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  چکیده
  

 اي در کشت خیار بر برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیاییت از رسوبات رودخانهتفاده بلندمدبه منظور بررسی تأثیر اس
) واقع در جنوب استان لرستان(اي اطراف رودخانه کشکان هاي رودخانهه زمین مشابه از فیزیوگرافی تراسها، دو قطعخاك

سال کشت شنی  30بیش از و در دیگري ) شاهد(در یک قطعه زمین تاکنون کشت شنی خیار انجام نشده . انتخاب گردید
گیري و براي اندازه. در نظر گرفته شدند برداريجامعه آماري براي نمونهدو قطعه زمین به عنوان دو . خیار انجام شده بود

متري از نقاط سانتی 30تا  0نمونه خاك از عمق  10مقایسه خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك دو قطعه زمین، تعداد 
براي مقایسه میانگین پارامترهاي مختلف فیزیکی و شیمیایی خاك .تهیه و تحویل آزمایشگاه گردید مختلف هر قطعه زمین

ها نشان داد که اثر  تجزیه و تحلیل آماري داده. استفاده شد) براي مشاهدات جفت نشده( tدر دو قطعه زمین، از آزمون 
، درصد رطوبت اشباع، )شن، الي و رس(ات خاك اي در کشت خیار بر درصد ذر استفاده بلند مدت از رسوبات رودخانه

درصد رطوبت ظرفیت زراعی، درصد رطوبت نقطه پژمردگی دائم، شدت نفوذ سطحی، هدایت الکتریکی عصاره اشباع، کربن 
کربنات و آنیون بی) دیم، کلسیم و منیزیمس(هاي محلول قابل جذب، بور قابل جذب، کاتیون آلی ، فسفر قابل جذب، آهن

میانگین (بر ساختمان خاك ) کشت شنی خیار(داري از اراضی اثر این شیوه بهره. دار شده استیک درصد معنی در سطح
در اثر .دار بودپنج درصد معنیدر سطح ) میلی متر دوذرات با قطر بزرگتر از (و درصد سنگریزه ) وزنی قطر خاکدانه ها

درصد،میزان الي خاك  2/65به 4/27یار میزان شن خاك از اي در کشت شنی خفاده بلند مدت از رسوبات رودخانهاست
رطوبت درصد،  9/26به  8/19 خاك از درصد، میزان سنگریزه 8/13 به 31درصد،میزان رس خاك از 21به 6/41از

اثر بلند مدت استفاده از  .درصد تغییر یافته بود96/12به 12/20درصد و رطوبت ظرفیت زراعی از 29به 6/38اشباع از 
ها قابل جذب، آنیون اي در کشت خیار بر اسیدیته، درصد آهک، پتاسیم قابل جذب، روي و منگنز و مس ت رودخانهرسوبا

 . دار نبودو وزن مخصوص ظاهري خاك معنی) ناتسولفات، کلر و کرب(
  

  .خیار، خصوصیات خاكشنی کشت  :هاي کلیديواژه
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  مقـدمه
ــوبات     ــتفاده از رس ــا اس ــار ب ــنی خی ــت ش کش

تـرین  ، یکی از مهـم )سنگو ماسه و قلوه شن(اي  رودخانه
-هـایی از اسـتان  اراضی در بخش برداري از هاي بهره شیوه

صفهان به ویژه ي لرستان، ایالم، کرمانشاه، خوزستان و ا ها 
بـرداري  مساحت این شیوه بهره. استه در حاشیه رودخانه

 هزار هکتار است هفتتا  پنجتنها در استان لرستان حدود 
مساحت بیشـتري را بـه    یاد شده نیزهاي  استاندیگر و در 

برداري، مقـارن  این روش بهرهدر . دهد خود اختصاص می
ه و تسطیح ماه هر سال، زمین شخم و دیسک زده شداسفند

پـس از ایجـاد   . بندي مـی شـود  گردیده و پس از آن کرت
در آنهـا  ) دامـی یـا مرغـی   (ها، کود حیوانی پوسـیده   کرت

سـپس بـذر خیـار را بـر روي الیـه کـود       . گردد پخش می
یـه اي از  حیوانی به صورت یکنواخت توزیـع نمـوده و ال  

میـزان  . دهنـد اي روي آن پوشـش مـی  رسوبات رودخانـه 
مخلوط شن و ماسـه و سـنگریزه و   (اي رسوبات رودخانه

تن در هکتار  200تا  100موالً مورد استفاده مع) قلوه سنگ
ذرات بندي عمدتاً داراي ظر دانهاین رسوبات از ن. باشدمی

تفاده از سـابقه اسـ  . متر هستندمیلی 75تا  05/0با قطر بین 
ــه ــار بهــاره در اســتان رســوبات رودخان اي در کشــت خی

  . سال می باشد 50لرستان، حدود 
ـ  راي در پـیش گـرفتن چنـین    دالیل کشاورزان ب

برداریی از اراضی عمدتاً شـامل افـزایش تعـداد    شیوه بهره
، پـیش  ) دو در نتیجه افزایش عملکر(در واحد سطح بوته 

داشـتن محصـول از گـل    رس کردن محصول، پـاکیزه نگـه  
جـدا از  . باشـد هـا مـی   و جلوگیري از شیوع بیماري والي

الیـل، چـون افـزایش رسـوبات     درستی یا نادرستی ایـن د 
اي به اراضی هر ساله انجام می گیرد، بیم تخریب رودخانه

این شیوه بهره برداري بر خصوصیات اراضی و تأثیر سوء 
در این تحقیق تأثیر بلنـد  . خاك همواره وجود داشته است

اي بـراي  اسـتفاده از رسـوبات رودخانـه   ) سـال  30(مدت 
کشت خیار بهاره بر برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی 

واقـع در حاشـیه   (هاي مناطق جنوبی استان لرسـتان   خاك
هـدف  . گرفتـه اسـت   مورد بررسی قرار) رودخانه کشکان

اجراي چنین تحقیقی، پـی بـردن بـه نحـوه تغییـر برخـی       
یمیایی خاك در اثر این شیوه خصوصیات مهم فیزیکی و ش

اسـت تـا بـر اسـاس آن،     ) خیـار  کشت شنی(برداري بهره
هـاي دولتـی مسـئول و    هاي الزم به ادارات و نهادهتوصیه

  . شودبرداران محلی ، ارائه بهره
ــوع تح  ــوص موض ــار  در خص ــر، ک ــق حاض قی
در ) 1365(زدانـی  ی. پژوهشی چندانی انجام نشـده اسـت  

هاي خود بر روي مصرف شـن در اراضـی تحـت    بررسی
کشت خیار و پیاز در استان اصفهان به این نتیجه رسید که 

متـر  سـه سـانتی  تـا   یـک ضخامت الیه شنی مورد استفاده 
سـرعت  . تن در هکتار در سـال اسـت   300تا  150معادل 

سـال شـن بـه آن     10در خاکی که بـه مـدت    حرکت آب
سال شـن بـه    پنجاضافه شده، بیشتر از خاکی که به مدت 

برابر خاکی کـه اصـالً    چهارتا  دوآن اضافه شده و تقریباً 
مطابق این بررسی، زارعین بـه  . شن به آن اضافه نشده بود

متر مکعب شن در هکتار در سال  200طور متوسط حدود 
متـري  سـانتی  50ار سـتگریزه در  ند که مقـد مصرف می کن

درصد در سال افزایش  چهارتا  سهسطح خاك را به میزان 
متري از سـطح خـاك،   سانتی 50عمق  همچنین تا. دهدمی

در اثـر  . بافت از لوم رسی به لـوم شـنی تغییـر یافتـه بـود     
مصرف شن در خاك میزان ازت کل، پتاسیم قابل جـذب،  

هاي کلسیم و اتیونلکتریکی عصاره اشباع خاك، کهدایت ا
منیزیم و سدیم و آنیون کلر به شـدت کـاهش یافتـه بـود،     
هدایت الکتریکی آب خاکی که شن به آن اضافه شده بود 

دهـد شستشـو و   تر از خاك معمولی بود که نشـان مـی  بیش
خروج امالح در اثر اضافه نمودن شن به اراضـی، تسـریع   

به طـور کلـی مصـرف شـن و ماسـه طـی       . گردیده است
هاي متوالی سبب غیر قابـل کشـت شـدن اراضـی در      سال

منطقه دستگرد اصفهان شده و زارعین به ناچـار اقـدام بـه    
  .حمل خاك و پخش آن در سطح اراضی می نمایند

گزارش کردند کـه در  ) 1382(و مومنی وند  سپه
مناطق جنوبی استان لرستان به دلیل کشت شنی خیار، افق 

نگریزه ذرات و شـن و سـ  ها تغییر بافت داده  سطحی خاك
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دهنـد، بـه طـوري کـه کشـاورزان      غالب آن را تشکیل می
ها به ناچار به وسیله ماشـین آالت   منطقه در بعضی قسمت

هـاي زیـري کـه    ن افق سطحی را برداشته تا از افـق سنگی
تر بوده و قدرت نگهداري آب و مـواد  داراي بافت سنگین

اده غـذایی بیشـتري دارد، بـراي کشـت محصـوالت اسـتف      
  . نمایند

اسـت کـه بافـت    کرده گزارش ) 1377(وند  سپه
خاك بعضی از اراضی جنوب استان لرستان در اثر کشـت  

. تغییـر یافتـه اسـت    2به لوم شـنی  1شنی خیار از لوم رسی
نیز گزارش کرده اسـت کـه میـزان شـن و     ) 1370(چگنی 

-از کشت شنی خیار در افق سطحی خـاك سنگریزه ناشی 

باشد مشهود می) جنوب استان لرستان(تر هاي منطقه پلدخ
-باي. و بافت خاك گرایش به شنی شدن پیدا نموده است

هـاي سـبک،   اظهار نموده است کـه خـاك  ) 1372(ي بورد
زود رطوبت خود را از دست داده و در معرض فرسـایش  

ساختمان . ها ناچیز است آن 3گیرند و باروري بادي قرار می
ه و رطوبت قابل استفاده ها بسیار سست و شکننداین خاك

رفیع . آنها بسیار کم و آبیاري بایستی با دور کم انجام شود
گزارش کرده است که شدت نفـوذ آب در خـاك   ) 1370(

هاي داراي بافت لـوم رسـی بـا پوشـش      در خاك 4سطحی
ـ   متــر در سـانتی  3/0و  5/0دون آن بــه ترتیـب  گیـاهی و ب

شـن  هـاي داراي بافـت    ساعت است، حال آنکه در خـاك 
متـر در سـاعت بـرآورده    سـانتی  5/2و  5به ترتیب  5لومی

  . شده است
ــت کــه وزن   ) 1375(فــرداد  گــزارش داده اس

سرعت نفوذ آب به داخـل خـاك در   مخصوص ظاهري و 
هـاي رسـی و   هاي شنی بـه مراتـب بـیش از خـاك    خاك

-لل و فرج آنهـا کمتـر مـی   رطوبت قابل دسترس و کل خ

رده است کـه ظرفیـت   گزارش ک) 1356(بوردي باي. باشد
درصد رطوبـت وزنـی در    چهارنگهداري آب در خاك از 

 هـاي رسـی و   درصد رطوبـت وزنـی در خـاك    45شن تا 

                                                
1  Clay loam 
2  Sandy loam 
3  Productivity 
4 Infilteration rate 
5  Loamy sand 

-هاي آلی تغییر میدرصد در خاك 100سنگین و حتی تا 

  .نماید
انـد کـه   گزارش کـرده ) 1364(موسوي و شایان 

با اضـافه  نفوذ آب به داخل خاك سطحی و حفظ رطوبت 
د شـده و باعـث   متري از شن، زیـا میلی 10تا  5کردن الیه 

شود اما این الیـه شـن، پـس از    کاهش فرسایش خاك می
  .این اثر خود را از دست می دهد مخلوط شدن با خاك،

  
  ها مواد و روش

هـاي   دو قطعه زمین مشابه از فیزیوگرافی تـراس 
اي اطراف رودخانه کشکان بـراي انجـام تحقیـق     رودخانه

ي که تاکنون سابقه کشت شنی خیار ا عهقط. انتخاب گردید
 در قطعه دیگـر . نداشت، به عنوان شاهد در نظر گرفته شد

از رسـوبات  ) سـال  30بـیش از  (به مدت زمـان طـوالنی   
دو . اي براي کشت خیار بهاره، استفاده شـده بـود   رودخانه

قطعه زمین به عنوان دو جامعه آماري در نظر گرفته شده و 
سه میـانگین هـر یـک از خصوصـیات     براي برآورد و مقای

نمونـه   10فیزیکی و شیمیایی دو قطعه زمین مورد مطالعه، 
)10=n(  افق سطحی خاك از)گرفتـه  ) متـر  سانتی 30تا  0

. شد تا خصوصیات مورد نظر در آزمایشگاه تعیـین شـوند  
زمین با اسـتفاده از  میانگین خصوصیات خاك در دو قطعه 

مورد مقایسه آماري ) هبراي مشاهدات جفت نشد( tآزمون 
هـاي  خصوصیات فیزیکی و شـیمیایی نمونـه   .قرار گرفتند

  .خاك به شرح زیر تعیین گردیدند
بافت خاك به روش هیدرومتر، درصد سـنگریزه  

شاخص میانگین (با استفاده از الک کردن، ساختمان خاك 
غربـال کـردن تـر، وزن    بـه روش  6) هـا  وزنی قطر خاکدانه
- هاي نمونـه  استفاده از استوانهخاك با مخصوص ظاهري 

هاي  با استفاده از استوانه پذیري سطحی خاكبرداري، نفوذ
درصد اشباع رطوبتی بـه روش رطوبـت وزنـی،    مضاعف، 

رطوبت ظرفیت زراعـی و نقطـه پژمردگـی بـا اسـتفاده از      
اشـباع بـا   ول فشاري، هدایت الکتریکی عصاره دستگاه سل

اسیدیته توسـط دسـتگاه    سنج الکتریکی، استفاده از هدایت

                                                
6  Mean Weight Diameter(MWD) 
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PH  به روش تیتراسیون برگشتی، درصد متر، درصد آهک
بالك، فسفر قابل اسـتفاده بـه   -کربن آلی به روش والکلی

روش اولسن و استفاده از دستگاه اسـپکتروفتومتر، پتاسـیم   
مونیوم و استفاده قابل استفاده به روش جانشینی با استات آ

گیري  کرو به روش عصارهفتومتر، عناصر میاز دستگاه فلیم
و استفاده از دسـتگاه جـذب اتمـی، کلسـیم و       DTPAبا

گیري، آنیـون سـولفات بـه     منیزیم محلول به روش عصاره
و آنیون  EDTAروش عصاره گیري و سپس تیتراسیون با 

اي از رسـوبات  بنـدي نمونـه   ضمناً دانه. کلر به روش مور
شـت  درشت بافت بستر و کف رودخانه کشکان کـه در ک 

گیـرد بـا الـک کـردن      شنی خیار مـورد اسـتفاده قـرار مـی    

دو قطـر کمتـر از   (مشخص گردید و بافت بخش ریـز آن  
  .نیز به روش هیدرومتر تعیین شد )مترمیلی

   تایجن
-حاصل از این تحقیق به شـرح زیـر مـی   هاي نتایج و داده

   باشند
  اي مورد استفادهرسوبات رودخانه ترکیب اجزاء -الف

ــده ، ترکیــب اجــزاء تشــکیل)1(در جــدول  دهن
اي مورد استفاده در کشـت شـنی خیـار     رسوبات رودخانه
  . آورده شده است

 
  اجزاء تشکیل دهنده رسوبات رودخانه اي مورد استفاده در کشت شنی خیارکیب تر - 1جدول 

  مترلیدو میدرصد اجزاء داراي قطر بیش از   متردو میلیدرصد اجزاء داراي قطر کمتر از 
9/34  1/65  

  درصد شن  درصد الي  درصد رس
4  3  93  

  
درصد  65دهند که نشان می 1هاي جدول داده

اي مورد استفاده در کشت شنی حجم رسوبات رودخانه
دهد متر تشکیل میدو میلیخیار را ذرات با قطر بیش از 

درشت شن و سنگریزه و قلوه هاي خیلی که شامل دانه
درصد باقی مانده را ذرات با قطر کمتر  35. باشدسنگ می

دهد که مطابق تشکیل می) خاك نرم(متر دو میلیاز 
هاي آن، باز هم به ذرات شن در اندازهدرصد  93جدول، 

درصد آن مربوط  هفتمختلف اختصاص دارد و تنها 
شود که در  بنابراین مشخص می. ذرات رس و الي است

اي مورد  ودخانهمجموع تنها بخش اندکی از رسوبات ر
خیار را ذرات رس و الي تشکیل  استفاده در کشت شنی

دهند و تقریباً همه حجم این رسوبات به شن و می
  .نگریزه و قلوه سنگ اختصاص داردس
  

   خصوصیات فیزیکی خاك: ب
ــانگین برخــی خصوصــیات ) 2(در جــدول  ، می

ــین    ــه زم ــاك در دو قطع ــی خ ــتفاده  (فیزیک ــاهد و اس ش
  درج و مورد مقایسه آماري قرار گرفته ) بلندمدت از شن

  
مشـخص شـده اسـت،     2همـانطور کـه در جـدول    . است

اي در کشت خیـار  فاده بلند مدت از رسوبات رودخانهاست
و رس خاکهـا و افـزایش بسـیار     باعث کاهش درصد الي

ایـن موضـوع   . هـا گردیـده اسـت   دار درصد شـن آن معنی
نی شـده  موجب تغییر بافت خاك از لوم رسی بـه لـوم شـ   

شدت نفوذ سطحی آب در خاك نیز در اثـر کشـت   . است
درصـد سـنگریزه   . شنی خیار، بسیار افـزایش یافتـه اسـت   

تفاده در اثـر اسـ  ) میلی متـر  2ذرات با قطر بیش از (خاك 
اي بـراي کشـت خیـار، از    بلندمدت از رسوبات رودخانـه 

  .دار یافته استدرصد افزایش معنی 9/26درصد به  8/19
که یکی  )MWD(ها  نی قطر خاکدانهمیانگین وز

هاي ارزیابی وضعیت ساختمان خاك است، در  از شاخص
داري کاهش پیدا نمـوده   اثر کشت شنی خیار به طور معنی

تفاوت میانگین وزن مخصوص ظاهري خاك در دو . است
دار  ، در این تحقیق معنـی )شاهد و کشت شنی(قطعه زمین 
نیـز   PWP و  FC, SPهاي رطـوبتی  شاخص. نشده است

اي بـراي   در اثر اسـتفاده بلندمـدت از رسـوبات رودخانـه    
  . دار یافته است کشت شنی خیار، کاهش معنی
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  خصوصیات شیمیایی خاك-ج
، میانگین خصوصـیات شـیمیایی   ) 3(در جدول 

شاهد ( در دو قطعه زمین ) سانتی متر 30تا  0عمق (خاك 
 .اند درج و مورد مقایسه آماري قرار گرفته) و کشت شنی 

شـود کـه افـزایش    مـی ، مالحظـه  )3(با توجه بـه جـدول   
کشـت شـنی خیـار ،    اي به اراضی براي رسوبات رودخانه

دار میانگین هدایت الکتریکی ، کربن موجب اختالف معنی
قابل جذب، بور قابل جذب،  آلی ، فسفر قابل جذب، آهن

  کربنات در سدیم، کلسیم و منیزیم و آنیون بیهاي کاتیون
  

  
میـانگین  . درصد شـده اسـت   یکقطعه زمین در سطح  دو

واره پارامترهاي مذکور در قطعه زمین زیر کشت شنی همـ 
دول ، مطابق همین جـ . باشدبیشتر از قطعه زمین شاهد می

دار اي موجب اخـتالف معنـی  استفاده از رسوبات رودخانه
میانگین اسیدیته، آهک، پتاسیم قابل جذب، روي و منگنـز  

هاي سولفات و کلر در دو قطعه  ب و آنیونو مس قابل جذ
  .زمین نشده است

  
  

در قطعه زمین شاهد و قطعه زمین زیر کشت شنی ) متريسانتی 30تا  0عمق (ت فیزیکی خاك مقایسه میانگین برخی خصوصیا –2جدول 
  خیار

                                          
  خصوصیات فیزیکی 

  قطعه استفاده بلند مدت از شن  )شاهد( قطعه بدون استفاده از شن

  2/65  4/27  **درصد شن 
  0/21  6/41  **درصد الي 
  8/13  0/31  **درصد رس 

 Clay loam Sandy loam  بافت
  75/0  75/8  **(cm hr-1) شدت نفوذ سطحی 

  9/26  8/19  *درصد سنگریزه 
  MWD   64/1  02/1)=میانگین وزنی قطر خاکدانه ها (*ساختمان 

  n.s 32/1  29/1 (g cm-3) خصوص ظاهريوزن م
  SP(  6/38  0/29( **رطوبت اشباع  درصد

  FC(   12/20  96/12( **درصد  رطوبت ظرفیت زراعی 
  PWP(  22/10  04/7(**درصد رطوبت نقطه پژمردگی 

n.s  =    دار استیک درصد معنیاختالف میانگین ها در سطح  -**درصد معنی دار است  پنجاختالف میانگین ها در سطح  -*اختالف میانگین ها معنی دار نیست  
 

  در دو قطعه زمین شاهد و زمین زیر کشت شنی خیار) سانتی متر 30تا  0عمق ( مقایسه میانگین خصوصیات شیمیایی خاك  – 3جدول 
  قطعه زمین تحت کشت شنی  قطعه زمین شاهد                       خصوصیات خاك

  dS.m-1(  48/0  66/0(*هدایت الکتریکی 
  00/1  70/0 **درصد کربن آلی 

  mg.kg-1(  48/2  80/16( **فسفر قابل استفاده 
  mg.kg-1(  52/1  84/3( **آهن قابل استفاده 
  mg.kg-1(  34/0  47/0( **بور قابل استفاده 

  me.l-1(  70/0  39/1( **سدیم 
  me.l-1(  52/4  58/5( **کلیسم و منیزیم

  me.l-1(  71/3  81/5( **بی کربنات 
  ns  53/7  74/7اسیدیته 

  ns  16/19  3/23درصد آهک 
  ns  )mg.kg-1(  181  194پتاسیم قابل استفاده 
  ns  )mg.kg-1(  72/4  44/4روي قابل استفاده 
  ns  )mg.kg-1(  28/6  40/8منگنز قابل استفاده 
  ns  )mg.kg-1(  75/0  68/0مس قابل استفاده 

  ns  )me.l-1(  09/1  02/1سولفات 
  ns  )me.l-1(  37/0  37/0آنیون کلر  

ns-     درصد یکاختالف میانگین ها در سطح  -**دار است     درصد معنی پنجاختالف میانگین ها در سطح  -*اختالف میانگین ها معنی دار نیست  



 ...اي تخریب خاك ناشی از استفاده بلند مدت از شن و رسوبات رودخانه/  18

 

  بحث و نتیجه گیري
با توجه به نتایج به دست آمـده از ایـن تحقیـق    

فاده مترین اثر اسـت مشخص می شود که مه) 3و 2جداول (
اي براي کشت شنی خیـار،  بلند مدت از رسوبات رودخانه

و بـه تبـع آن   ) رس، الي و شـن (تغییر اجزاء بافت خاك 
تغییر سایر خصوصیات خاك، بـه  . تغییر بافت خاك است

در اثر اسـتفاده  . پیونددنبال تغییر بافت خاك، به وقوع مید
خـاك از   بلند مدت از رسوبات رودخانه اي، درصـد رس 

کـاهش   0/21بـه   6/41و درصد الي آن از  8/13به  0/31
 2/65بـه   4/27کـه، درصـد شـن از     حـال آن . یافته اسـت 

سال استفاده  30در چنین وضعیتی طی . افزایش یافته است
اي براي کشـت خیـار ، بافـت خـاك      از رسوبات رودخانه

بـه کـالس    )clay loam(سبک شده و از کـالس سـنگین   
عـالوه بـر آن   . تغییـر یافتـه اسـت    )sandy loam(متوسط

درصد افـزایش   9/26به  8/19درصد سنگریزه خاك نیز از 
ــه اســت ــرات باعــث تغی . یافت ــن تغیی ــه ای ــر در مجموع ی

هـاي رطـوبتی خـاك    خصوصیات مهم فیزیکی و شاخص
 75/0وذ آب در خـاك سـطحی از   شدت نف. گردیده است

بیش از (متر در ساعت سانتی 75/8متر در ساعت به سانتی
  .افزایش یافته است) برابر 11

ــادار    ــعیف معن ــث تض ــار باع ــنی خی ــت ش کش
یوه بهبره همچنین در اثر این ش: ساختمان خاك شده است
 PWPو  SP ،FCهاي رطوبتی برداري از اراضی، شاخص

از دیدگاه کشاورزي . اندنیز به صورت معنادار کاهش یافته
لوب آن است که علمی و پایدار ، مفهوم این اتفاقات نامط

بخش اعظم بارندگی و همچنین آب آبیاري در خاکهـایی  
گیـرد، بـه راحتـی و    ه کشت شنی خیار در آنها انجام میک

این پدیده بـه شـدت   . سریع از دسترس گیاه خارج میشود
افزایش  میزان آب مصرفی گیاهان زراعی و هزینه تولید را

 هـاي منـاطق جنـوبی اسـتان    در بسـیاري از خـاك  . میدهد
سال کشت شنی خیار در آنها انجـام   40لرستان که حدود 

شده است، افـق سـطحی توانـایی نگهـداري آب و مـواد      
به طـوري کـه   . غذایی را به میزان زیاد از دست داده است

  یدر اقدام به برداشتن این افق کشاورزان به وسیله گر

  
که دستخوش تغییر ( هاي زیري نمایند تا از پتانسیل افقمی

غذایی در نگهداري آب و مواد) اندنشده ر کشت شنیدر اث
تغییر بافت خاك . براي رشد گیاهان زراعی استفاده نمایند

هاي خیار، تاثیر خود را بر روي شاخص در اثر کشت شنی
درصد اشباع از . مهم رطوبتی خاك نیز به جا گذاشته است

 96/12به  12/20، رطوبت ظرفیت زراعی از 0/29به  6/38
درصد  04/7به  22/10ردگی از و رطوبت نقطه پژمدرصد 

تمان عالوه بر آن شاخص ارزیابی ساخ. کاهش یافته است
نیز با کاهش مواجه شـده  ) هامیانگین وزنی قطر خاکدانه( 

  .است
ز نظر خصوصیات توان گفت که ادر مجموع می
هاي رطوبتی خـاك، اسـتفاده بلنـد    مهم فیزیکی و شاخص

اي در کشت خیار باعـث افـت   هت رودخانمدت از رسوبا
. اسـت غاز روند تخریب و انحطاط خـاك شـده  کیفیت و آ

بـرداري پایـدار از   قضیه به هیچ وجه در راستاي بهـره  این
اه با استفاده در کشت شنی خیار همر. باشدمنابع خاك نمی

بـل تـوجهی نیـز کـود     اي، مقـدار قا از رسوبات رودخانـه 
تواند دلیل موضوع می االً ایناحتم. شودحیوانی مصرف می

و عـدم  ) درصـد  0/1بـه   7/0از ( افزایش میزان ماده آلـی  
) در اثر افزایش شن(افزایش وزن مخصوص ظاهري خاك 

-میلی 8/16به  48/2از ( افزایش فسفر قابل استفاده . باشد

تواند ناشی از مصـرف مقـادیر زیـاد    می) گرم در کیلوگرم
شـنی خیـار    کودهاي شیمیایی حاوي این عنصر در کشت

دیم و هـاي سـ  اال رفتن هدایت الکتریکی وکـاتیون ب. باشد
کربنات احتماالً به دلیل مصرف کلسیم و منیزیم و آنیون بی

در کشـت شـنی خیـار و     و حیوانی هاي شیمیاییزیاد کود
همچنین افزایش این امالح به خـاك در اثـر مصـرف آب    

سایر اختالف میانگین . آبیاري زیاد در این نوع کشت است
جـدول  (خصوصیات شیمیایی خـاك در دو قطعـه زمـین    

  .دار نشده استاز نظر آماري معنی) 3شماره 
  

  
  



  19/  1395/  1شماره / 4جلد / نشریه مدیریت اراضی

 

   رهیافت ترویجی تحقیق
تحقیق  هاي حاصل از انجام ایناطالعات و داده

برداري کشـت شـنی خیـار، در    دهد که شیوه بهرهنشان می
باشـد و  ك نمیراستاي بهبود شرایط فیزیکی و رطوبتی خا

  بنابراین . مدیریت پایدار منابع خاك همخوانی ندارد با
  

  
هـاي  ه علمی و کارشناسـی و ارائـه سیسـتم   بایستی به شیو

مناسب کشت جایگزین که براي بهره بـرداران نیـز بـازده    
بـرداري  ته باشـد، از ادامـه ایـن شـیوه بهـره     اقتصادي داش

  .جلوگیري نمود
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