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مزرعه انتخاب  شششهرستان استان اصفهان،  23 هر یک از انجام گرفت. ابتدا در استان اصفهان يهاناشهرست سطح مزارع در 1390-91سال زراعی 
، مزارع هااطالعات پرسشنامه اساس از طریق مراجعه به زارعین تکمیل گردید. سپس بر تنظیم واي مطالعه، پرسشنامه مزارع مورد بنديگروه منظوربه و

مورد بررسی قرارگرفت. نتایج  گروه نهاده انتخاب و هر مزرعه از شهرستان دو هر شد. در بنديطبقه) پرنهاده ، متوسط نهاده ونهادهکم(مزارع  به سه گروه
 و ورزيخاكي هاروشي مدیریت زراعی، هاروش تأثیرمطالعه تحت  ي خاکی، ذي توده و تنفس میکروبی خاك مزارع موردهاکرمکه جمعیت  نشان داد

کیلوگرم خاك)  دي اکسیدکربن در گرممیلی 5/30( داراي باالترین مقدار تنفس نهادهکمهاي مصرفی قرار گرفت. خاك مزارع نوع نهاده کاربرد میزان و
 کمي زراعی هانظام کیلوگرم خاك) در هر در عدد سه( کیلوگرم خاك) و بیشترین جمعیت کرم خاکی میکروگرم در 380( و بیشترین ذي توده میکروبی

دي  گـرم میلـی  5/18 ترتیببه( کمترین مقدار نهاده پري زراعی هانظام کرم خاکی در میکروبی و تعداد زیست تودهتنفس،  مقدار کهدرحالیبود.  نهاده
 کیلوگرم خاك) بود.  هر در میکروگرم و صفر 195اکسیدکربن، 

  
  .نظام زراعی، نهادهکم، ورزيخاك :ي کلیديهاواژه

  
  1 مقدمه 

 کل تنوع موجودات زنده کره زمین بوده و تنوع زیستی توصیفی از
 Nassiriاشاره دارد( هاآنبه تمام موجودات زنده و روابط متقابل بین 

Mahallati et al., 2005ي کشاورزي ها). خاك جزء اساسی سیستم
 باشـد. کلیـد  مـی  نـوع زیسـتی  وابسـته بـه ت   خود شود ومیمحسوب 

باشـد.  مـی  نظـام خـاك  ، حفظ تنوع زیسـتی بـوم  هاخاكحاصلخیزي 
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- نظامبوم فرآیندهاي اکولوژیکی در پیشبرد ریزجانداران عامل اصلی در
نیتـروژن اتمسـفري،    کننـدگان تثبیـت طریـق روابـط    هستندکه از ها

در  ویـژه بـه عناصـر غـذایی    فسفر و کنندهعوامل فراهم و هاریزوبیوم
). محـیط  Elfstrand, 2007دهند (می خدماتی را ارائه آبیکمشرایط 

جوامـع زنـده اسـت کـه داراي غیریکنـواختی       خاك ترکیبی متنوع از
لحاظ مقیاس، خصوصـیات میکروکلیماتیـک و    شیمیایی از فیزیکی و

حفـظ   ي فنولوژیکی موجـوداتی اسـت کـه باعـث بهبـود و     هاویژگی
). Bolota et al., 2003( شـوند مـی  یکي اکولوژهابسیاري ازآشیانه

ین خـدمات  تـر مهـم  ي ساده تر، یکی ازهامولکولآلی به  تجزیه مواد
زیسـت  شـود.  می نظام است که توسط موجودات زنده خاك انجامبوم
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که  رودشمار میبه اجزاي آلی خاك مهمی از جزء میکروبی خاك توده
 Roberts etنـد ( کمـی  غذایی خاك را تنظیم ذخیره و انتقال عناصر

al., 2009; Yao et al., 2011 .(  
درصـد کـل    پـنج کل کـربن خـاك و بـیش از     درصد سه تا یک

دهـد. فرآینـدهاي   می میکروبی تشکیل زیست تودهنیتروژن خاك را 
قبیل چرخش عناصر غـذایی،   از هانظامکارکرد بوم میکروبی خاك بر

تأثیر لی خاك چرخش موادآ حاصلخیزي خاك، تغییرجهانی کربن و باز
 زیسـت تـوده  ). انـدازه و فعالیـت   et al., 2012) Akbariگـذارد  می

تواند براي درك صحیح ارزیابی جریان عناصر هم می میکروبی خاك
یی کـه تحـت مـدیریت    هـا نظامبومي طبیعی و هم در هانظامبوم در

). Ananyeva et al., 2006( قرارگیرد انسان قرار دارند، مورد استفاده
آلی بخشی از خاك است که توسط موجودات زنده خـاك تولیـد    ماده

مراحل مختلف تجزیه  جانوري در گیرنده بقایاي گیاهی و بر در شده و
وسیله جانداران خـاك  بهموادي است که  ي میکروبی وهاسلول نیز و

 تأثیرشیمیایی خاك  خصوصیات فیزیکی و آلی برآید. مادهمی وجودبه
خشـک  نیمـه  ي کشاورزي منـاطق خشـک و  هامنظاگذاشته و در بوم

عنوان یک عامل محدودکننده رشـد و نموگیاهـان مطـرح بـوده و     به
نمایـد  مـی  کنتـرل  هـا نظـام بـوم ایـن   در گیاهان را عملکرد ،بنابراین

)Alinegadan, 2012.( ین موجودات زنـده  ترمهمي خاکی از هاکرم
گیـاهی   أا منشـ آلی ب مواد از عمدتاًشوند که می بزرگ خاك محسوب

 ي مختلفی موجب حفـظ و هاروشبهخاکی يهاکرمکنند. می استفاده
ي خـاکی  هـا کـرم ، بـراین عـالوه شـوند.  می حاصلخیزي خاك بهبود

 باعـث تسـریع بـاز    هاآني هافعالیت مواد آلی بوده و کنندگانتجزیه
چرخش مواد غذایی و بازگشت نیتروژن، فسفر و سایر عناصر غـذایی  

ي هاکرمفعالیت  ). جمعیت وet al., 2012 Akbariشود (می به خاك
  شود. می ي مدیریت زراعی واقعهاروش تأثیرخاکی تحت 

 سـطح خـاك از   نیتروژن زیر یی که ورودي کربن وهادر سیستم
اي یا گیاهـان ریشـه   نیتروژن و کنندهگیاهان تثبیت طریق استفاده از

جمعیـت میکروبـی و    یابـد، اغلـب  می فیبري درتناوب زراعی افزایش
ي هـا ي خاك را بهبود داده و نسـبت بـه سیسـتم   هامیکروبفعالیت 

شود، شرایط می کودهاي شیمیایی مصرف هاآن کشاورزي رایج که در
انتشـار   تناوب زراعـی بـر   تأثیربخشد. می را بهبود زيخاكموجودات 

ي آلی بستگی هاموجودات زنده خاك به کمیت وکیفیت کاربرد نهاده
موجـب   معمـوالً استفاده ازکودهاي دامی غنی از عناصر غـذایی  . دارد

شـود. جمعیـت   مـی  افزایش فراوانی و فعالیت موجـودات زنـده خـاك   

خـاك   موجودات زنده در سایر طریق حضور از زيخاكي هامیکروب
  .(Yao et al., 2011) یابدمی افزایش نیز

-نظامبوم رب تأثیر برعالوهکه کشاورزي رایج  دانشمندان معتقدند
موجـودات   خـاك و  ، اثرات منفی زیادي نیـز بـر  هاي طبیعی پیرامون

هاي کشاورزي دارد. کشاورزي رایج موجب فرسایش نظامبوم زيخاك
کاهش تنوع زیسـتی، آلـودگی    خاك و کویرزایی، فرسایش ژنتیکی و

تغییر اقلیم شـده اسـت.    گرمایش جهانی و تشدید خاك و منابع آب و
کشاورزي رایج موجـب نـابودي    از سموم شیمیایی در هرویبیاستفاده 

بنابراین خالی  سطح مزارع شده و ي جانوري مفید درهابسیاري ازگونه
موجـودات   هاي اکولوژیکی موجود، باعث طغیان آفـات و شدن آشیانه

 در هـا آنبیماریزاي گیاهی شده که استفاده از سموم شـیمیایی علیـه   
هـاي  سـال  یر نموده است. بنابراین درمزارع کشاورزي را اجتناب ناپذ

سازگار معطوف شده توجه محققان و دانشمندان به کشاورزي بوم اخیر
هاي شیمیایی به حداقل نهاده این روش کشاورزي استفاده از است. در
 Koocheki et( شـده اسـت   هاآنهاي آلی جایگزین نهاده رسیده و

al., 2001(.  
بسـزایی   تأثیر زيخاكجودات فعالیت مو آنجایی که جمعیت و از

تولیدات گیاهان  رشد و نمو و ،خاك منطقه ریشه سپهر و در نتیجه بر
جمعیت  ي مدیریتی مزارع برهاروش تأثیرزراعی دارد؛ بنابراین بررسی 

تحلیل و  اهمیت است. تجزیه و حائز زيخاكو فعالیت این موجودات 
جریـان   ناصر ومنظور درك چرخه عبهي غذایی خاك هابررسی شبکه
روابط بین دهنده نظام خاك بسیار مفید است. زیرا نشانانرژي در بوم
 Dilly etباشد (می هانظامثبات بوم هاي غذایی خاك وپویایی زنجیره

al., 2004; Lupwayi et al., 2005    ،هدف ازانجـام ایـن تحقیـق .(
زیسـت  خـاکی،  يهـا کرمجمعیت  ي مدیریتی برهاروش تأثیربررسی 

ي کشـاورزي اسـتان   هـا نظـام تنفس میکروبی خـاك در بـوم   و ودهت
 باشد.می اصفهان
  

        ها مواد و روش
با مراجعه به  1390-91انجام این تحقیق درسال زراعی  منظوربه

ي استان شناسایی هاناسازمان جهادکشاورزي استان اصفهان، شهرست
هرسـتان،  ش کشـاورزي هـر   مراجعه به مدیریت جهاد گردید. سپس با

کمـک   مراجعه بـه زارعـین و بـا    مرحله بعد با مزارع شناسایی شد. در
 آوري و برجمع هانامهکارشناس زراعت هرشهرستان، اطالعات پرسش

 پرنهـاده ، متوسـط نهـاده و   نهـاده کـم اساس ایـن اطالعـات مـزارع    
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گروه نظام زراعی  هر شهرستان از هر ). در1(جدول گردید بنديطبقه
تصادفی انتخاب گردید و بـا مراجعـه بـه مـزارع،      صورتبهمزرعه  دو

خاك از سطح زمین تا  بردارينمونهي خاك تهیه شد. عملیات هانمونه
هکتار یک نمونه خاك  ازاي هربهي خاك انجام و مترسانتی 30عمق 

، هاازچهار نقطه مزرعه انجام و با اختالط نمونه بردارينمونهتهیه شد. 
 و بالفاصله به آزمایشـگاه منتقـل گردیـد. در   یک نمونه مرکب تهیه 

 گرفـت و  بررسی قـرار  جداگانه مورد طورهنمونه خاك ب آزمایشگاه هر
 ).Curry et al., 2002( یادداشت گردید خاکی شمارش و کرم تعداد

روش تــدخین بــهمیکروبــی خــاك  زیســت تــودهنیتــروژن  کــربن و
مرطوب معـادل  شش نمونه خاك  شد. تعداد گیرياندازه گیريعصاره

سـاعت   24مدت به هاآننیمی از گرم خاك آون خشک برداشته و 25
کلروفـرم تـدخین گردیـد.     توسط بخار گراددرجه سانتی 25دماي  در

 100همچنین خاك تدخین نشـده توسـط    سپس خاك تدخین شده و
کـربن آلـی   گیـري شـد.  عصـاره  مـوالر  5/0سی سی سولفات پتاسیم 

گیري وکربن ) اندازهCS22 (مدل TOC ستگاهد ها با استفاده ازعصاره
 محاسبه گردید 1 با استفاده از معادله )MBC(1 میکروبی زیست توده

)Ananyeva et al., 2006.(  
                                                     MBC=EC/KEC)1(معادله 

شده ازخـاك   گیريعصارهاختالف کربن آلی  :ECدر این معادله، 
 45/0برابـر بـا    :KECخین شده با کلروفرم و تدخین نشده است و تد

و  گیرياندازهباشد. نیتروژن کل عصاره خاك نیز با روش کجلدال می
محاسـبه   2) ازطریـق معادلـه   MBN(2 نیتروژن ذي تـوده میکروبـی  

 (Alef, 1995; Akbari et al., 2012).گردید 
  MBN=EN/KEN                                          )2(معادله 

ــه،   ــن معادل ــت از :ENدر ای ــروژن کــل    عبارتس ــتالف نیت اخ
خاك تدخین نشده  شده ازخاك تدخین شده با کلروفرم و گیريعصاره

میزان معدنی شدن  گیرياندازهمنظور بهباشد. می 54/0 برابر :KEN و
هـر نمونـه در لولـه     گرم خـاك از  50کربن نمونه خاك مزارع، مقدار 

نرمـال بـه محتویـات لولـه      1/0 میلی لیتر سـود  10ش ریخته وآزمای
 ظرف تنفس یک لوله حـاوي سـود   هر آزمایش افزوده شد. سپس در

گاز دي اکسیدکربن قـرار داده شـد. ظـروف مـذکور      آوريجمعجهت 
 گـراد درجـه سـانتی   25انکوبـاتور بـا دمـاي     سـاعت در  48مـدت  به

تـنفس میکروبـی در   دي اکسیدکربن حاصل از  گرماگذاري شدند.گاز
                                                        
1- Microbial Biomass Carbon 
2- Microbial Biomass Nitrogen 

 گرماگذاري توسط سود ساعت پس از 48و  24، 9، 6، 3، 1ي هانازم
ي آزمایش هاشد. بدین منظور محتویات لوله گیرياندازه و آوريجمع

 درصد 10 سی سی کلرید باریم 10 سی سی ریخته و 250يهاارلن در
 مرحلـه  هاي تولید شده اضافه گردید. درمنظور رسوب دادن کربناتبه

حضور معرف فنـل   نرمال در 05/0بعد، با استفاده از اسید سولفوریک 
فتالئین خنثی گردیده و با تعیین حجم اسید مصرفی براي خنثی کردن 

 تیمـار  شـده توسـط هـر    دي اکسـیدکربن تولیـد   سود اضافی، مقـدار 
ظرف  ي حاوي سود تازه درهادوباره لوله ) و3 (معادله شد گیرياندازه

ــنانــدازه ــرار داده شــدند (گیــري ت  ;Bolota et al., 2003فس ق

Mansourzadeh, 2009   .(  
هـاي مقـرر،   و محاسبه تنفس میکروبـی در زمـان   گیريبا اندازه

ها محاسبه شـد و بـا کسـر    تجمعی کربن معدنی در این زمان مقادیر
مقدار تنفس شاهد از تنفس حاصل ازآمینواسـیدها وآمینـوکالت روي   

دست آمـد.  مقادیر خالص کربن معدنی به ساعت گرماگذاري، 48طی 
تنفس پایه خاك از طریق محاسبه مقدار دي اکسیدکربن آزاد شـده از  

گیـري تعیـین گردیـد    ساعت تـدخین عصـاره   48خاك شاهد پس از 
)Elfstrand 2007; Yao et al., 2011 .(این تحقیق  حاصل از نتایج

 حلیـل قرارگرفـت.  مورد تجزیه و ت SASآماري  افزاربا استفاده از نرم
اي دانکن در سـطوح  ها با استفاده از آزمون چند دامنهمقایسه میانگین

  درصد صورت پذیرفت.   95درصد و  99احتمال 
  

  نتایج و بحث
  هاي خاکیجمعیت کرم

هاي خاکی تحت تأثیر نتایج این تحقیق نشان داد که جمعیت کرم
رفی قـرار  هـاي مصـ  هاي مدیریت زراعی و میزان و نوع نهـاده روش

هاي ). نتایج مقایسه میانگین نشان دادکه جمعیت کرم2گرفت (جدول
داري بیشتر از مزارع پر نهاده بود طور معنینهاده بهخاکی در مزارع کم

)p≤0/05آالت و ادوات کشاورزي، استفاده ). احتماال تردد کمتر ماشین
ی در ورزي، کاربرد کود سبز و حفظ بقایاي گیـاه خاكهاي کمازروش

خـاکی در ایـن مـزارع تـأثیر     هايسطح خاك بر افزایش جمعیت کرم
مثبتی داشته است. نتایج تحقیقات برخی از محققین نشان داده که در 

هایی که سطح زمـین داراي بقایـاي گیـاهی خـرد شـده باشـد،       خاك
یابـد. در  هاي خاکی در الیه سطحی خاك افـزایش مـی  جمعیت کرم

هـاي  و میـر کـرم  قایاي گیاهی، مـرگ  هاي بدون بحالی که درخاك
یابـد  دلیل کاهش دمـا) بـا سـرعت بیشـتري افـزایش مـی      خاکی (به
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)Gamfeldt et al., 2008 نتایج تحقیقات مشابهی بیانگر این است .(
هاي زراعی که شخم کاهش یافته انجام شود (درمقایسه با که در نظام

هـاي خـاکی   گیرد)، جمعیت کرمهایی که شخم رایج صورت مینظام
ها و نیز کشها و علفکشبراین، استفاده از آفتیابد. عالوهافزایش می

 ).دهـد هاي خاکی را کاهش میسوزاندن بقایاي گیاهی جمعیت کرم

Koocheki et al., 2001) هاي فاقد مالچ سطحی در مقایسه با خاك
تر دچار افت دما شده و در نتیجه، مرگ و هاي داراي مالچ، سریعخاك

 ,.Koocheki et alیابد (هاي خاکی (در اثر سرما) افزایش میمیر کرم

2001; Elfstrand, 2007.(  نتایج تحقیقات مشابهی نشان داده که در
هاي پوسیده گیاهان وجود دارد، از طریق کـاربرد  هایی که ریشهخاك

هاي توان سطح باالیی از جمعیت کرمکود سبز و گیاهان پوششی می
ت بیولوژیکی و حاصلخیزي خاك را حفظ نمود. جمعیـت  خاکی، فعالی

هاي خاکی تحت تأثیر ساختمان و حاصلخیزي خـاك نیـز قـرار    کرم
    .)Curry et al., 2002; Gabriel et al., 2006گیرد (می

 

 تنفس میکروبی    =نرمالیته سود)) د(حجم سو -نرمالیته اسید)   ((حجم اسید  6 / وزن خاك )1000)                            (3(معادله  

 ازاي کیلوگرم خاك)به 2CO گرممیلی(
  ي مصرفیهامزارع تحت بررسی بر اساس نوع و میزان نهاده بنديطبقهمنظور بهنامه زارعین پرسش - 1جدول 

Table 1- Questionnaires in order to investigate fields classification on base of kind and rate of inputs  
 پر نهاده

High input 
  متوسط نهاده

Medium input 
  نهادهکم

Low input  
  نظام زراعی

Agroecosystem  
  شخم رایج

Conventional tillage 
  شخم حداقل

Minimum tillage 
  بدون شخم

tillage No 
  ورزيروش خاك

method Tillage  
 بیشتر از دو بار در سال

More than twice a year 
  دو بار در سال

Twice a year 
  یک بار در سال

Once a year 
  ورزيدفعات خاك

Frequent tillage 

>200 100-200 0- 100 
  کود نیتروژن

)1-ha.(kgfertilizerNitrogen  

>200 100-200 0-100 
  کود پتاسیم

)1-ha.(kgfertilizer Potassium 

>200 100-200 0-100 
  کود فسفر

)1-ha.(kgerfertilizPhosphorus  

  عدم استفاده در تناوب
No Application in rotation  

 استفاده در برخی تناوب ها
Application in some 

rotation 

  استفاده در هر تناوب
Application in rotation 

  گیاهان پوششی
Cover crops 

  سوزاندن
Burn 

  چرا
Grazing 

  اختالط با خاك
Mixing with in soil 

  مدیریت بقایا
Residual management 

  غرقابی
Flood irrigation  

  فارو
Farrow Irrigation 

  تحت فشار
Pressure Irrigation  

  روش آبیاري
Irrigation method 

  عدم استفاده
No application 

  استفاده متوسط
Medium Application 

  استفاده زیاد
Low Application 

  کود آلی
Organic fertilizer 

  یشعدم اعمال آ
No fallow 

  آیش کوتاه مدت
Short-term fallow 

  آیش بلند مدت
Long-term fallow 

  آیش
Fallow 

  عدم رعایت تناوب
No Crop rotation 

  دو محصول در سال
Two Crops a year 

  بیشتر از دو محصول در سال
More than 2 crops per year 

  تناوب زراعی
Crop rotation 

>3 1-3 0-1 
  کش سموم علف

)1-ha.(L Herbicides 
  بیشتر از سه

>3 
1-3 0-1 

  کشسموم قارچ
)1-ha.(L Fungicides 

>3 1-3 0-1 
  کشسموم حشره

)1-ha.(L Pesticides 
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  خاك) در مزارع استان اصفهان لوگرمیک در (تعدادیخاک يهاکرم تیجمع - 2جدول 

Table 2- The population of Earthworms (number per kg soil) in fields of Esfahan  
 کم نهاده

Low Input  
 متوسط نهاده

Medium Input  
 پر نهاده

High Input  
 شهرستان
County  

  آران 1  1  2
 Aran  

  کاشان  1  2  2
 Kashan  

  برخوار  0  1  1
 Borkhar  

  نینائ  0  1  1
 Naein  

  لنجان  1  2  3
  Lenjan  

  فالورجان  0  1  2
 Falavarjan  

  شهرضا  0  1  2
  Shahreza  

  رمیسم  1  2  2
  Semirom  

  چادگان  0  2  2
  Chadegan  

  اصفهان  1  2  2
 Esfahan  

  نطنز  0  1  1
 Natanz  

  دونشهریفر  1  2  2
Fereydounshahr  

  مبارکه  1  1  2
Mobarakeh  

  رانیت  1  1  1
Tiran  

  اردستان  0  2  2
 Ardestan  

  شهر نیشاه  1  1  2
Shahinshahr  

  خور  0  2  2
Khour  

  گانیگلپا  1  1  1
 Golpayegan  

  دهاقان  1  1  3
Dehaghan  

  شهر ینیخم  1  2  2
Khomeinishahr  

  خوانسار  1  1  3
Khansar  

  دنیفر  1  2  2
Ferydan  

  نجف آباد  1  1  2
 Najafabad  

0.92  0.92  0.92  LSD (5%)  
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  تنفس میکروبی
نتایج این تحقیق نشان داد که تنفس میکروبی در بین سه نظـام  

داري ر نهاده)، از لحاظ آمـاري تفـاوت معنـی   زراعی (کم، متوسط و پ
)p<0/05 طوري که نتایج مقایسه میانگین نشان ). به3) دارد (جدول

صورت پـر نهـاده   نهاده نسبت به مزارعی که بهدهد، در مزارع کممی
 رسدیم نظرباشد. به اند، مقدار تنفس میکروبی بیشتر میمدیریت شده
ـ و فعال یاواناز فر یکه شاخص یکروبیکه تنفس م  يهـا کـروب یم تی

ـ  زانیبا م باشد،یم يزخاك هـاي مصـرفی همبسـتگی    وع نهـاده و ن
نهـاده و یـا   صـورت کـم  طوري که درمزارعی که بـه باالتري دارد. به

اند، میزان تنفس میکروبی باالتر از مـزارع  متوسط نهاده مدیریت شده
استفاده شده و هایی که ازکود سبز ویژه در نظامپر نهاده بوده است. به

اند، مقـدار تـنفس میکروبـی    بقایاي گیاهی در سطح خاك حفظ شده
هایی بود که کودهـاي شـیمیایی جـایگزین و مصـرف     بیشتر از نظام

 .(Wardle 2002; et al., 2005)اند شده
موجودات زنده خاك  خاك و ي گیاهی باالي سطحهاوقتی گونه

 زيخـاك موجـودات   ن وبین گیاها یابد، ارتباط کارکرديمی افزایش
-بـوم  جوامع میکروبی خـاك در  (Wardle, 2002). شودمی ترکامل
هاي زراعی که نسبت به نظام ،هایی که داراي تناوب زراعی باشندنظام

تبادل لحاظ  مدت ازطوالنی شوند، درمی مدیریت کشتیتک صورتبه
تر) کارآمد بوده (داراي تنفس میکروبی درون خاك بیشـ  بسیار ي،انرژ

ي داراي تنـاوب زراعـی، نسـبت کـربن     هـا سیستم عوض در ولی، در
 ) بـاالتر زیست تودهدلیل افزایش به( میکروبی به کل کربن آلی خاك

محققـین   نتایج تحقیقات برخی از Bolota et al., 2003).( باشدمی
 تغییـر  و تـوده زیسـت بیانگر این است که تنوع گیاهی باعث افـزایش  

، بیشتر مربوط به تأثیرشود؛ ولی این می ی خاكترکیب جوامع میکروب
باشد. می باالتراي افزایش تولیدات گیاهی است که ناشی از تنوع گونه

 قـرار  تـأثیر ، تنوع گیاهی، جوامع میکروبی خاك را تحـت  براینعالوه
یی از قبیـل تکمیـل   هـا دهد. این محققین بیان نمودندکه مکانیزممی

 متقابل مثبت و تسخیر منـابع بیشـتر در   ي اکولوژیک، روابطهاآشیانه
 جوامع گیاهی داراي غناي باالتر منجـر بـه ایجـاد ایـن تغییـرات در     

جوامع میکروبی خاك شده است و ایـن موضـوع بـا     کارکرد ترکیب و
تنفس باالتر میکروبی  صورتبهخاك که  افزایش فعالیت میکروبی در

تنوع گیاهی باالي سطح خاك نمایان شده، مـرتبط   سطوح باالتر در

  . (Wardle, 2002; Zak et al., 2003)است 
هاي نظامدسته ازبوم نتایج تحقیقات مشابهی نشان داده که درآن

اند، تنفس میکروبی خـاك  مدیریت شده نهادهکم صورتبهزراعی که 
 کاربردهاي پرنهاده افزایش یافته است. محققین مقایسه با سیستم در

 ،نتیجه بدون شخم و یا شخم کاهش یافته و در ورزيخاكي هاروش
. ایـن محققـین   انـد دلیل این موضوع بیان کرده تخریب کمترخاك را

موجب  ورزيخاكشدت کمتر  اند که دفعات وگیري نمودهچنین نتیجه
بنابراین تنفس  تحریک فعالیت میکروبی شده و آلی خاك و حفظ مواد

 ;Bolota et al., 2003( فــزایش یافتــه اســتمیکروبــی خــاك ا

Mnsourzadeh, 2009 .( مزارعی که در در رسدمی نظره بنابراین ب 
دلیـل افـزایش تـنفس     نیـز  انـد گرفتـه  این تحقیق مورد بررسی قـرار 

اسـتفاده از   و ورزيخـاك دفعـات   میکروبی خـاك، کـاهش شـدت و   
مـزارع   لـی) در ي آهـا (و جایگزینی با نهاده ي شیمیایی کمترهانهاده

 مقایسه با مزارع پرنهاده بوده است. در نهادهکممتوسط نهاده و
  

  میکروبی خاكتوده ستیز 
توده میکروبی خاك در بین زیست نتایج این تحقیق نشان دادکه  

از لحـاظ آمـاري تفـاوت     پرنهـاده ، متوسـط نهـاده و   نهـاده کممزارع 
کـه در   ن نشان داد). نتایج مقایسه میانگیp≤0/01( ي داشتدارمعنی

میکروبـی وجـود داشـت و بـا      زیست تـوده ، باالترین نهادهکممزارع 
میزان این صفت کاسته  فشردگی سیستم، از و هاافزایش مصرف نهاده

ي هاروشرسدکه می به نظر چنین این زمینه ). در4 (جدول شده است
زیسـت  بر هـا انواع مختلف نهاده میزان و کاربرد و ورزيخاكمختلف 

 تأثیرگـذار  مطالعـه  میکروبی خاك در بین سه نظام زراعی مـورد  ودهت
بوده است. بنا بر گزارش برخی ازمحققین، توده زنده میکروبی خـاك  

-بـوم  هاي بیوشـیمیایی در واکنش ترین جزء بسیاري ازعنوان مهمبه
غذایی و  چرخه عناصر نقش بسیار مهمی در هاي خشکی بوده ونظام

نسبت به عوامل مدیریتی نظیـر   خاك دارد و درآلی  تغییر شکل مواد
 Yao( باشدسایر عوامل حساس می دهی، تناوب زراعی وشخم، کود

et al., 2011.(   
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  دي اکسید کربن درکیلوگرم خاك) در مزارع استان اصفهان گرممیلی( تنفس میکروبی خاك - 3جدول 

l) in fields of Esfahansoi 1-kg.2CO (mgmicrobial respirationSoil  -Table 3  
  پر نهاده

High input  
  نهاده متوسط 

Medium input  
   نهاده کم

Low input  
  شهرستان 

County  

  آران   29  26  21
Aran  

  کاشان  27.5  25  21
  Kashan     

  برخوار  26  23  20.5
 Borkhar  

  فالورجان  29  27  21
 Falavarjan  

  لنجان  28  26.5  21
  Lenjan  

  شهرضا   28.5  26  21
 Shahreza  

  رمیسم  28  26  20
  Semirom  

  چادگان  27.5  27.5  21
 Chadegan      

  اصفهان  25  26  19
 Esfahan  

  نطنز  26  23  18.5
 Natanz  

  نینائ  25.5  24  20.5
  Naein    

 فریدونشهر  27  23  20.5
  Fereydounshahr  

  مبارکه  29.5  27.5  22
  Mobarakeh    

19.5  25  28.5  
  رانیت

  Tiran     
  اردستان  26.5  24  20

  Ardestan  
  شهر نیشاه  27  25  21.5

  Shahinshahr  
  خور  26  22  20

  Khour  
  گانیگلپا  29  26.5  23

  Golpayegan  
  دهاقان  28  25.5  21.5

  Dehaghan  
  شهر ینیخم  27.5  24  21

  Khomeinishahr      
  خوانسار  30.5  28  25

  Khansar  
  دنیفر  28.5  24  22

  Ferydan     
  نجف آباد  29  25  23

  Najafabad  
5.2  5.2  5.2  LSD (5%)  
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  میکروبی خاك(میکرو گرم درکیلوگرم خاك) در مزارع استان اصفهان زیست توده - 4جدول 

soil) in fields of Esfahan 1-kg.gµ(microbial biomass Soil  -Table 4 
  کم نهاده

Low input  
  متوسط نهاده

Medium input  
  هادهپرن

High input  
  شهرستان
County  

  آران  215  310  345
 Aran  

  کاشان  190  305  330
 Kashan  

315  265  220  
  برخوار

 Borkhar  
385  315  205  

  فالورجان
 Falavarjan  

  لنجان  225  305  370
 Lenjan  

  شهرضا  200  280  330
 Shahreza  

345  280  200  
  رمیسم

 Semirom  
  چادگان  215  300  340

 Chadegan  
  اصفهان  210  310  325

 Esfahan  
  نطنز  190  260  315

 Natanz  
  نینائ  195  300  325

 Naein  
  دونشهریفر  225  305  355

 Fereydounshahr  

  مبارکه  240  345  370
 Mobarakeh  

  رانیت  225  355  360
 Tiran  

  اردستان  200  305  340
  Ardestan  

  شهر نیشاه  205  290  335
 Shahinshahr  

  خور  200  290  320
 Khour  

  گانیگلپا  255  345  380
 Golpayegan  

  دهاقان  230  330  365
 Dehaghan  

  شهر ینیخم  220  315  345
 Khomeinishahr  

  خوانسار  250  345  380
 Khansar  

  دنیفر  230  310  370
 Ferydan  

365  335  240  
  نجف آباد

 Najafabad  
94.5  94.5  94.5  LSD (5%)  
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نوع مدیریتی که باعث  بهی نشان داده که هرنتایج تحقیقات مشا
افزایش بقایاي گیاهی و یا موجب ورود مواد گیاهی یا کودهاي حیوانی 

شود. این به خاك گردد، منجر به افزایش فعالیت بیولوژیکی خاك می
اند که میزان توده زنده میکروبی خاك در محققین همچنین بیان کرده

طور ه شخم رایج بیشتر بوده و بهورزي نسبت بهاي بدون خاكسیستم
گـردد  ورزي موجب کاهش فعالیت میکروبی در خاك مـی کلی، خاك

)Wardle 2002; Roberts et al., 2009    نتـایج تحقیقـات دیگـر .(
هاي کنندهبیانگر این است که رعایت تناوب زراعی و استفاده از اصالح

و فعالیت خاك (کودحیوانی و کودسبز) نقش مهمی در ارتقاي جمعیت 
میکروبی خاك دارد. کودهاي معـدنی نیتروژنـه فعالیـت تـوده زنـده      

کننده آلی باعث افزایش میکروبی را تحت تأثیر قرار داده و مواد اصالح
 Curry et al., 2002; Elfstrand شـوند ( کربن میکروبی خاك می

2007; Gibson et al., 2007 .(  
ک الی سـه درصـد   میکروبی فقط بین ی زیست تودهاگرچه کربن 

کربن خاك بوده و نیتروژن زیست توده بالغ بر پنج درصد نیتروژن کل 
خـاك،   میکروبـی در  زیسـت تـوده   دهد، اما وجودخاك را تشکیل می

بنابراین . شودذخیره قابل دسترس کربن و نیتروژن خاك محسوب می

هاي کشاورزي قابلیت دسترسی به عناصرغذایی و حاصلخیزي سیستم
 Zak et(میکروبی خاك بستگی دارد  زیست تودهه و فعالیت به انداز

al., 2003; Li et al., 2007 .( 

 
  گیرينتیجه

هاي زراعی استان اصفهان طی ایـن تحقیـق نشـان    بررسی نظام
تـوان جمعیـت   مـی  ،نهاده کمي مدیریتی هاروش دادکه با استفاده از

رع خــاك مــزا در ي خــاکی راهــاکــرمقبیــل  از زيخــاكموجــودات 
ي مــدیریتی هـا روش ، کـاربرد بـراین عـالوه کشـاورزي افـزایش داد.   

 میکروبی خاك زیست تودهفعالیت  جمعیت و منجر به بهبود نهادهکم
 ي شـیمیایی بـا اسـتفاده از   هـا جـایگزینی نهـاده   ،شـود. بنـابراین  می

جهـت دسـتیابی بـه     عنوان راهکاري دربهاي ي درون مزرعههانهاده
 گیاهان زراعی، پایداري تولید برعالوهباشدکه می سازگارکشاورزي بوم

ي هاتوان از فواید اقتصادي آن نیز استفاده نمود. همچنین از آسیبمی
ي کشاورزي پرنهاده به محیط زیست تا حد زیادي هافعالیت ناشی از

 جلوگیري نمود.
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Introduction 3  
In general, management methods applied at the agroecosystems, can affect the population and activity of 

micro and macro organisms. In high input farms, which use especially large amounts of chemical inputs, it has 
destructive effects on soil agroecosystems and soil organisms. Soil is an essential component of agricultural 
systems and the key to soil fertility is to preserve the biodiversity of the soil ecosystem. Microorganisms are the 
main factor in advancing ecological processes in ecosystems, and soil microbial processes affect the functioning 
of ecosystems such as nutrient rotation, soil fertility, global carbon change, and soil organic matter recirculation. 
Organic matter is part of soil that is produced by soil organisms and contains plant and animal remains in 
different stages of decomposition. This research was conducted in order to evaluate the effects of management 
practices on earthworm’s population, microbial respiration, and biomass of soils of Esfahan fields an experiment 
was conducted during 2011-2012. 

 
Materials and Methods 

In each of 23 county of Esfahan, 6 fields were selected and in order to field’s classification, evaluation was 
conducted using questionnaires and that farmers filled. Within questionnaires, field classification was into three 
groups (low inputs, medium inputs and high inputs). In the laboratory, each soil sample from the studied farms 
was examined separately and the number of earthworms in each sample was counted and recorded. In order to 
evaluate the population and microbial activity, soil carbon and nitrogen were measured by microbial extraction 
method. Soil samples were extracted in the laboratory and the organic carbon of the extracts was measured using 
a TOC device and the microbial carbon was calculated. 

 
Results and Discussions 

Result indicated that soil of low inputs had the highest microbial respiration (30.5 mgCO2.kg-1 soil), biomass 
(380µg.kg-1 soil), and earthworms population (3 per kg Soil). Soil of high inputs had the lowest microbial 
respiration, biomass and earthworms population (18.5 mg CO2 .kg-1 soil, 195µg.kg-1 soil and 0 per kg Soil 
respectively).  

 
Conclusion 

According to other studies, in soils where there are plant residues or green manure and cover crops have been 
used, a high level of earthworm population, biological activity, and soil fertility can be maintained. Earthworm 
populations are effected by structure and soil fertility. Microbial population in low inputs agroecosystems, was 
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higher than medium and high inputs agroecosystems. Thus microbial respiration was higher in low inputs 
agroecosystems. Earthworm’s population in low inputs agroecosystems was also higher than medium and high 
inputs agroecosystems and the reason of high earthworm’s population was more residual plants in low inputs 
agroecosystems. Microbial biomass in low inputs agroecosystems higher than medium and high inputs 
agroecosystems. Reason of microbial biomass decrease in high inputs agroecosystems was application of 
conventional tillage. According to other studies, crop rotation and soil improvement has important roles in 
promoting population and soil microbial activity. The results of this study showed that the application of low 
inputs management methods leads to improved population and activity of soil microbial communities, so 
replacing chemical inputs with field inputs as a way to promote soil microbial communities. According to other 
researchers, less soil degradation in low input agroecosystems due to the use of no-tillage or minimum tillage 
methods leads to improved soil microbial population. The results of similar research indicates that the use of 
reduced plowing methods strengthens the population of earthworms. On the other hand, the use of pesticides and 
herbicides as well as the burning of plant debris on the soil surface reduces the population of earthworm. In soils 
were mulch is used, temperature fluctuations were reduced, which preserves earthworms in the soil. 
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