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  دهيکچ

ي  انسان یها  فعاليت و   يعي طب املو از ع  ي ناش يب اراض ي تخر ي آمدها ير پ ي در مناطق خشک و کم باران جهان تحت تاث         ای گسترده ياراض

 يريـ ل قرارگ يران هم به دل   يدر ا . اند  هل شد ي تبد ياباني حاصل و ب   ي ب يها ني و به سرزم   ن قرار گرفته  ي از زم  رويه  بي گيری بهره و   )يکشاورز(

ـا    روش  از جمله  ي کشاورز يها  فعاليتمه خشک،   ي خشک و ن   یهـا   طقه از آن در من    ای  گسترده بخش  ي اراض درستت نا يري و مد  ياري آب  غلط یه

 جهـت   ي بر منابع آب و خـاک کـشاورز        درست تيرين اعمال مد  يرابناب. دشوب خاک را باعث     ي و تخر  ي شور ای گستردهتواند به طور     مي

 بررسي تغيير شوري در اراضي مختلف کشاورزي نسبت بـه اراضـي مرتعـي      پژوهش هدف از اين  . دينما مي يب ضرور ي از تخر  يريجلوگ

ي کشت گندم آبي، اراضي کشت       شامل اراض  ي زراع يمارهاي ت گزينشن راستا با    يدر ا . باشد  ميکه به عنوان شاهد در نظر گرفته شده است          

زان نـسبت   يـ  م اترييـ سه تغ يـ چند کشتي و مقا   سبزيجات   تک کشتي و اراضي      جاتي روغني، اراضي سبزي   ها  هگندم ديم، اراضي کشت دان    

در دشـت   ) ٣٠‐٦٠(زيـرين و  ) ٠‐٣٠ (رويـی ه  يـ  در دو ال   ي مرتعـ  يدر آنها نسبت به اراض    ) EC(يکيت الکتر يو هدا ) SAR(ميجذب سد 

ـ  در هـر دو ال     ي مورد بررس  هاي عامل دار  معني بر اختالف    ي مبن يجياستان بوشهر، نتا  ) يستان دشت شهر(خورموج    بـه   ي و عمقـ   يه سـطح  ي

 کـشت  ي در اراضـ يه مورد بررسي در هر دو الSAR و ECن مقدار يشتري آزمون دانکن نشاندهنده ب  بامارها  ين ت يانگيسه م يمقا. دست آمد 

 اراضـي کـشت     ، تيمـار در منطقـه     تـرين     مطلـوب جاد نموده است؛ همچنـين      يب را در خاک ا    يتخرن  يشترين نوع کشت ب   يا. باشد  ميگندم  

  .باشد مي سبزيجات

  

  اراضي کشاورزي، اراضي مرتعي شت خورموج،د، )EC( يکيت الکتري، هدا)SAR( مينسبت جذب سد :يديل کيها هواژ
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  مقدمه

 انواع با جهان هاي حدود يكدهم از سطح خشكي
 آن در بيابانها بخش عمدهو  ي شور پوشيده شدهها خاك

اما شور شدن آب و خاك ناشي از . پراكنش دارد
 انسان، سبب گسترش شرايط بياباني در مناطق یها فعاليت

  ).١٠( هد شدمجاور خوا
 انسان در تشديد شور شدن خاك مؤثر به طور معمول

 آبياري خاك با آبهاي نامناسب، راهن عمل از اي  هبوده ك
  چرخه آبشويي مناسب و مسائل زهكشي  نکردنرعايت

امكان پذير است و همچنين انسان ممكن است شرايطي را 
 طبيعي شور شدن خاك تشديد یها املفراهم كند كه ع

 یها املترين ع  شوري خاک يکي از مهم). ٢( شوند
 درصد ٥٠محدود کننده کشت محصوالت بوده و بيش از 

بهترين ). ٩(باشند  مي دچار مسايل شوري جهاناراضي آبي 
 زيرا هدايت الکتريکي است، گيري اندازهبرآورد شوري خاک 

 دارایاز طرفي در محدوده رطوبتي مزرعه که براي گياهان 
شود و ديگر اينکه اختالف  مي گيري اندازه ،باشد مياهميت 

 مختلف امالح در هدايت الکتريکي هاي  يونگذرایاثر
  ).٧(شود  ميمنعکس 

 است هايیي تحت آبياري نتيجه تغييرها خاكشور شدن 
آيد و ممكن  كه در وضعيت رطوبت و امالح خاك پديد مي

 نتيجه تخريب ساختمان دانه بندي هان تغييراي هاست ك
  به خاكهاي فشردگي آن، صعود شعريه محلولخاك و 
 تبخير آب از سطح خاك و درنهايت سطحي و هاي قسمت

  ).٥(  باشدها هتجمع امالح در افق پراكندگي ريش
 یها عاملطوركلي ه دارد كه ب اظهار مي) ١٣٧٩(برزگر 

شدن خاك و آب؛ هواديدگي كانيها،  ميمؤثر در شور و سدي
مواد معلق در هوا و  یها  ثانويه، رسوبیها رسوب
  ).۳( باشد  بشر ميهاي فعاليت

 در مورد منشأ امالح و پيدايش  نيز)١٣٧٩(جعفري 
كه  مي مهیها عاملدارد كه يكي از  ميي شور اظهار ها خاك

ي سطحي تأثير دارد، وزش بادهايي ها خاكدر شور شدن 
 یها املاست كه از دريا به سمت خشكي جريان دارد، از ع

شود، پودري شدن و   ميها خاكث شوري ديگري كه باع

ي شور ها خاك سطحي هاي انتقال خاك شور قسمت
  ).۴ (است ميقدي

با توجه به اهميت نقش شوري که در باال به آن اشاره شد، 
 به منظور آزمون اين فرضيه که هرکدام از انواع پژوهشاين 

 و سهم شدگذارند انجام  مي خاک تاثير یها ويژگیکشت بر 
کشت در روند شور شدن اراضي کشاورزي نسبت به هر نوع 

 انساني هاي اراضي مرتعي تعيين شد تا بتوان نقش فعاليت
بدين منظور هدايت . را در تخريب اراضي تبيين کرد

الکتريکي و نسبت جذب سديم در اين اراضي مورد 
  .  قرار گرفتگيري اندازه

  

  ها روش مواد و 

  بررسی منطقه مورد

 ٥٣٤٦ با )۱شکل( مرکزيت خورموج به شهرستان دشتي
كيلومتر مربع مساحت در شرق استان بوشهر واقع شده و 

اين شهرستان .  درصد كل مساحت استان را دارد٢١حدود 
طول شرقي و  ۵۲ °۱۰´و  ۵۱ °۱۰´در محدوده جغرافيايي

بلندترين . عرض شمالي قرار دارد ۲۸ °۴۵´ و۲۸ ۱۰°´
 متر از سطح ١٩٠٠در حدود ارتفاع آن كوه سياه است که 

  .دريا ارتفاع دارد و كمترين ارتفاع هم ارتفاع درياست
. اين شهرستان دو بخش، يك شهر و چهار دهستان دارد

بخش مركزي شامل شهرستان خورموج و دهستان شنبه 
بخش كاکي داراي دو دهستان چغاپور و كاكي . است
منطقه .  و هواي گرم دارنداي هباشد كه موقعيت جلگ مي
ي آب و هوايي گرم و خشك است كه رطوبت هوا بويژه دارا

 حدودروزهاي يخبندان  شمار ،در تابستان بسيار باال است
 ميلي متر ٢٤٨ بارندگي ساالنه منطقه ميانگينصفر است، 

در فصل ( ماه از سال ٤ و توزيع زماني بارش  به باشد مي
. شود محدود مي) زمستان، اواخر پاييز و اوايل بهار

به ترتيب در  ها بارش ن فصل تابستان و بيشترينتري خشك
 ماه از سال يعني ٦ کم دستدهد و  زمستان و پائيز رخ مي

ارديبهشت، خرداد، تير، مرداد، شهريور و مهر خشكي داريم 
 درجه ۷/۲۵ميانگين دماي ساالنه منطقه حدود و 
وجود گنبد نمکي در منطقه بر روي . باشد مي يوسسسل
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عالوه  ه اثر نامطلوبي گذاشته است، بکيفيت آب زيرزميني
سازندهاي زمين شناسي گروه فارس شامل گچساران 

 املدر منطقه گسترش دارند از عه ميشان و آغاجاري ک
  .باشد ميتخريبي ديگر آب و خاک منطقه 

  

  
   موقعيت شهرستان دشتي در استان بوشهر‐۱شکل 

  
ه نيمه چاصورت حفر ه از آب زيرزميني در منطقه بيشتر ب

 ها چاهعميق درکشاورزی بهره گيری می شود که تجمع 
عالوه بر  . در شرق و جنوب شرق کاکي ميباشدبيشتر

دهد  مي باغي که بيشتر آن را خرما تشکيل یها محصول
، اي ه صنعتي، علوفگياهان، سبزيجاتشاهد کشت غالت، 

  .ي روغني در منطقه هستيمها هجاليزي و دان
  

  

  

  

  هشوپژروش 

 شوري در نظر گرفته هاي  تغيير عامل بررسيبه جهت
 بدين صورت در منطقه یهاي بررسی) SAR و  EC (شده 

  :انجام شد
 اطالعات و آمار موجود در آوري جمعمرحله اول شامل 

منطقه بود، در مرحله دوم عمليات ميداني به منظور 
ترين مکان با توجه به   مناسبگزينششناخت منطقه و

 عمليات ها مکانگزينش م شد، بعد ازانجا پژوهش یها هدف
ي خاک بدين صورت انجام ها هصحرايي براي برداشت نمون

ي ها هديم، دان تيمار شامل کشت گندم آبي، گندم ۵شد که 
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چند کشتي و  سبزيجاتتک کشتي،  سبزيجاتروغني، 
 عمليات زراعي مورد راههمچنين تيمار اراضي مرتعي که از

گزينش وان تيمار شاهد  به عناند هدستکاري واقع نشد
 سال ۵ در دست کم شد که گزينش؛ تيمارها طوري شدند

در هر .  بوده باشندگياهانگذشته تحت کشت اين نوع 
 حفر شد و از متر سانتي ۶۰ پروفيل به عمق ۴تيمار 
 خاک برداري نمونه متر سانتي ۳۰ – ۶۰ و ۰ – ۳۰هاي  عمق

  .انجام شد
ي ها هاک بر روي نمون مربوط به خها مرحله بعد آزمايشدر
 شوري و نسبت یها  ويژگی شده به منظور تعيينآوري جمع

 هدايت گيري اندازهبراي . جذب سديم انجام گرفت
 متر ECالکتريکي عصاره خاک در آزمايشگاه از دستگاه 

 گيري اندازه نيز با  SAR و شاخص شدديجيتالي استفاده 
 و )شعله سنجي(ميزان سديم به روش فليم فتومتري 
آخرين مرحله شامل . مجموع کلسيم و منيزيم محاسبه شد

تجزيه و تحليل مقادير مربوط به متغيرهاي مختلف در هر 
 بود؛ بدين SPSS از نرم افزار آماري بهره گيریتيمار با 

 از نظر دارا بودن شرايط ها هترتيب که بعد از بررسي داد
با انجام آزمون نرمال بودن  تجزيه و تحليل آماري

 هاي  و آزمون همگني واريانس١ اسميرنوف‐ولموگروفک
 خاک در تيمارهاي مختلف یها ويژگی، مقايسه ٢ليون

ي روغني، ها هاراضي کشت گندم آبي، گندم ديم، دان(
چند کشتي و اراضي سبزيجات  تک کشتي، سبزيجات

 تجزيه  از آزمونبهره گيریبا ) مرتعي به عنوان شاهد
  .  دانکن صورت گرفتايه واريانس و مقايسه ميانگين

  

  نتايج

و تيمارهاي ا ه عمق خاک در های ويژگیميزان تغيير 
  . نشان داده شده است)  ۲(و ) ۱ (هاي مختلف در جدول

  

  

                                                 
  

‐۱  Kolmogorov–Smirnov test 

‐۲  Levene test 
  

  

 مختلف ق خاک در تيمارها و اعماEC ات ميزان تغيير‐۱جدول 

 (ds/m)گيري  نمونه

  بيشينه  کمينه ميانگين  عمق  تيمار
انحراف 
  معيار 

گندم   ٣٨/٣  ٥٠/٨٨  ٦٠/٢٠  ٩٢/٣٨  ١
  ٣٣/٢  ٢٠/٣٨  ٧٧/١٦  ١٩/٢٣  ٢  آبي

گندم   ١٠/٢  ٢٠/٦٣  ١١/٤  ٩٦/١٩  ١
  ٥١/٠  ٩/١٨  ٢٧/٥  ٣٦/١٠  ٢  ديم

 سبزيجات  ٢٨/٠  ٦٠/٣  ٩٩/٢  ٢٤/٣  ١

  ٢٥/٠  ٩٢/١  ٣٦/١  ٦٥/١  ٢  چندکشتي
 سبزيجات  ٦٦/٠  ٢٣/٢  ٧٧/٠  ٦٦/١  ١

  ٣٦/٠  ٧٢/١  ٨٩/٠  ٣٧/١  ٢  کشتي تک
هاي  دانه  ٠١/١  ٥٠/٤  ٠٨/٢  ٤٦/٣  ١

  ٦٠/٠  ١٧/٤  ٨٣/٢  ٥٥/٣  ٢  روغني

اراضي   ٢٢/٠  ٩٨/٠  ٤٧/٠  ٧٨/٠  ١
  ١٦/٠  ٠١/١  ٦٣/٠  ٨٦/٠  ٢  مرتعي

  
 خاک در تيمارها و اعماق مختلف SAR ات ميزان تغيير‐۲جدول 

 نمونه گيري

  بيشينه  کمينه ميانگين عمق  تيمار
انحراف 
  معيار 

گندم   ٦١/٠ ١٥/٩٠ ٠٣/٥١  ١٥/٦٥  ١
  ٧٩/٣ ٦٢/٨٢ ٤٧/٥٢  ٧٩/٦٤  ٢  آبي

گندم   ٨٣/٥ ٢٥/٦٥ ٤٠/١٢  ٨٧/٢٩  ١
  ٣١/٢ ٥٠/٦٥ ٥٣/٢٣  ٧٥/٣٥  ٢  ديم

 سبزيجات  ٨٧/٠  ٢٧/٥  ٤١/٣  ١٤/٤  ١

  ٩٥/٠  ٣٢/٦  ٠٩/٤  ٤٣/٥  ٢  چندکشتي
 سبزيجات ١٣٧/١ ٢٦/١٠  ١٠/٠  ١٣/٥  ١

  ٨٦/١  ١٢/٦  ١٠/٠  ٧٤/٣  ٢  کشتي تک
هاي  دانه  ١٧/٢  ٧٦/٩  ٩٥/٤  ٠٣/٨  ١

  ٦٩/٢ ٩٧/١٠  ٣٩/٤  ٨٤/٧  ٢  روغني

اراضي   ٢٣/١  ٤٥/٧  ٤٧/٤  ٠٥/٦  ١
  ٩٥/٠  ٣٦/٦  ٤٧/٤  ٣٦/٥  ٢  مرتعي
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 در نظر گرفته شده در اليه سطحي براي یها ويژگیبررسي 
 اختالف بين آنها نشان نبود يا بودمقايسه تيمارها و تعيين 

مارها يتوان گفت که ت مي بوده و دار معني اتفاختالدهنده 
  .اند نطقه داشته در مير متفاوتيتاث

  
   در اعماق مختلفي مورد بررسیها ويژگیانس يه واري تجز‐۳ جدول

  احتمال Fمقدار   ميانگين مربعات درجه آزادي  منابع تغيير  عمق خصوصيت

١  
  ها گروهبين 
  ها گروهدرون 

  مجموع

٥  
١٨  
٢٣  

٤٢٩/٩٣٤  
٦٨١/٣٢١  

  

٩٠٥/٢  
  
  

٠٤٣/٠*  
  
  

  شوري

٢  
  ها گروهبين 
  ها گروهدرون 

  مجموع

٥  
١٨  
٢٣  

٤٢٣/٣٠٦  
٠  ٤٠٢/١٣  ٨٦٤/٢٢**  

١  
  ها گروهبين 
  ها گروهدرون 

  مجموع

٥  
١٨  
٢٣  

٩٨٥/٣٣٥٢  
٨٩٦/٥٥٣  

  

٠٥٣/٦  
  
  

٠٠٢/٠**  
  
نسبت   

  جذب سديم
٢  

  ها گروهبين 
  ها گروهدرون 

  مجموع

٥  
١٨  
٢٣  

١١٤/٢٤٧٣  
٠  ٢٦٨/٢٤  ٩٠٩/١٠١**  

  %۹۹دار در سطح   اختالف معني**   %۹۵دار در سطح   اختالف معني*
  

  ها شاخص موجود بين دار معني ميزان احتمال اختالف ‐٤جدول 

SAR EC فاکتور مورد بررسي  

٪٩٥٪  ٩٩  
 دار معنياحتمال وجود اختالف 
  در اليه سطحي

%۹۹  %۹۹  
 دار معنياحتمال وجود اختالف 
  در اليه عمقي

  
هاي مورد بررسي در اليه عمقي نيز،  بررسي ويژگي
 آنها در تيمارهاي مختلف دار معني اتنشاندهنده اختالف

نشان ) ۴ و ۳( یها  در جدولها نتايج اين بررسي. باشد مي
  .داده شده است

  

 اي هآزمون مقايس پايهمقايسه ميانگين تيمارها بر

  دانکن

ي ها هبعد از انجام تجزيه و تحليل آماري بر روي داد
 واريانس آنها و مشخص شدن اختالف تجزيهمختلف و 

رها، بايد مشخص کرد که کدام تيمار موجود ميان تيما
از ميان تيمارهاي در . اختالف قابل توجهي با بقيه دارد
کمتر   در آنها  ويژگینظرگرفته شده تيماري که مقدار اين

از بقيه باشد مطلوب و تيمار داراي مقادير بيشتر از بقيه، 
 و بدين ترتيب تيمارهايي که در معرض باشد مينامطلوب 

  .تخريب و شور شدن بيشتر هستند، مشخص خواهد شد
 دانکن با سطح اي هبراي مقايسه تيمارها از آزمون مقايس

 شده که نتايج آن در  بهره گيری درصد۹۵معنی داری 
  .آورده شده است ها ولجد
  

  اليه سطحي

   شوري

ارهاي مختلف ي مربوط به شوري در تيمها هبا بررسي داد
و تکرارهاي در نظر گرفته شده مقدار ميانگين شوري براي 
هريک از تيمارها در اليه سطحي به دست آمد و مقايسه 

  .باشد مي) ۵(صورت جدول هشد که نتيجه ب
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در اين مورد تفاوت اصلي بين تيمار اراضي کشت گندم 
 دار معنيآبي و ديگر تيمارهاست که تفاوت بين آنها 

 قرار ميانیاراضي کشت گندم ديم در طبقه  و باشد مي
بنابراين مشخص شد که تيمار کشت گندم آبي . گرفته است

سطحي شده است و انواع  باعث افزايش شديد شوري در اليه
 اند شدهکه باعث افزايش شوري  ديگر کشت در عين حال

 دار معنيعنوان شاهد،  هولي اختالف آنها با اراضي مرتعي، ب
  .نبوده است

  
م در تيمارهاي ي ميانگين شوري و نسبت جذب سد‐۵دول ج

  مختلف در اليه سطحي

  تيمار رديف
 ميانگين

EC 
(ds/m) 

ميانگين 
SAR 

١  
اراضي کشت 
  گندم آبي

a٩٢/٣٨ a١٥/٦٥  

٢  
اراضي کشت 
  گندم ديم

ab٩٦/١٩  b٨٧/٢٩  

٣  
اراضي کشت 

  ي روغنيها هدان
b٤٦/٣  C٠٣/٨  

٤  
 سبزيجات اراضي

  چند کشتي
b٢٤/٣  C١٤/٤  

٥  
 سبزيجات اراضي

  تک کشتي
b٦٦/١  C١٣/٥  

  C٠٥/٦  b٧٨/٠  اراضي مرتعي  ٦
  

  نسبت جذب سديم

ي مربوط به نسبت جذب سديم در ها هدر مورد داد
تيمارهاي مختلف و تکرارهاي در نظرگرفته شده هم 

 شدميانگين آن در اليه سطحي تيمارهاي مختلف مقايسه 
  .آمده است) ۵( که نتيجه در جدول

 نسبت جذب سديم بين تيماراراضي کشت عامل رسیبردر 
گندم آبي و اراضي کشت گندم ديم در مقايسه با هم و 

  . وجود دارددار معنيهمچنين با ديگر تيمارها اختالف 

ميزان نسبت جذب سـديم در اراضـي کـشت گنـدم آبـي              
 تخريب را ايجاد کـرده، در مرحلـه         بيشينهبيشترين است و    

نسبت جـذب سـديم بيـشتري       بعد اراضي کشت گندم ديم      
 را دارنـد     عامل دارند، بقيه تيمارها هم به ميزان کمتري اين       

تک کشتي از اراضـي مرتعـي هـم          سبزيجاتو تيمار اراضي    
ميزان نسبت جذب سـديم کمتـري دارنـد کـه نـشاندهنده             

  .باشد مي  در اين تيمار  عاملبهبود خاک از نظر اين

  

  اليه عمقي

  شوري 

ي آماري و تجزيه واريانس بر روي  بررسيهايدر اليه عمق
 ۹۹% در سطحدار معني  شوري نشان دهنده اختالفعامل

براي تعيين تيمارهاي متفاوت . بين تيمارهاي مختلف است
 شوري هر تيمار ميزان ميانگين و  پرداختهها هداد به بررسي

 در ها بهنتايج اين محاس.  شدمحاسبه  وبا يکديگر مقايسه
  .آمده است) ۶( جدول

دهد که بين تيمار  ميمقايسه شوري در اين اليه نشان 
اراضي کشت گندم آبي و اراضي کشت گندم ديم در 
مقايسه با يکديگر و  همچنين با ديگر تيمارها اختالف 

  . وجود دارددار معني
کمترين ميزان شوري مربوط به اراضي مرتعي است  و 

ي ، اراضاند هدشهمه تيمارها باعث افزايش ميزان شوري 
ي روغني، و ها هکشت گندم ديم نسبت به اراضي کشت دان

اراضي کشت گندم آبي هم   ودار معني اختالف جاتسبزي
 دارد  ۹۹%ي در سطح دار معنينسبت به آن اختالف 

  .وجود آورده است ه را بوبيشترين تخريب
  
  
  
  

  

  

  

  



 ۲۰۷                       ۲۰۹ تا ۲۰۱، از صفحه ۱۳۸۷دين ماه ، فرور۱، شماره ۶۱نشريه دانشکده منابع طبيعي، دوره 

  

 ميانگين شوري و نسبت جذب سديم در تيمارهاي ‐۶جدول 

  يمختلف در اليه عمق

  تيمار رديف
ميانگين 

EC 
(ds/m)

ميانگين 
SAR 

١  
  اراضي کشت 
  گندم آبي

a١٩/٢٣  a٧٩١٢/٦٤  

٢  
  اراضي کشت 
  گندم ديم

b٣٦/١٠  b٧٥٤٧/٣٥  

٣  
  اراضي کشت 

  وغنيري ها هدان
bc٥٥/٣  c٨٤٤٤/٧  

٤  
  سبزيجات اراضي

  چند کشتي
c٦٥/١  c٤٣٨٦/٥  

٥  
   یها سبزي اراضي

  تک کشتي
c٣٧/١  c٧٤١١/٣  

  c٣٦٣٧/٥  c٨٦/٠  رتعياراضي م  ٦

  

  نسبت جذب سديم

 نسبت جذب سديم و تجزيه آماري آن عاملبررسي 
دراليه عمقي نشان داد که بين تيمارهاي گوناگون اختالف 

براي تعيين تيمارهايي که اختالف . ي وجود دارددار معني
از محاسبه ميانگين نسبت   با يکديگر دارند پسدار معني
 گيری بهره دانکن هر تيمار، از آزمون  زيرين در اليه سديم جذب

  .آمده است) ۶( اين  مقايسه در جدول جشد و نتاي
تک کشتي تا حدودي سبزيجات در اين مورد تيمار اراضي 

حالي که اختالف  و در   داشتهکاثر اصالحي بر خا
ندارد ولي ) دتيمار شاه(ي با اراضي مرتعي دار معني

شت  گندم آبي هم  کمتري از آن دارد و تيمار کيانگينم
  .بيشترين تخريب را ايجاد کرده است

  

  بحث

 مطلوب و نامطلوب يمارهايم، تي نسبت جذب سدپايهبر 
 شدند که با گزينشن صورت ي بدبررسیدر منطقه مورد 

 يه سطحي در هر دو اليمار کشت گندم آبينکه تاي هتوجه ب
و عمقي بيشترين ميزان افزايش شوري را نسبت به تيمار 

. باشد مي تيمار ترين  مطلوبدر بر داشته است، ناشاهد 
تيمار کشت گندم ديم هم از نظر خطر شور شدن اراضي در 

 رسد بايد از کشت گندم، ميرتبه دوم قرار دارد و به نظر 
در . ي مرسوم در منطقه، خودداري نمودها هبا شيوکم  دست

تک کشتي کاهش يافتن هر چند سبزيجات تيمار اراضي 
ت جذب سديم خاک و همچنين اختالف بسيار ناچيز نسب

 اين گزينشجزيي با هدايت الکتريکي تيمار شاهد، باعث 
  .  تيمار در منطقه شدترين  مطلوبعنوان  هتيمار ب

 درکل،ت است که همچنين نتايج بيانگر اين واقعي
کشاورزي باعث تخريب خاک شده و انواع کشت مورد 

، ولي از آنجا که ندا هبررسي باعث افزايش شوري اراضي شد
ي روغني تخريب ناچيز و غير ها هو دانسبزيجات کشت 
توان اين  ميي را نسبت به شاهد ايجاد ميکنند دار معني

  .انواع کشت را در منطفه پيشنهاد کرد
 یها فعاليت معتقد است) ۱۹۷۴(در همين راستا رودس 

نامناسب کشاورزي در برخي مناطق باعث بياباني شدن 
 نادرست باعث یها فعاليت  کهناي هود، از جملش مياراضي 

شود، پس از تبخير و تعرق  مي افزوده شدن نمک به خاک
 محلول به طرف سطح هاي آب از سطح خاک و گياه نمک

کنند  ميخاک باال آمده در منطقه ريشه يا باالتر رسوب 
)۱.(  

ــريفاني  ــم) ۱۳۸۴(ش ــش در  ه ــا یپژوه ــوان بررســي ب  عن
باني شدن در دشـت سـگزي اصـفهان         کشاورزي در روند بيا   

ن نتيجه رسيد که تيمار اراضي مرتعـي داراي بيـشترين       اي  هب
 تيمـار   تـرين     مطلوبدهد   ميامتياز مثبت است و اين نشان       

 سـاله داراي    ۵ و اراضي يونجه کاري شده با کـشت          باشد  مي
 هـاي  عامل و   باشد  مي تيمار   ترين    مطلوبکمترين امتياز و نا   

 نظـر   طبق چشمگيري داشته است و      اصالحي در آن کاهش   
) ۶(ايشان، کشاورزي اثر تخريبي نسبت به خاک شاهد دارد     

 قابـل کـار بـرد       بررسی براي منطقه مورد     دقيقاًو اين موارد    
  .باشد  ميمنطبق  شدهياد وهش پژاست وبا
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Abstract 
There are large areas in arid regions having low rainfall affected by land degradation caused due to 

change in environmental condition and anthropogenic activities (e. g. agricultural and mis-use of the 
land). Consequently these fertile lands were changed in to degraded and bare lands. The goal of this 
study is the comparison of EC and SAR changes in agricultural and range lands. In many parts of arid 
and semi-arid regions of Iran agricultural activities such as unwise management of the land as well as 
inappropriate irrigation systems has seriously led to salinity and soil degradation. Then wise 
management of soil and water resources is inevitable to avoid consequence degradation. For this 
purpose different agricultural treatments were selected to compare SAR, EC with rangelands of 
Khormouj plain (Dashti county) of Boushehr province in two depths (0-30 cm) and (30-60cm). The 
results showed that there is significant difference between the measured factors both in top and sub 
soil. Comparison of means using Duncan test indicated that the highest amount of EC and SAR in both 
layers occurs in wheat cultivated lands; therefore this crop has resulted the highest degradation .Also 
the most favorable treatment in the study region is vegetable cultivation. 
 
Keywords: Sodium absorption ratio (SAR), Electrical conductivity (EC), Khormouj plain, 

Agricultural lands, Rangelands   
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