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  چکیده

 مورد به منطقه هر در اکولوژیکی شرایط رعایت با  و اصالح خاک تولید بازدهی افزایش جهت که است عملیاتی سلسله مرتعی و بیابانی اصالح اراضی

تاثیر عملیات اصالحی )احداث فارو( در عرصه های بیابانی اشکذر استان یزد بر خاک مورد بررسی قرار گرفت. به شود. در تحقیق حاضر می گذارده اجرا
و شیمیایی خاک  سانتیمتری برداشت و پارامترهای فیزیکی 30تا  0نمونه در منطقه شاهد از عمق  10نمونه خاک در داخل فاروها و  10تعداد  این منظور

 نتایج نشان داد از نظر خصوصیات فیزیکیی مورد مقایسه قرار گرفت. SPSS16گردید. داده ها با آزمون تی مستقل با نرم افزار  در آزمایشگاه استخراج
مترهیای فیزیکیی کیه درصد دارای تفاوت معنی دار بین عرصه عملیات اصالحی و عرصه شاهد می باشد. بقیه پارا 1درصد شن در سطح احتمال  خاک

، میزان سدیم )میلی اکی واالن ECپارامترهای خاک  از نظر خصوصیات شیمیایی س می باشند، تفاوت معنی داری را نشان نداد.شامل درصد سیلت و ر
بیا عملییات  درصید بیین عرصیه شیاهد 1( دارای تفاوت معنی دار در سطح احتمال ESP( و نسبت سدیم تبادلی )SARبر لیتر(، نسبت جذب سدیم )

  اصالحی می باشند.
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Abstract  
 

Rangeland and desert land improvement is a series of operations that are implemented in each region 

to increase the productivity of soil production and breeding with ecological conditions. In the present 

study, the impact of restoration treatments (Farrow) on the soil of Ashkezar desert lands in Yazd 

province was investigated. For this purpose, 10 soil samples were taken from Farrow and 10 in the 

control area from 0 to 30 cm depth and soil physical and chemical parameters were extracted in the 

laboratory. Data were analyzed by SPSS16 software using independent t-test. Results showed that soil 

physical properties of sand percent at 1% probability level had significant difference between 

restorationarea and control areas. Other physical parameters, including silt and clay content, did not 

show significant differences. In terms of soil chemical properties EC parameters, sodium content 

(milieq / l), sodium absorb ratio (SAR) and exchangeable sodium ratio (ESP) have significant 

differences at 1% probability level between control and restoration treatments area.  
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  مقدمه -1
میلیون هکتار و مراتیع  34سطح بیابان ها و کویر و شن زارهای کشور 

بیابانهیای (. 1383میلیون هکتار برآورد شده اسیت ) حسیینی،  16فقیر 
ای است که به دلییل عیواملی نیون  حظهالایران دارای وسعت قابل م

نرای مفرط و بی رویه دام و گسترش زراعت دییم، در حیال پیشیروی 
ستم بیابانی بدلیل کسر رطوبت خاک، شدت تأثیر خورشید، است. اکوسی
، خشکی زیاد، ضیع  هومیوس، نمکیی بیودن آن و توسیعه االدمای ب

بادی و موارد دیگرآسیب پذیر میباشید. ایین اکوسیسیتم  فرسایش آبی
دارای زنجیره غذایی محدود و ضعی  میباشد. اما جانیداران بخصیو  

 .(1392)ایزدی، رایط سیازگار سیازندانسان توانسته اند خود را با این ش
مراتع کشور که عمدتاً در محیدوده اقلیمیی خشی  و نیمیه خشی  و 

میلیون هکتار،  90اند، با سطحی معادل مجاور اراضی بیابانی قرار گرفته
 اند. حضوردرصد کل مساحت کشور را به خود اختصا  داده 55حدود 
 مرتعیی،( هیای تماکوسیسی) نظام بوم در گیاهی های جامعه پراکش و

 در انسانی و بلندی و پستی خاکی، اقلیمی، عوامل بلکه نیست، تصادفی
 شییمیایی و فیزیکیی هیای ویژگیی. دارنید ای پایه نقش آنها گسترش
 جغرافییایی پیراکنش و تنیو  باعی  گییاهی پوشیش با رابطه در خاک
 سیطح از ارتفیا  خاک، های ویژگی بر افزون .شوند می گیاهان گستره
 در و دسیترس قابل آب که هستند عواملی جمله از جهت و شیب دریا،
 دهنید. اصیالح اراضیی می قرار تأثیر تحت را گیاهان پراکنش نهایت

 تولید بازدهی افزایش جهت که است عملیاتی سلسله مرتعی و بیابانی

 به منطقه هر در اکولوژیکی شرایط رعایت بهبود وضعیت خاک با و

روش های مختلفی بیرای اصیالح اراضیی  .شودمی گذارده اجرا مورد
مرتعی و بیابانی نظیر پیتینگ، فارو، ریپرینگ، نیزلینگ، بانکت و تراس 

 بیا( 1386) همکیاران و زاده حبییبگییرد. بندی مورد استفاده قرار می
و افیزایش پوشیش  در ذخیره رطوبیت فارو بررسی تأثیر پیتینگ وکنتور

بیا  مارنی، میتوان و سنگین هایدرزمین رسیدندکه نتیجه این گیاهی، به
، ضیمن ذخییره نیزوالت آسیمانی و ناله کندنو جوی و پشته احداث 

. جعفری و همکیاران ایجادکرد حفاظت خاک، و پوشش گیاهی مناسبی
( در تحقیقی به بررسی تاثیر عملییات اصیالح مرتیع بیر برخیی 1388)

یج فاکتورهای خاک و پوشش گیاهی در مراتع سییرجان پرداختنید. نتیا
نشان داد از نظر عناصر مغذی نیتروژن، فسفر، پتاسیم و ماده آلی تفاوت 

درصید دارد. نقیش عملییات اصیالحی  5معنی داری با شاهد در سطح 
انجام شده در خصوصیات خاک را مثبیت ارزییابی نمودنید. دلخیوش و 

( در تحقیقی به بررسی اثر پروژه مکانیکی هاللی آبگیر بر 1391باقری )
در طرح مرتعداری گوری  شهرستان زاهیدان پرداختنید.  رطوبت خاک

نتایج نشان داد که اجرای این پروژه از طریق ذخییره مناسیب نیزوالت 
آسمانی موجب افزایش رطوبت خاک شده است. بیه منظیور  میدیریت 

هیای احییایی و اصیالحی در قالیب پایدار اراضی مرتعی و بیابانی طرح
یده است. در اراضی و عرصیه هیای پروژه های ملی و استانی اجرا گرد

طبیعی شهرستان اشکذر نیز عملیات اصالحی به روش هیای مختلی  
انجام شده است. لذا تحقیق حاضر به منظور بررسی تاثیر پیروژه هیای 

 اجرا شده بر خاک انجام گردید.

  روش انجام تحقیق -2

 45کیلییومتری شییهر اشییکذر و  80منطقییه مییورد مطالعییه در فاصییله  
 36درجیه و  32دقیقیه و  14درجه و  31هرستان یزد بین کیلومتری ش

دقیقیه  27درجیه و  55دقیقیه و  51درجه و  54دقیقه عرض شمالی و 

(. مساحت عرصه )در این عرصیه 1طول شرقی واقع شده است )شکل 
عملیات اصالحی شامل احداث فارو بر روی کازه ها اجیرا شیده اسیت( 

 1800متر و حداکثر ارتفیا   1600باشد. حداقل ارتفا  هکتار می 2415
درصد که عمده  6باشد. شیب متوسط عرصه طرح متر از سطح دریا می

اراضی دشت و مسطح بوده و ارتفاعات درصد کمی از مرتع را تشیکیل 
میلیمتیر  108دهد. براساس آمار بارندگی بلندمدت متوسط بارندگی می

 در اقلییم دومیارتن، خشیکی بوده است. اقلیم منطقه بر اساس ضیریب
 .است گرفته قرار خش 

 

 
 منطقه مورد مطالعه موقعیت -1 شکل

 

 0در هر دو منطقه )شاهد و عرصه ذخیره نزوالت( نمونه خاک در عمق 
نمونه خاک در منطقه شیاهد و  10سانتیمتری برداشته شد. تعداد  30تا 
نمونییه در داخییل فاروهییا بییه صییورت تصییادفی برداشییت گردییید.  10

زیکی و شیمیایی خاک نظیر بافیت خیاک، درصید شین، پارامترهای فی
، فسفر، هدایت الکتریکیی و کلسییم در PH درصد سیلت، درصد رس،

آزمایشگاه اندازه گیری گردید. تجزیه و تحلییل داده هیا در نیرم افیزار 
SPSS16 به کم  آزمیونt  .در آزمایشیگاه  مسیتقل انجیام گردیید

 تعیین گردید:پارامترهای فیزیکی و شیمیایی به شرح ذیل 
یژگیی، برخی از ویمتریلیم 2کردن خاک و عبور از ال  بعد از خش 

بافت خاک بیه روش هییدرومتری  فیزیکی و شیمیایی آن ازجمله یها
الکتیرود  لهیوسی(، واکنش خیاک در خمییر اشیبا  به1986جی و بادر، )
(، قابلیت هدایت الکتریکی در عصیاره اشیبا  1996توماس، ) یاشهیش

( تعییین 1996رودس، دستگاه هدایت سینج الکتریکیی ) لهیوسهخاک ب
 گردید.

  نتایج -3
نتایج آزمون نرمالیتی بر داده های خاک نشان داد که همگی 

نتایج آزمون  1پارامترهای مورد بررسی نرمال می باشند. جدول 
 هاآالینده غلظت پراکنش نحوه تعیین جهتنرمالیتی را نشان می دهد.

 GIS محیط در شدهرقومی هاینقشه از انقالب خیابان تنفسی هوای در
از نظر خصوصیات   2با توجه به نتایج جدول  .است شده استفاده

درصد دارای تفاوت معنی دار  1فیزیکی درصد شن در سطح احتمال 
بین عرصه عملیات اصالحی و عرصه شاهد می باشد. بقیه پارامترهای 

باشند، تفاوت معنی داری را فیزیکی که شامل درصد سیلت و رس می 
 2از نظر خصوصیات شیمیایی همانطور که در جدول  نشان نداد.

بر حسب میلی موهس بر سانتیمتر،  ECمشخص است پارامترهای 
دارای تفاوت   ESPو  SARمیزان سدیم )میلی اکی واالن بر لیتر(، 
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درصد بین عرصه شاهد با عملیات  1معنی دار در سطح احتمال 
اصالحی می باشند و بقیه پارامترهای مورد بررسی تفاوت معنی داری 

، میزان سدیم و نسبت جذب  ECان شوری پارامتر میز 4نداشتند. 
سدیم و نسبت سدیم تبادلی در عرصه ذخیره نزوالت دارای مقادیر 

مقایسه میانگین پارامترهای  منطقه شاهد بوده اند. کمتری نسبت به
 نشان داده شده است. 2فیزیکی و شیمیایی خاک در نمودار های شکل 

  یریگجهینت -4
بررسی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک عرصه )درون فاروهیا( بیا 
شاهد نشان داد که در خصو  پارامترهای فیزیکی بافت خیاک کمیی 

لومی به لیومی شینی متماییل شیده اسیت. بیه ت سبکتر شده و از حال
درصید  5طوریکه درصد شن دارای تفاوت معنی دار در سطح احتمیال 

بود. همچنین میزان رس و سیلت نیز در درون فاروها نسبت بیه شیاهد 
 30تا  0کمتر بود. این موضو  نشان می دهد در عمق مورد بررسی که 

فیوذ آب و رطوبیت ن می باشد، بافت خاک سب  تر شده است و میزان
خاک می تواند افزایش یابد. البته به نظر می رسد بیا توجیه بیه وجیود 

سانتیمتر در عرصه شاهد، نفوذ پیذیری  5سخت الیه رسی به ضخامت 
کمتری داشته که با اجرای عملیات اصالحی ایین الییه حیذد شیده و 
باع  تغییر بافت خاک شده است. این در صورتی است کیه در منطقیه 

نزوالت جمع شدن ذرات ریز رس و سیلت بر اثیر روانیاب درون ه ذخیر
فارو ها اتفاق افتاده است. پس این تفاوت در بافت در اثر حذد سیخت 
الیه رسی می باشد. که ضمن بهبود نفوذ باع  ایجاد شیرایط رطیوبتی 
مناسب برای رشد و استقرار گیاهان شده است. محمیودی و همکیاران 

ش مقیدار رس و سییلت را در خیاک درون ایدر تحقیق خود افز 1394
عملیات اصالحی گزارش نمودند که با نتیجه این تحقیق مغایرت دارد. 
این موضو  می تواند بعلت تفاوت شرایط خاک منطقه آنها بیا تحقییق 
حاضر می باشد. احتماالً در منطقه مورد تحقیق آنها سخت الییه رسیی 

اخیل عملییات اصیالحی د نبوده و تجمع رسوبات حاصل از هرزآبها به

از نظیر خصوصییات شییمیایی  سبب افزایش سنگینی خاک شده است.
 ،ECخاک نتایج آزمیون آمیاری نشیان داد کیه پارامترهیای سیدیم، 

SAR  وESP  بین دو منطقه دارای تفاوت معنی دار میی باشید. بیه
طوریکه خاک منطقه شاهد از نظی این پارامترها داری مقادیر بیاالتری 

ین موضو  نشان می دهد محدودیت شوری و سدیمی بودن ا می باشد.
خاک با اجیرای عملییات اصیالحی و تمرکیز آب بیه داخیل فاروهیا و 
 شستشوی امالح به الیه های زیرین خاک به نوعی حل شده است. در
نتیجه شرایط استقرار پوشش گیاهی فراهم گردیده است. پس با انجیام 

یفیت نامناسب خیاک از نظیر ک عملیات اصالحی می توان در اراضی با
شوری  تا حدی مشکل شوری را کاهش داد و شرایط کیفیی خیاک را 

همچنین نتایج نشان داد که مییزان میواد آلیی خیاک در  بهبود بخشید.
داخل فاروها از عرصه شاهد بیشتر است به طوری که ماده آلی خاک از 

ی دار عنیرسیده است. هرنند این موضو  از نظر آماری م 89/0به  4/0
نشده است ولی دوبرابر شدن ماده آلی خاک آن هم در مناطق خشی  
نظیر منطقه مورد مطالعه می تواند عامل مهمی در حاصلخیزی خاک به 
حساب آید. این افزایش ماده آلی را میی تیوان بیه دلییل جمیع شیدن 
الشیبر  و فضییوالت دام در اثیر هییرزآب بییه داخیل فاروهییا دانسییت. 

هان در اثر وجود رطوبت و فعالیت ریشیه ای و یاهمچنین رشد بیشتر گ
ریزش بر  آنها نیز در افزایش مواد آلی خاک موثر می باشد. در کل با 
افزایش ماده آلی و حاصلخیزی خاک درون فاروها شرایط برای فعالیت 
ماکرو و میکرو ارگانیسم های خاک جهت حاصخیز شدن بیشتر خاک و 

موضو  سبب افزایش اسیتقرار  ینهمچنین تهویه خاک فراهم شده و ا
 گونه های گیاهی و مناسب شدن شرایط جوانه زدن بذر آنها می شیود.

( در تحقیق خود در مناطق بیابانی سییرجان 1388جعفری و همکاران )
نشان دادند که عناصر مغذی و ماده آلی خاک در اثیر اجیرای عملییات 

درصید  5 الاصالحی دارای تفاوت معنی داری با شاهد در سطح احتمی
 می باشد. این موضو  با نتیجه تحقیق حاضر مطابقت دارد.

 

 

 نتایج آزمون نرمالیتی پارامترهای خاک .1 جدول 

 
 

 
نتایج آزمون تی مستقل پارامترهای خاک عرصه عملیات اصالحی با شاهد .2 جدول  

 

 سدیم پارامتر
کلسیم و 

 منیزیم
EC pH مواد آلی آهک SAR ESP 

درصد 

 رس

درصد 

 سیلت

درصد 

 شن

 Zآماره 

کلوموگروف 

 اسمیرنوف

911/

0 
489/0 924/0 570/0 461/0 785/0 933/0 933/0 636/0 605/0 592/0 

.sig 
378/

0 
971/0 360/0 901/0 984/0 569/0 349/0 349/0 813/0 858/0 874/0 

 سدیم پارامتر
 کلسیم و

 منیزیم
EC pH مواد آلی آهک SAR ESP 

درصد 

 رس

درصد 

 سیلت

درصد 

 شن

 میانگین
01/42 عرصه  94/7 83/6 48/7 9/34 89/0 94/16 97/23 6/10 32 3/57 

 44 42 14 9/257 01/174 4/0 35 2/7 6/51 2/14 6/469 شاهد

.sig 0/010** 104/0  0/007** 087/0  939/0  139/0  0/008** 0/008** 155/0  055/0  0/010** 
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