بررس مطالعهدر  نیز

 و اهیجذب گ  قابلمیبر پتاسي اریشدن خاك در اثر آب
در  تپه  هفتشکری تحت کشت نیخاك در اراض

گزارش مقایسه با اراضی بکر و تحت کشت تناوبی، 
 يها ، در خاكری بايها خالف خاك کردند که بر

 شده لیتشک قابل انبساط ی رسيها یشده کان کشت
 یها در اراض ی نوع کاننیاست و عدم وجود ا

 يهاها در خاك رسنی ایلینشده را نوتشک کشت
 گزارش ياری و آبکارکشت شده در اثر کشت و 

 ).17( کردند

توان  کاهش پالیگورسکایت در این اراضی را می
معاذالهی و فرپور . به تحول به اسمکتایت نسبت داد

دیل پالیگورسکایت به نشان دادند که تب) 2012(
اي در کاهش این کانی دارد اسمکتایت نقش عمده

 300 از بیش مرطوب شرایط در پالیگورسکایت ).26(
 تبخیر به و یا نسبت بارندگی سالیانه بارندگی متر میلی

 به و بوده ناپایدار 4/0 از بیش) P/ET(سالیانه  تعرق و
ي در با توجه به رژیم آبیار. شودتبدیل می اسمکتایت

مکعب در   متر30000هاي این مزارع که حدود  خاك
مدت است و  هاي زمانی کوتاههکتار در سال و با بازه

با توجه به سابقه کشت طوالنی در این مزارع، نسبت 
رطوبت به تبخیر ساالنه باال رفته و شرایط تبدیل 

 و 31(شود  پالیگورسکایت به اسمکتایت فراهم می
دلیل ترشحات  تواند به ت میتحول پالیگورسکای). 22

خصوص اسیدهاي سیتریک و اگزالیک اسیدي ریشه به
مطابقت ) 2004(نیز باشد که با نتایج نیومن و سینگر 

همچنین ایجاد شرایط اسیدي در محدوده ). 29(دارد 
ها  دلیل فعالیت برخی باکتري ریشه ممکن است به

باشد که سرعت تجزیه پالیگورسکایت را افزایش داده 
همچنین در خاك این مزرعه با سابقه کشت . است
تر نیشکر تاحدودي در تیمار پتاسیم و حرارت  بیش
 آنگسترومی منتسب 10گراد، پیک   درجه سانتی550

تر از سایر  هاي قابل انبساط قوي به ایلیت و کانی
تواند مربوط  تیمارها شده است که قسمتی از آن می

چنین . ه شده باشداي تخلی الیه به ترمیم پتاسیم بین
تر مالحظه  تر با شدت کمهاي عمقیروندي در افق

  . شد
هاي آب زهکش این اراضی نتایج آنالیز نمونه

نشان از وجود مقادیر زیادي از منیزیم حتی در 
هاي متمادي پس از کشت دارد که بخشی از آن  سال
علت تخلیه منیزیم از الیه بروسیت در  تواند به می

 اثر آبشویی و تخلیه منیزیم از در. کلریت باشد
محلول خاك، منیزیم الیه بروسیت در کانی کلریت 

ز هاي قابل انبساط احل شده و کانی به شکل رس
 بخشی از جمله اسمکتایت در آمده است، بنابراین

توان از منشاء کلریت هاي قابل انبساط را می رس
عالوه بر جذب پتاسیم توسط . یافته دانست تحول

شده، شرایط دیگر خاك نیز بر تغییر   کشتگیاهان 
  تغییر.هاي رسی در این ناحیه مؤثرند شکل کانی

 از یکی عنوان به) گیاهی پوشش (کاربري اراضی
 مقدار و نوع نوع خاك، تواندمی خاکساز عوامل

قرار دهد  تأثیر تحت را خاك در رسی هاي کانی
)20.( 
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  .  شده در خاك زیر کشت نیشکر در مقایسه با زمین بایر متناظر آن هاي حفر ا در پروفیله میزان تغییرات نسبی برخی کانی -4جدول 
Table 4. The relative changes of some minerals in descripted profiles in the sugarcane fields compared to 
nearby noncultivated lands. 

 کانی
Mineral 

 زمین بایر متناظر
Nearby noncultivated land  

  نیشکرمزرعه
Sugarcane field  

  کوارتز
Quartz 

××  ××  

 کائولینیت
Kaolinite  

××  ××  

 پالیگورسکیت
Palygorskite  

 هاي سطحی کاهش چشمگیردر افق  ×  ×××
Significant reduction in surface horizons  

 کلریت
Chlorite  

 ها کاهش محسوس در تمام افق ×   ××
Decline in all horizones 

 قابل انبساط هاي  کانی
Expandable minerals  

 هاي سطحی ویژه در افق هافزایش چشمگیر ب  ××  -
Significant increase, especially in surface horizons  

  
سابقه کشت و کار اراضی نیز بر روي خصوصیات 

تواند در گذار است و می هاي رسی نیز اثر کانی
ها   ، انتقال و یا تغییر و تحول آنمدت زمینه حذف دراز

هایی که کشت و کار فراوان در زمین. را فراهم کند
هاي  گیرد، اثرات شخم و همچنین آبیاري صورت می

ها از خاك شده مکرر باعث خروج امالح و سایر نمک
تواند تغییراتی را از نظر تراکم مدت می و در دراز

ها و  نیهاي موجود در واحد سطح، اندازه کا کانی
اسیدهاي ). 33(ها بوجود آورد  همچنین ضخامت آن

شده  هاي کشتآلی ناشی از تجزیه مواد آلی در خاك
ویژه در  هاي میکا مؤثرند، بهنیز، در هوا دیدگی کانی

 ).8(تر است  هاي سطحی که ریشه گیاهان بیش افق
هاي غیرتبادلی پتاسیم و وارد شدن آن  آزاد شدن شکل

ر شرایط افزایش دما نیز تشدید به فاز تبادلی د
با توجه به رژیم (میانگین باالي دماي خاك . شود می

تر ناشی  ، همراه با تجزیه مواد آلی بیش)حرارتی منطقه
شدن متناوب خاك  از کشت متراکم و نیز تر و خشک

باعث ) شدن با نور خورشید ناشی از آبیاري و خشک(
هاي رسی انیاي از ک الیه تشدید آزاد شدن پتاسیم بین

کیفیت آب آبیاري نیز در این مهم دخیل . شود می

شوري آب مورد استفاده در آبیاري مزارع . است
طور طبیعی باالست و این امر باعث ناپایدار شدن  هب

  ).8(شود ایلیت و تبدیل آن به اسمکتایت می
از بین عناصر موجود در آب آبیاري، سدیم و 

ها آزاد را از بین الیهتري  منیزیم محلول، پتاسیم بیش
 نیز عنوان کردند که نه) 2004(نیومن و سینگر . کند می
 آب شیمیایی ترکیب بلکه آبیاري، آب حجم تنها

 اثر رسی هايکانی ترکیب بر تواندمی نیز آبیاري
هاي   رس پالیگورسکایت در غلظت.)29(بگذارد 

هاي سیلیسیم و خصوص یون هباالي الکترولیت خاك ب
پایدار بوده و با کاهش غلظت منیزیم در اثر منیزیم 

شستشوي امالح، آزاد شدن منیزیم از پالیگورسکایت 
  ). 22(شود  تشدید می

تأثیر کاربري اراضی بر خصوصیات میکرومورفولوژیکی 
هاي   برخی خصوصیات میکرومورفولوژیکی افق:خاك

.  آمده است5خاکرخ شاهد انتخاب شده در جدول 
 C1   متقاطع از مقاطع نازك افقتصاویر نور ساده و

 خاکرخ Ap2شده در زمین بایر و افق  خاکرخ تشریح
شده در مزرعه زیر کشت نیشکر با سابقه کشت  تشریح

 .  نشان داده شده است3 سال نیز در شکل 15
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هاي  هاي تشخیص داده شده در پروفیل در اکثر افق
 بایر مجاور مزارع نیشکر مورد  شده در زمین حفر

 نامنظم بوده و در داخل  اغلبسطح منافذه، مطالع
 تجمع .دیده شد آهک زیها ن منافذ و در اطراف آن

 همراه با نمک و ، معموالًطع نازكا مقنیآهک در ا
 در یی آبشوجهت یعدم وجود رطوبت کاف. بودگچ 

 ی سبب شده است که بر خالف اراضی اراضنیا
. باقی بماند ی اراضنی الی پروفدرتحت کشت، گچ 

  . شد مشاهده ادی ززانیم بهنیز  و رس لتیذرات س
هاي  هاي مذکور در افق  درصد از سطح نمونه19 تا 16

 بایر را منافذ  هاي مورد مطالعه در زمین سطحی پروفیل
  .   تشکیل داده است

در هاي زیر کشت با زمین بایر،  در مقایسه زمین
هاي حفر شده در شده از خاکرخ هاي تشریح اغلب افق

هاي زیر کشت، درصد منافذ افزایش نشان داده  ینزم
هاي سطحی  ها در افق درصد منافذ سطح نمونه. است

 درصد 21 تا 17 بایر  هاي مورد مطالعه در زمین پروفیل
توان با افزایش تخلخل و ریزتر شدن  که میبوده 

پدالیتی ناقص در مقطع نازك . ذرات مرتبط دانست
شده در  تشریحهاي هاي نیمرخ بسیاري از افق

 هر چند در هاي زیر کشت مشاهده شده، خاکرخ
خاکدانه و ریزتر شدن  ها نیز آثار نبودبسیاري از افق

آید ناشی از  نظر می شود که به بافت خاك دیده می
 ساختمان که عمدتاً .آالت و شخم باشد حرکت ماشین

اي است،  از نوع کمپلکس که مخلوطی از کروي و دانه
منافذ عمدتاً کانالی و یا از حفرات . شود دیده می

همچنین بر میزان حفرات از نوع . باشدآرایشی می
پلین نیز افزوده شده است که با نتایج شمسی 

). 35( مطابقت دارد )2011(همکاران  و يآبادمحمود
 تا مرتع کاربري از تدریج به که کردند ایشان گزارش

 و دازهان نظر از چه کانالی هاي حفره زراعی، کاربري
 افزوده ي ا صفحه هاي و بر حفره شده کاسته مقدار چه

 کانال حفره که وجود کردند ایشان گزارش .شود می
 جانوري فعالیت دلیل به جنگل و مرتع کاربري در

 این و بوده تر غالباً بیش تر، کم خاك فشردگی و تر بیش
 مقابل در .دهد می نشان را خود اثر خاك تهویه در امر
 روي مهمی اثر کشاورزي عملیات زراعی، کاربري در

 و آب نفوذ تخلخل، مانند خاك فیزیکی پارامترهاي
 حضور ).21(گذارد  می خاك ظاهري مخصوص وزن
 هاي کاربري در خاکدانه تشکیل و آلی ماده تر بیش

 به نسبت درشت هايحفره تر ایجاد بیش سبب طبیعی
 یشهر نفوذ روي مفیدي اثرات شده که ها کاربري سایر

  .)30( دارد آب حرکت و
 جادی ايها و چمبرها  اغلب کانالدیآ ینظر م به

 بر اثر حضور شکری کشت نریشده در مزارع ز
 و شکری نيها شهی رشد رنی و همچنیجانوران خاک

 يجا مانده بر اثر جانوران خاکز  بهی آليایانتقال بقا
وجود میکروساختمان کانالی هم در  .اند  شدهجادیا

تواند  ر و هم در مزرعه زیر کشت نیشکر، میزمین بای
  تر در زمین  هاي گیاهی بیش دلیل حضور ریشه هب

ها در زمین زیر کشت و فعالیت برخی میکروارگانیسم
بایر در نبود شرایط کشت و کار و عملیات زراعی 

 نیز نشان C/Fنسبت هاي  گیرياندازه. )4شکل  (باشد
ر زمین بایر به  د57/0داد که این نسبت از میانگین 

 در مزرعه زیر کشت نیشکر کاهش یافته است 375/0
توان آن را به ریزتر شدن ذرات و افزایش  که می

چه کاهش این نسبت در  اگر. درصد رس نسبت داد
هاي بایر  تغییر کاربري اراضی و زیر کشت بردن زمین

خورد ولی ترتیب و نوع قرار گرفتن  کامالً به چشم می
مختلف از روند منظمی پیروي ذرات در اعماق 

اي که باعث ایجاد الگوهاي مختلف  کند، به گونه نمی
الگوي انولیک هم نشان . پراکنش نسبی شده است

سازي تا  دهد که در زمین زیر کشت نیشکر خاکدانه می
  . حدي رخ داده است
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 خاکرخ Ap2افق  :شده در زمین بایر و ب کرخ تشریح خاC1  افق: مقاطع نازك الف) چپ(و ساده ) راست(نور متقاطع   تصویر- 3شکل 
   .شده در مزرعه زیر کشت نیشکر تشریح

Figure 3. Cross (Right) and simple (Left) images of thin sections of a) C1 horizon of non-Cultivated land and  
b) Ap2 horizon of field under sugarcane Cultivation.  

  

  
شده در   تشریح C2افق: شده در مزرعه زیر کشت نیشکر و ب خاکرخ تشریحAp1   افق: نور ساده ازمقاطع نازك الف تصویر -4شکل 

   .زمین بایر
Figure 4. Simple images of thin sections of a) Ap1 horizon of field under sugarcane Cultivation and  
b) C2 horizon of non-Cultivated land.  
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   .شده در زمین بایر و زیر کشت نیشکر هاي نیمرخ تشریح خصوصیات میکرومورفولوژیکی افق -5جدول 
Table 5. Micromorphological properties of descripted profile horizons, in non-Cultivated and field under 
sugarcane Cultivation.  

  فابریک بی  C/Fنسبت   ساختمان میکروسکوپی  حفرات  افق  

A واگ  
Vugh 

  واگی
Vughy (microstructure)  

  کتونیک
Chitonic 

  کریستالیتیک
Crystallitic  

Bw واگ  
Vugh  

  واگی
Vughy (microstructure)  

  کتونیک
Chitonic  

  کریستالیتیک
Crystallitic  

C1  کانال وچمبر  
Channel , Chamber 

  کانالی
Channel (microstructure)  

  مونیک ریز
Fine monic  

  کریستالیتیک
Crystallitic  

C2  کانال  
Channel  

  کانالی
Channel (microstructure)  

  مونیک ریز
Fine monic  

  کریستالیتیک
Crystallitic  

ABb  واگ  
Vugh  

  واگی
Vughy (microstructure)  

  مونیک ریز
Fine monic 

  کریستالیتیک
Crystallitic  

 بایر زمین
Non-Cultivated 

soil 

Cgb  وزیکول و واگ  
Vugh , Vesicle  

  وزیکولی
Vesicular (microstructure) 

  انولیک
Enaulic  

  کریستالیتیک
Crystallitic  

Ap1 
  کانال و چمبر

Channel , Chamber  
  کانالی

Channel (microstructure)  
  پورفیریک باز

Open Porphyric 
  ستالیتیککری

Crystallitic  

Ap2 
  چمبر

Chamber  
  چمبري

(microstructure)  
  پورفیریک نزدیک

Porphyric  
  کریستالیتیک
Crystallitic  

Bw1  کانال  
Channel  

  کانالی
Channel (microstructure)  

  گیفوریک
Gefuric 

  کریستالیتیک
Crystallitic  

Bw2  حفرات آرایشی ساده  
Simple (Packing voids) 

  نالیکا
Channel (microstructure)  

  انولیک
Enaulic 

  کریستالیتیک
Crystallitic  

2C  حفرات آرایشی ساده  
Simple (Packing voids)  

  ايدانه
Single grain 

  گیفوریک
Gefuric  

  کریستالیتیک
Crystallitic  

  مزرعه زیر کشت نیشکر
field under sugarcane 

Cultivation 

2Cg  حفرات آرایشی ساده  
Simple (Packing voids)  

  ايدانه
Single grain  

  گیفوریک
Gefuric  

  کریستالیتیک
Crystallitic  

  
  گیري نتیجه

 يکاربرنتایج این پژوهش نشان داد که تغییر 
هاي بایر در منطقه  ی و زیر کشت بردن زمیناراض

هاي شور و با کیفیت  نیشکرکاري خوزستان با خاك
هاي کیفیت خاك   تغییر در برخی شاخصسببپایین، 

ورد شده است اما شدت این تغییرات در منطقه م
تفاوت شدت . مطالعه و اعماق مختلف، یکسان نبود

دلیل خصوصیات اولیه خاك،  تواند به این تغییرات می
شده پس از  سابقه کشت و نوع مدیریت زراعی اعمال

چون  پارامترهایی هم. تغییر کاربري این اراضی باشد
اي  جذب و توزیع اندازه هدایت الکتریکی، پتاسیم قابل

هاي  لی بودند که در غالب زمینذرات از جمله عوام
همچنین . شده، دستخوش تغییر شده بودند کشت

هاي رسی  کشت نیشکر باعث ایجاد تغییراتی در کانی
در منطقه مورد مطالعه شده است که غالب این 

ها در اثر کاهش در برخی  تغییرات به تحول کانی
خالف  بر. شودعناصر از جمله پتاسیم مربوط می

هاي  هاي قابل انبساط در خاكکیل رساراضی بایر تش
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ها  تشکیل این کانی. شودشده مشاهده می کشت
هاي سطحی این اراضی، اغلب از خصوص در افق هب

هاي پالیگورسکایت حاصل تحول ایلیت و تحول رشته
تري  میزان کم تر بههاي عمقیتحول در افق. شده است

 هاي زیر کشت مقایسه رده بندي خاك. رخ داده است
رغم  هاي بایر این منطقه نشان داد که به نیشکر با خاك

هاي ژنتیکی در طی سنوات کشت تغییر  تغییرات افق
و کشت و کار تغییر چندانی در کاربري اراضی 

هاي این منطقه در سطح فامیل نداشته  بندي خاك رده

 در بررسی میکرومورفولوژیکی مقاطع نازك .است
اکدانه با پدالیتی هاي تشریح شده نیز تشکیل خ افق

شده که  هاي کشت هاي خاكضعیف در برخی افق
. زمین بایر مجاور آن فاقد خاکدانه بود، مشاهده شد

این پژوهش نشان داد که کشت متراکم و آبیاري 
سنگین در دوره طوالنی کشت باعث تغییر و تحول 

چون  ها و در نتیجه تغییر در عوامل دیگر هم کانی
  . شود  خاك مانند پتاسیم مینیازهاي عناصر غذایی
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Abstract1 
Background and Objectives: Sugarcane cultivation with unique conditions for growth such as long 
growth season, higher water demand and using the heavy agricultural machineries in different stages 
of the sugarcane cultivation can affect on soil properties and soil resources. The present research 
aims are physicochemical investigation and study of clay mineralogy and micromorphology 
properties of soils under sugarcane cultivation in comparison with noncultivated soils. 
Materials and Methods: Study area is located in fields of the Amir Kabir Agro-industry company 
about 45 km south of the city of Ahvaz on river alluvial plains. The soil moisture and temperature 
regimes are Aridic and Hyper thermic, respectively. At first, all field sheets of agro-industry are 
checked and then four fields are selected without any limitation and with more than 15 years 
sugarcane cultivation. Four profile was described in fields and its nearby uncultivated land (distance 
of approximately 30 meters from field) and were sampled according to conventional procedures.  
The physicochemical properties consist of available K, organic carbon, CEC and particle size 
distribution were determined. Also, mineralogical and micromorphological properties of samples 
were determined and All data were statistically analyzed using the SPSS 2012 software program and 
then results were compared. 
Results: The results of this survey indicated that land use change and cultivation operation in non-
cultivated regions have not high quality can change some properties of soil quality; But the severity of 
these changes were not the same for different soil characteristics. Some properties were changed in 
cultivated soils such as EC, available K and particle size distribution. In this study, no significant 
difference was seen between pH amount from land use change that can be attributed to the high 
buffering capacity of the soil and the high levels of carbonates in Khuzestan soils. Long-term 
cultivation result important changes in the clay minerals in sugarcane fields that majority of these 
changes are refered to mineral conversion and K element. Expandable 2:1 minerals were observed 
under sugarcane cultivated especially in surface horizons that are attributed to reduction in the amount 
of palygorskite and illite. Micromorphological study of thin sections of descripted horizons indicated 
aggregation with weak pedality in some cultivated soils. Also, in most descripted horizons of profiles 
in cultivated fields, the percentage of pores increases. The comparison between cultivated soil and 
noncultivated lands indicated thad there is no difference between them aspect of classification and land 
use change did not affect on soil family. This research showed that intensive cultivation and heavy 
irrigation cause alteration in mineralogy and element requirement changes of soils.  
Conclusion: Land use change cause some basic changes in physicochemical, mineralogical and 
micromorphological properties of soil in sugarcane fields. 
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