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  چکیده
 در 1390-91سال زراعی  تحقیقی در کشاورزيي هانظامبوم خاك درفیزیکی و شیمیایی خصوصیات  ربي مدیریتی هاروش تأثیرمنظور بررسی به

 بنـدي گـروه  منظـور بهمزرعه انتخاب و  شششهرستان استان اصفهان،  23هر یک از  انجام گرفت. ابتدا در استان اصفهان هايسطح مزارع شهرستان
(مـزارع   ا، مزارع به سه گروههنامهپرسشطریق مراجعه به زارعین تکمیل گردید. سپس براساس اطالعات  از اي تنظیم ونامهپرسشمزارع موردمطالعه، 

 بردارينمونهگرفت. عملیات  بررسی قرار مورد گروه نهاده انتخاب و مزرعه از هر شهرستان دو هر شدند. در بنديپرنهاده) طبقه کم نهاده، متوسط نهاده و
گردیـد. سـپس بـا اخـتالط      بـرداري نمونـه ي مترسانتی 30خاك تا عمق  تصادفی انجام و صورتبههکتار، ازچهار نقطه مزرعه  ازاي هربهخاك مزارع 

که  نتایج نشان دادهدف تعیین خصوصیات فیزیکی وشیمیایی به آزمایشگاه منتقل گردید.  مزرعه تهیه و با مزرعه، یک نمونه مرکب از هر ي هرهانمونه
کم نهاده، متوسط نهاده و پرنهاده) مقادیر متفاوتی داشت و ( بین سه نظام کشت میزان ماده آلی در ، هدایت الکتریکی محلول خاك وهادانهخاكپایداري 

هاي زراعی نظام در ) و72/0( هاي زراعی کم نهاده داراي بیشترین مقدارنظام در هادانهخاك. پایداري بود )p<0.01( دارمعنیاین تفاوت از لحاظ آماري 
 pH بود. )%1 و %05/2( کمترین درصد ماده آلیوداراي بیشترین  ترتیببه پرنهاده و نهاده ي کمهاخاك نظام) بود. 42/0( پرنهاده داراي کمترین مقدار

  .ي نشان نداددارمعنیبین سه نظام زراعی تفاوت آماري  در هانمونه
  

  یهدایت الکتریک، نهاده ،ماده آلی، دانهخاكپایداري  :يکلید هايواژه
  

  1مقدمه
از به غـذا افـزایش   موازات رشد جمعیت انسان درکره زمین، نیه ب

غذاي مورد نیاز جمعیت رو بـه رشـد بشـري،     تأمینمنظور بهیافته و 
حاصـلخیزي خـاك    ي نـوین کشـاورزي و بهبـود   هاروشاستفاده از 
حاصـلخیزي خـاك در    رسد. امروزه حفظ و بهبودمی نظره ضروري ب
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حد زیادي وابسته بـه اسـتفاده ازکودهـا و     ي کشاورزي، تاهانظامبوم
ي هـا روشو  هـا باشـد. کـاربرد ایـن نهـاده    مـی  ي شیمیاییهانهاده

کشاورزي فشرده براي سالمت انسان، کیفیت محیط زیست و تنـوع  
). Faber et al., 2006; Azizi, 2009( باشـد می آورزیستی زیان

 ندشومی محسوباکولوژیکی  يهاکشاورزي نوعی نظام يهانظامبوم
 دهـی شـده و  رزي سـازمان کشـاو  تولیـدات  هتج در هاآن کارکردکه

 ي خـارجی تعیـین  هـا براساس مصرف نهـاده  هاآنخصوصیات تولید 
   (Koocheki et al., 2005).گرددمی

، ایجـاد  هـا نظـام کـاهش تنـوع در ایـن بـوم     سازي ونتیجه ساده
ي مصنوعی است که به مداخالت بشري نیاز دارد؛ در حالی هاسیستم
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گیاهی باعـث تنظـیم داخلـی     ي طبیعی، وجود تنوعهانظامکه در بوم
-نظـام  ).Wardle, 2006; Fraz et al., 2009( گرددمی سیستم
ي پرمحصول، هازیادي وابسته به واریته حد کشاورزي فشرده تاهاي 

ي هاروش و هاي شیمیایی بوده و برخی از این نهادههاآبیاري و نهاده
ستی تنوع زی کیفیت محیط زیست و سالمتی انسان، کشاورزي فشرده

اندازهاي کشاورزي چشم در کند. حفظ تنوع زیستی موجودمی تهدید را
 عنـوان بـه تنوع زیسـتی باشـد،    که براساس سازگاري با ییهاروش و

اثـرات   کـه  باشـد می کشاورزي تولیدات توسعه پایدار راهکاري جهت
ــر ــوع زیســتی را زیســت و محــیط مخــرب ب ــاهش تن ــی ک ــدم         ده

)2006 Gabriel et al., Faber et al., 2006;(.  
کلید  شود ومی ي کشاورزي محسوبهاخاك جزء اساسی سیستم

. اعمال باشدمی خاك نظامبوم، حفظ تنوع زیستی هاخاكحاصلخیزي 
شـیمیایی   مـزارع، خـواص فیزیکـی و    ي مختلف مدیریتی درهاروش

ي هاروشاغلب  (Karimi, 2008).دهدمی قرار تأثیرتحت  خاك را
 موجودات زنده منابع آب و خاك و رده اثرات مخربی برکشاورزي فش

نهایت تولیدات  ات منفی، درتأثیري کشاورزي داشته و این هانظامبوم
ي اخیـر فشـار   هـا دهد. در دههمی خود قرار تأثیرگیاهی را نیز تحت 

انسان بر منابع آب و خاك با هدف افزایش تولیدات گیاهی، این منابع 
 ،ادي تخریب و یـا آلـوده نمـوده اسـت. بنـابراین     ارزشمند را تا حد زی

ــتفاده از  ــاروشاس ــداوم   ه ــراي ت ــزارع ب ــدیریتی در م ــحیح م ي ص
 Swift) باشدمی ناپذیراز منابع آب و خاك امري اجتناب برداريبهره

et al., 2004; Gibson et al., 2007) .  
تـوازن بـین عوامـل     دهنـده نشـان  هـا دانـه خـاك اندازه و ثبـات  

 ,.Fraz et al) باشـد می هادانهخاكو عوامل مخرب  ندهدهتشکیل

 زیادي بـر  تأثیرتهیه بستر،  و ورزيخاكي مختلف هاروش .(2009
 (Lupwayi et al., 2005). داردخاك  خواص فیزیکی و شیمیایی

ماده آلی بخشی ازخاك است که توسط موجودات زنـده خـاك تولیـد    
مراحل مختلف تجزیه و  ي دربرگیرنده بقایاي گیاهی وجانور در شده و

وسـیله جانـداران خـاك    بهموادي است که  ي میکروبی وهانیز سلول
 تأثیرخصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك  آید. ماده آلی برمی وجودبه

عنـوان یـک   بـه ي کشاورزي مناطق خشـک  هانظامبوم گذاشته و در
عملکرد  ،رشد و نمو گیاهان مطرح بوده و بنابراین کنندهعامل محدود

اسـتفاده از   .نمایـد مـی  کنتـرل  هـا نظـام این بوم گیاهان زراعی را در
موجب کاهش اي هاي درون مزرعهنهاده ي مدیریتی مبتنی برهاروش

 هاي خارجی، کاهش اثرات مخرب بر محـیط زیسـت و  مصرف نهاده

 Gibson et al., 2007; Li). شـود می ي زارعینهاکاهش هزینه

et al., 2007) ي هـا روش تـأثیر بررسی  ،انجام این تحقیق زهدف ا
 خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خـاك مـزارع در   بر مختلف مدیریتی
  باشد.می ي استان اصفهانهاسطح شهرستان

  
                            هاروشمواد و 

خصوصـیات   ي مختلف مدیریتی برهاروش تأثیربررسی  منظوربه
 زراعی تان اصفهان، تحقیقی درسالفیزیکی و شیمیایی خاك مزارع اس

این تحقیق مزارع براساس نوع و میزان  صورت پذیرفت. در 91-1390
و شدت عملیات زراعی در سه گروه کم نهاده، متوسط نهاده و  هانهاده

مـزارع مـورد مطالعـه در     بنـدي گـروه  منظـور بهگرفتند.  پرنهاده قرار
مراجعـه   یم و پس ازتنظاي نامهپرسشي استان اصفهان، هاشهرستان

 نامهپرسشپرسش از زارعین تکمیل گردید. در این  به مزارع، از طریق
 منبـع  روش و تناوب زراعی، میزان و نوع کودهـا و سـموم مصـرفی،   

 ورزيخاكتعداد دفعات  تهیه زمین و استفاده براي ادوات مورد آبیاري،
شده  آوريجمعاطالعات  اساس. بر)1(جدول  مورد بررسی قرار گرفت

(مزارع کم نهاده، متوسط نهاده و  ، مزارع به سه گروههانامهپرسشاز 
شهرستان استان،  23تمام  این تحقیق در شد. در بنديطبقه پر نهاده)

گانـه  ي سـه هـا مـزارع در گـروه   بنديمزارعی انتخاب و پس از گروه
 مزرعـه از هـر   دوشهرسـتان   هر مذکور، مورد مطالعه قرار گرفتند. در

انتخاب و مورد بررسی قرار گرفت. مساحت مـزارع مـورد    زراعی نظام
هکتار، یک نمونه  ازاي هربه وبررسی بین یک الی ده هکتار انتخاب 

چهـار نقطـه مزرعـه     خاك از بردارينمونهخاك تهیه گردید. عملیات 
 بـرداري نمونـه ي متـر سانتی 30خاك از سطح زمین تا عمق  انجام و

مزرعه، یک نمونه مرکب تهیه  ي هرهامونهگردید. سپس با اختالط ن
هدف تعیین خصوصیات فیزیکی و شیمیایی به آزمایشگاه منتقل  با و

ي خاك پس از هوا خشک شدن و هانمونه (Sattar, 2012). گردید
دمـاي   در متري در ظروف پالستیکی در بسته ومیلی دوعبور از الک 

 يبا روش هیدرومتر گراد نگهداري شدند. بافت خاكدرجه سانتی چهار
و تعیین گردید.  گیرياندازهدر عصاره اشباع  pHو هدایت الکتریکی و 

تشخیص کالس بافت خـاك بـر اسـاس مثلـث بافـت خـاك وزارت       
  صورت گرفت. ١کشاورزي آمریکا

  

                                                        
1- UASD 
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  ي مصرفیهامزارع بر اساس نوع و میزان نهاده بنديمنظور طبقهبهزارعین  نامهپرسش - 1جدول 

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

High input 
 متوسط نهاده

Medium input  
 کم نهاده

Low input  
  نظام زراعی

Agroecosystem 
 شخم رایج

Conventional tillage  
 شخم حداقل

Minimum tillage  
 بدون شخم

No tillage  
  کورزيروش خا

Tillage method 

  دفعات خاکورزي در سال  1  2  2<
Number of tillage 

  کود نیتروژن  0-100  100-200  200<
)1-ha.(kg N fertilizer 

 کود فسفر  0-100  100-200  200<
)1-kg.ha( P fertilizer 

  کود پتاسیم  0-100  100-200  200<
)1-kg.ha( K fertilizer 

 عدم استفاده در تناوب
No use in rotation  

 استفاده در برخی تناوب ها
Use in some rotation  

  استفاده در هر تناوب
Use in any rotation 

  گیاهان پوششی
Cover cropping 

  سوزاندن
Burning 

 چرا
Grazing  

 اختالط باخاك
Mixing with soil  

  مدیریت بقایا
Residual management 

 غرقابی
Flood  

 فارو
Furrow  

 تحت فشار
Pressure  

  روش آبیاري
Irrigation method 

  استفاده کم
Low application 

 استفاده متوسط
Medium application  

 استفاده زیاد
High application  

  کود آلی
Organic fertilizer 

  بدون آیش
No use fallow 

 آیش کوتاه مدت
Short fallow  

 آیش بلند مدت
Long fallow  

 آیش
Fallow  

 وبعدم رعایت تنا
No use rotation  

 دو محصول در سال
Two crop per year  

  بیشتر از دو محصول در سال
More than Two crop per year 

 تناوب زراعی
Crop rotation  

 کشعلفسموم   0-1  1-3  3<
)1-L.ha( Herbicides  

 کشسموم قارچ  0-1  1-3  3<
)1-(L.ha( Fungicides  

 سموم حشره کش  0-1  1-3  3<
)1-(L.ha( sPesticide  

  
روش الک هاي خاك را بهها، نمونهدانهبراي تعیین پایداري خاك

 هر ها تعیین گردید. ابتدادانهخاك پایداري مورد ارزیابی قرارداده و 1تر
 ،5/0، 25/0 باالبه پائین از ترتیب اندازه(به نمونه روي یک ردیف الک

خریـب ناگهـانی   ت متـر) قرارگرفتـه و بـراي جلـوگیري از    میلی 2 و 1
فشـان  آب ها ابتدا بـا محبوس شدن هوا، نمونه ها تحت تأثیردانهخاك

آب باال  دقیقه توسط یک موتور در پنجمدت ها بهمرطوب شدند. الک
آون  در مانده روي هر سـرند هاي باقیدانهو پائین رفته و سپس خاك

. داده شـدند  سـاعت قـرار   24مدت گراد بهدرجه سانتی 105دماي  در

                                                        
2- Wet sieving 

 ارزیـابی  ٢)MWD( ها با تعیین میانگین وزنی قطردانهپایداري خاك
محاسبه  1 معادله استفاده از ها بادانهخاك گردید. میانگین وزنی قطر

   (Sattar, 2012). گردید

)                                   1معادله (




n

i
ii wxMWD

1  
هایی که روي هـر  دانهكمیانگین قطر خا :Xi ،که در این معادله

ها در هر الـک بـه وزن   دانهنسبت وزن خاك: Wiماند، الک باقی می
 MWD هر چه مقـدار عـددي   باشد.ها میتعداد الک :n کل خاك و

  باشد.ها میدانهبیشتر باشد، بیانگر پایداري بیشتر خاك
                                                        
3- Medium weight diameter 
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درصد ماده آلی خاك، از روش اکسیداسیون تـر   گیرياندازهبراي 
بـا بـی کرومـات پتاسـیم در      لی خاكآشد. در این روش مواداستفاده 

مانـده بـی کرومـات    مجاورت اسید سولفوریک اکسیده شـده و بـاقی  
ارتوفنـا   سـازي پتاسیم با افزودن فروسولفات آمونیوم از طریـق خنثـی  

 Bo-jie). و مقدار ماده آلی خاك محاسبه گردید گیرياندازهنترولین 

et al., 2003; Shahab, 2011)  این تحقیـق بـا    حاصل ازنتایج
 تحلیـل قـرار   مـورد تجزیـه و   SAS 9.1آمـاري   افزاراستفاده از نرم

 دار معنی تفاوت حداقل  آزمون با استفاده از هامقایسه میانگین گرفت.
(LSD)انجام گرفت. درصد 95 و 99سطوح احتمال  در  
  

  نتایج و بحث
   دانهخاكپایداري 

بـین سـه    در هادانهخاكپایداري  که نتایج این تحقیق نشان داد
(کم نهاده، متوسط نهـاده و پرنهـاده) از لحـاظ آمـاري تفـاوت       نظام
در  که دادنشان مقایسه میانگین  نتایج) داشت. p<0.01(ي دارمعنی

داراي  هـا دانـه خـاك ، اندشدهصورت کم نهاده مدیریت بهمزارعی که 
افزایش فشردگی  و هاو با افزایش مصرف نهاده بودهبیشترین پایداري 

 هـا دانـه خـاك سیستم در مزارع متوسط نهاده و پرنهـاده، از پایـداري   
رعایـت تنـاوب   که رسدمی نظره بچنین ). 2(جدول  کاسته شده است

کـاهش مصـرف کودهـاي شـیمیایی،      آلی و کودهاي زراعی، کاربرد
 هـا دانهخاك باالتر خاك دالیل ثبات کمتر ورزيخاك رعایت آیش و

یا عـدم   و کمتر براین، ترددکم نهاده باشد. عالوهزراعی  يهامدر نظا
کشاورزي در سطح خاك در فصل آیش منجـر بـه    آالتماشین تردد

خـاك   آلـی در  کاهش فشردگی ذرات خاك شده و میزان بیشتر مواد
از  هـا دانهخاك ،نتیجه تر شده و دري قويهادانهخاكموجب تشکیل 

 کـه بقایـاي   مزارعی در،اند. از طرف دیگرثبات باالتري برخوردار شده
 ها ازدانهخاكاند، خاك مخلوط شده با یا سطح خاك حفظ و گیاهی در

مزارعـی   خـاك  ثبات باالتري برخوردارند. نتایج این تحقیق نشان داد
یا بدون شخم استفاده شده  ي شخم کاهشی وهاروشاز  هاآن در که
و نیزدرمزارعی اند حفظ شدهسطح خاك  بقایاي گیاهی در ،در نتیجه و

بـاالتري   ثبـات  از هادانهخاكرعایت شده،  هاآن که تناوب زراعی در
  بیشتري دارند. پایداري ،نتیجه در برخوردار بوده و

هاي مختلف گیاهان شـامل  گزارش برخی از محققین، گروه بربنا
بـر   تـأثیر  ، بقوالت و گیاهان علفـی، از لحـاظ کـارکردي و   هاگراس
این محققین همچنین  دارند. متفاوتی کارکرد هاآن ثبات و هانهداخاك

 ،گلیکوپروتئین و گلومالین مقدار رابطه قوي بین که یک بیان داشتند
 ,.Li et al)دارد  ي مختلـف وجـود  هـا خاك در هادانهخاكبا ثبات 

2007; Shahab, 2011; Sattar, 2012) . بـه نظـر   ،اینبنـابر 
 هـاي نهـاده  مـدیریت مـزارع، کـاربرد    ي مختلفهاروشکه  رسدمی

 مـزارع مـورد  در چندکشـتی   ي تک کشـتی و هامختلف و نیز سیستم
 هـا را دانـه جمله پایـداري خـاك   مطالعه، خصوصیات فیزیکی خاك از

نتایج تحقیقات برخی از محققین نشان داده داده باشد.  قرار تحت تأثیر
دیریت صـورت تـک کشـتی مـ    هاي کشاورزي که بـه نظامدر بوم که
هـا از قـوام   دانـه شوند، پایداري ساختمان خاك کمتر بوده و خـاك می

اند که رعایت تناوب باشد. این محققین بیان کردهکمتري برخوردار می
هاي خاك (کود حیوانی و کـود سـبز)   کنندهزراعی و استفاده ازاصالح

 Gibson et 2008دانـه دارد ( نقش مهمی در بهبود پایداري خـاك 

al., (Gamfelde et al., 2008;  نتایج تحقیقات مشابهی بیـانگر .
سـطح   (بـا نگهـداري بقایـاي گیـاهی در     که شخم کاهشی این است

تنوع زیستی جوامـع   بهبود با ثبات و خاك) موجب ایجاد محیط نسبتاً
 و گـردد خاك می غذایی به عناصر تربازگشت تدریجی کننده وتجزیه

 شـود هاي بهتـري تشـکیل مـی   هدانخاك هایی معموالًخاك چنین در
)Lupwayi et al., 2005.(   

  
  ماده آلی خاك

هـاي  دار روشدهنـده تـأثیر معنـی   نتایج تجزیه واریـانس نشـان  
نتـایج ایـن   ). p<0.01مدیریت مزرعه بر مقدار ماده آلی خاك بـود ( 

 کـم زراعـی  هـاي  که میزان ماده آلی خاك در نظام تحقیق نشان داد
هـاي بـرون   ورزي و مقدار مصرف نهادهاكنهاده که شدت عملیات خ

 ،اي کمتر و میزان استفاده از عملیات کشاورزي پایدار بیشتر بودمزرعه
 ها درنهاده ا افزایش کاربردب). 3جدول ( در سطح باالتري قرار داشت

 که خاكطوريکاهشی نشان داد. به مزارع، مقدار ماده آلی خاك، روند
 بیشــترین درصــد مــاده آلــی و در هــاي کــم نهــاده، دارايدر نظــام

 اسـتفاده از  هاي پر نهاده داراي کمترین درصد ماده آلی بـود. سیستم
هاي شخم حداقل و کم گیاهان پوششی، کاربرد روش کودهاي سبز و

ورزي، کاهش مصرف و یا جایگزینی کودهاي شیمیایی با منابع خاك
واده بقوالت در آلی، رعایت تناوب زراعی، استفاده از گیاهان زراعی خان

مزارع، از جمله عـواملی هسـتند    و اعمال آیش در سطح زراعیتناوب 
صـورت  خاك مزارعی شده که بـه  آلی در ماده مقدار که موجب بهبود

  .اندکم نهاده مدیریت شده
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  مصرفیي هاشدت عملیات زراعی، میزان و نوع نهاده تأثیردر مزارع استان اصفهان تحت  دانهخاكپایداري  - 2جدول 

Table 2- The soil aggregate stability in fields of Esfahan affected by cultivation intensity, kind and rate of inputs 
 پر نهاده

High input 
 متوسط نهاده

Medium input  
 کم نهاده

Low input  
  شهرستان
County 

  آران  0.51  0.64  0.72
Aran 

 برخوار  0.45  0.50  0.59
Borkhar  

 کاشان  0.48  0.52  0.63
Kashan  

 فالورجان  0.51  0.58  0.69
Falavarjan  

 لنجان  0.53  0.60  0.68
Lenjan  

 شهرضا  0.48  0.52  0.63
Shahreza  

 سمیرم  0.55  0.59  0.69
Semirum  

 چادگان  0.56  0.61  0.72
Chadegan  

 اصفهان  0.46  0.54  0.64
Esfahan  

 طنزن  0.40  0.52  0.61
Natanz  

 نائین  0.41  0.53  0.60
Naein  

 فریدونشهر  0.52  0.64  0.68
Ferydounshahr  

 مبارکه  0.55  0.63  0.69
Mobarakeh  

 تیران  0.62  0.65  0.70
Tiran  

 اردستان  0.42  0.49  0.58
Ardestan  

 شاهین شهر  0.48  0.56  0.62
Shahinshahr  

  خور  0.42  0.49  0.59
Khour  

 گلپایگان  0.57  0.65  0.68
Golpayegan  

 دهاقان  0.55  0.64  0.69
Dehaghan  

 شهر ینیخم  0.55  0.62  0.72
Khomeinishahr  

 خوانسار  0.56  0.60  0.67
Khansar  

 فریدن  0.51  0.60  0.69
Fereydan  

 نجف آباد  0.57  0.61  0.68
Najafabad  

0.09  0.09  0.09  LSD (5%) 
       LSD: Least significant difference                                                                                                   )       دار یحداقل تفاوت معن(
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خـاك   عملیات شـخم در نتایج تحقیقات مشابهی نشان داده که 

 چـه تعـداد و   هـر  خاك شده و نیتروژن آلی در باعث کاهش کربن و
 و خواهد شد ی خاك کمتربیشتر باشد، میزان ماده آل ورزيخاكشدت 

 خاك مـزارع  بیشتر از به همین دلیل محتواي کربن آلی مراتع معموالً
). نتـایج  Bo-Jie et al., 2003; Li et al., 2007 ( باشـد مـی 

 ي شـخم حـداقل  هاروشکاربرد تحقیقات مشابهی نیز نشان داده که 
ان گیاه و استفاده ازکودهاي سبزو نیز  رعایت تناوب زراعیدرمزارع، 

 Zarrin( شـود مـی  مـاده آلـی خـاك    موجب افزایش مقدار پوششی

Kafsh 2002; Bo-Ji et al., 2003 .( اسـتفاده از  ، از سوي دیگـر
کش و ، آفتکشعلفشخم رایج، کودهاي شیمیایی و مواد شیمیایی 

ویـژه  به( تناوب زراعی عدم رعایت آیش و فشرده و ، کشتکشقارچ
خاك  مواد آلی در کاهش گذار برثیرتأجمله فاکتورهاي  تک کشتی) از

نتـایج برخـی   . انـد صورت پرنهاده مـدیریت شـده  بهکه  است مزارعی
ي مدیریتی که منجر بـه حفـظ   هاروشتمام  تحقیقات نشان داده که

اسـتفاده  نظیـر  پوشش گیاهی و برگرداندن مواد آلی به خاك شـوند،  
ز گیاهـان  غیرآلـی عناصـر غـذایی، اسـتفاده ا     از منابع آلی و زمانهم

گذاري آیش ي زراعی،هاتناوب در سبز کود پوششی خانواده بقوالت و
جاي به ي شخم حفاظتیهاروشاستفاده از ، ي جنگل زراعیهاروشو 

طریق کمپوست و یـا   بقایا و فضوالت دامی از شخم رایج، برگرداندن
تواند مقـدار مـاده آلـی در خـاك مـزارع را      می بدون کمپوست کردن

منجر به  ،مزارع، در نهایت این عوامل مدیریتی در کاربرد .افزایش دهد
ــده و  گیاهــان شــده و برقــراري روابــط ســودمند بــین موجــودات زن

خواهد  تولیدات گیاهان زراعی را بهبود ،در نتیجه حاصلخیزي خاك و
ــز نشــان داده کــه در نتــایج تحقیقــات ســایر .بخشــید  محققــین نی
ي شـخم رایـج،   هاي داراي شخم حفاظتی نسبت به سیستمهاسیستم

یابد. این محققین بیـان داشـتند کـه    می مقدار ماده آلی خاك افزایش
هـواي   عملیات شخم موجب بهبود تهویه و افزایش میزان اکسیژن در

خاك شده و مواد آلی موجود در خاك را در معرض فعالیت میکروبـی  
شود، می یی که شخم رایج انجامهاكخا اکثر دهد. بنابراین درمی قرار

آلی خاك  ذخیره مواد ،نتیجه در تلفات ماده آلی خاك افزایش یافته و
  . (Li et al., 2007; Fraz et al., 2009)یابد می کاهش
  

  ) محلول خاكpH( شاخص واکنش
خاك در مزارع مورد مطالعه شاخص واکنش محلول روند تغییرات 

-(کم نظام کشت تأثیرایی خاك تحت که این ویژگی شیمی نشان داد
ایـن   امـا دسـتخوش تغییراتـی شـده؛    پرنهـاده)   و نهادهنهاده، متوسط

نـوع و  حقیقـت   در .)4 جـدول ( نبـود دار معنیتغییرات ازلحاظ آماري 
ي این ویژگی خاك دارمعنیطور هي مصرفی در مزرعه بهامیزان نهاده

کودهـاي   ویـژه به( میاییي شیهامزارعی که از نهاده داد. درنرا تغییر 
 در کودهـا  سـازنده  عناصـر  حضـور  استفاده شـده، ازطریـق   شیمیایی)

خاك نیز دستخوش تغییر شده  محلولشاخص واکنش  محلول خاك،
استفاده بسـتگی دارد.   میزان و نوع کودهاي مورد به تأثیراست و این 

که درآن دسته از مزارعی که کودهاي آلی جایگزین کودهـاي  درحالی
خاك کمتـر دسـتخوش    محلولشاخص واکنش میایی شده است، شی

نتایج تحقیقات  مدت بارز نبوده است.کوتاه در این تغییر یا تغییر شده و
 نوع کودهاي شیمیایی و مشابهی نشان داده که بافت خاك و میزان و

تواند نوساناتی را در اسیدیته خاك مزارع ایجاد نماید. البته این می آلی
داشتند همان طوري که برخی عوامـل باعـث افـزایش     محققین بیان

شوند؛ سـایر عوامـل مـدیریتی نیـز     خاك می محلول واکنش شاخص
 محلـول ممکن است تأثیر معکوس داشته و مقـدار شـاخص واکـنش    

 ,.Akbari et al., 2012; Bo-ji et alرا کـاهش دهنـد (   خـاك 

2003( .  
  

  هدایت الکتریکی محلول خاك
که هدایت الکتریکی محلول خاك در  داد نتایج این تحقیق نشان

(کم نهـاده، متوسـط نهـاده و پرنهـاده) مقـادیر       بین سه نظام کشت
دار لحـاظ آمـاري معنـی    ) و ایـن تفـاوت از  5جـدول  ( متفاوتی داشت

)Pp0.01هـدایت  مزارع مورد بررسی تغییـرات  چه در بین ) بود. اگر 
طـور کلـی   هبالکتریکی محلول خاك روند بسیار منظمی نداشت ولی، 

داد.  ها، روند افزایشی نشـان مقادیر این صفت با افزایش مقادیر نهاده
 ،مزارعی که سیسـتم مـدیریتی پرنهـاده اعمـال شـده      که درطوريهب

مقادیر هدایت الکتریکی محلول خاك داراي باالترین مقدار بود. چنین 
هـاي  نهـاده  يزیـاد  مزارع پرنهاده کـه مقـادیر   که در رسدنظرمیه ب

 هـدایت  ،گوناگون اسـتفاده شـده   ویژه کودهاي شیمیاییبه ،یمیاییش
الکتریکی محلول خاك را تحت تأثیر قرار داده و باعث افـزایش ایـن   

نتـایج  نهاده شده است.  در مقایسه با مزارع کم نهاده و متوسطصفت 
کودهاي  افزایش سطح کاربرد که با تحقیقات مشابهی نیز نشان داده

  شده است. هدایت الکتریکی محلول خاك افزوده  شیمیایی، برمقدار



  587     هاي کشاورزي استان اصفهاننظامهاي مدیریتی بر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك در بومتأثیر روش

 

 

  
  ي مصرفیهاشدت عملیات زراعی و نوع و میزان نهاده تأثیر(درصد) ماده آلی خاك مزارع استان اصفهان تحت  میزان - 3جدول 

Table 3- Soil organic matter percent in fields of Esfahan affected by   cultivation intensity, kind and rate of inputs  
  پر نهاده

High input 
  متوسط نهاده

Medium input 
  کم نهاده

Low input 
  شهرستان
County 

 آران  1.3  1.75  1,9
Aran  

 برخوار  1.20  1.45  1.60
Borkhar  

 کاشان  1.05  1.25  1.40
Kashan  

 فالورجان  1.35  1.70  1.80
Falavarjan  

 لنجان  1.40  1.70  1.80
Lenjan  

  شهرضا  1.25  1.55  1.70
Shahreza  

  رمیسم  1.40  1.80  2.00
Semirum  

 چادگان  1.45  1.70  1.90
Chadegan  

 اصفهان  1.20  1.60  1.70
Esfahan  

  نطنز  1.15  1.50  1.60
Natanz  

  نینائ  1.10  1.40  1.55
Naein  

  دونشهریفر  1.30  1.65  1.80
Ferydounshahr  

  مبارکه  1.20  1.55  1.70
Mobarakeh  

  رانیت  1.40  1.70  1.90
Tiran  

 اردستان  1.20  1.25  1.40
Ardestan  

 شهر نیشاه  1.15  1.40  1.55
Shahinshahr  

  خور  1.10  1.40  1.50
Khour  

  گانیگلپا  1.40  1.70  1.90
Golpayegan  

  دهاقان  1.55  1.90  2.05
Dehaghan  

  شهر ینیخم  1.25  1.50  1.70
Khomeinishahr  

 خوانسار  1.50  1.85  2.10
Khansar  

 دنیفر  1.50  1.70  1.80
Fereydan  

  نجف آباد  25,.1  1.55  1.65
Najafabad  

0.23  0.23  0.23  LSD (5%)  
      LSD: Least significant difference                                                                                                                     )دار یحداقل تفاوت معن(   
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  هاي زراعی مختلف) محلول خاك مزارع استان اصفهان در نظامpH( مقادیر شاخص واکنش - 4 جدول
Table 4- The soil pH value in fields of Esfahan in various agroecosystems 

  پر نهاده
High input  

 متوسط نهاده
Medium input  

 کم نهاده
Low input  

 شهرستان
County  

 آران  7.30  7.50  7.90
Aran  

  برخوار  7.70  7.80  8.15
Borkhar  

  کاشان  7.60  7.80  8.10
Kashan  

  فالورجان  7.50  7.70  7.90
Falavarjan  

  لنجان  7.40  7.60  7.80
Lenjan  

  شهرضا  7.50  7.70  8.10
Shahreza  

  رمیسم  7.60  7.70  7.90
Semirum  

  چادگان  7.30  7.50  7.50
Chadegan  

  صفهانا  7.60  7.80  7.90
Esfahan  

  نطنز  7.70  7.80  8.00
Natanz  

  نینائ  8.00  8.10  8.30
Naein  

  دونشهریفر  7.50  7.60  7.90
Ferydounshahr  

 مبارکه  7.60  7.60  7.80
Mobarakeh  

 رانیت  7.40  7.60  7.80
Tiran  

  اردستان  7.90  8.00  8.30
Ardestan  

  شهر نیشاه  7.70  7.80  8.20
Shahinshahr  

  خور  8.00  8.20  8.50
Khour  

  گانیگلپا  7.40  7.60  7.80
Golpayegan  

  دهاقان  7.80  7.40  7.30
Dehaghan  

  شهر ینیخم  8.00  7.80  7.60
Khomeinishahr  

  خوانسار  7.90  7.80  7.70
Khansar  

  دنیفر  7.80  7.70  7.50
Fereydan  

  نجف آباد  8.20  7.90  7.60
Najafabad  

0.285  0.285  0.285  LSD (5%)  
         LSD: Least significant difference                                                                                                                     )دار یاوت معنحداقل تف(
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  هاي زراعی مختلفم(دسی زیمنس بر متر) محلول خاك مزارع استان اصفهان در نظا مقادیر هدایت الکتریکی - 5جدول 
Table 5- The soil EC value (dS.m-1) in fields of Esfahan in various agroecosystems 

 شهرستان
County 

 کم نهاده
Low input 

 متوسط نهاده
Medium input 

 پر نهاده
High input 

 آران
Aran 

1.90 2.15 2.85 

 برخوار
Borkhar 

2.25 2.45 2.95 

 کاشان
Kashan 

1.85 2.10 2.85 

 فالورجان
Falavarjan 

2.25 2.55 2.75 

 لنجان
Lenjan 

2.20 2.45 2.85 

 شهرضا
Shahreza 

2.35 2.60 2.95 

رمیسم  
Semirum 

1.80 1.95 2.60 

 چادگان
Chadegan 

1.75 2.05 2.65 

 اصفهان
Esfahan 

2.15 2.50 2.80 

 نطنز
Natanz 

2.00 2.30 2.90 

 نینائ
Naein 

2.15 2.40 2.80 

 دونشهریفر
Ferydounshahr 

1.85 2.05 2.55 

 مبارکه
Mobarakeh 

1.70 1.95 2.90 

 تیران
Tiran 

1.80 2.10 2.70 

  اردستان
Ardestan 2.25 2.45 2.95 

شهر نیشاه  
Shahinshahr 

2.20 2.65 2.90 

 خور
Khour 

2.30 2.85 2.90 

گانیگلپا  
Golpayegan 

1.85 2.45 2.80 

 دهاقان
Dehaghan 

1.80 2.25 2.70 

شهر ینیخم  
Khomeinishahr 

1.95 2.20 2.65 

 خوانسار
Khansar 

1.70 1.90 2.40 

 دنیفر
Fereydan 

1.70 1.80 2.25 

 نجف آباد
Najafabad 

1.95 2.30 2.75 

LSD (5%) 0.55 0.55 0.55 
       LSD: Least significant difference                                                                        )                                    دار یحداقل تفاوت معن(
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هـدایت  اند که میـزان تغییـرات   این محققین همچنین بیان کرده

به عوامل متعددي از قبیل نوع کودها و میزان  الکتریکی محلول خاك
 Sattar, 2012ها، روش آبیاري و نوع خاك بستگی دارد (مصرف آن

Lupwayi 2005;.(  
  

  گیري نتیجه
ي هـا روش ایـن اسـت کـه اسـتفاده از     نتایج این تحقیق بیـانگر 

ي درون هـا متوسط نهاده که متکـی بـه نهـاده    مدیریتی کم نهاده و

شیمیایی خاك مزارع  خواص فیزیکی و باشد، منجر به بهبوداي مزرعه
هـاي  ی به نهادهگیاهان زراع توان وابستگی تولید، میشده و بنابراین

کـاهش وابسـتگی بـه     زیـادي کـاهش داد.   حـد  تا رااي برون مزرعه
هاي زراعی، نظامپایداري تولید بوم برعالوهاي ي برون مزرعههانهاده

 ارتقاء درآمـد و سـطح زنـدگی زارعـین،     ،نتیجه در و هاکاهش هزینه
  واقع شود.  ثرؤتواند در حفاظت از خاك و محیط زیست نیزممی
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Introduction 
In parallel with the population growth, increasing food production using modern agricultural methods seems 

necessary. Application of chemical inputs and biodiversity reduction in agroecosystems lead to artificial 
ecosystems, requiring human intervention. Soil is an essential part of agroecosystems and the key to soil fertility 
is preserving the ecological biodiversity of the system. The use of management methods based on field hydrone 
inputs reduces the consumption of thorny inputs and reduces environmental degradation. The size and stability 
of the aggregates indicate the balance between the constituent and destructive factors of the aggregates. Different 
tillage methods are based on the soil physical and chemical properties. The purpose of this study was to 
investigate the effect of management methods on the physical and chemical properties of farm soil of the cities 
in Isfahan province. 

Materials and Methods 
We investigated the effect of management practices on physical and chemical properties in field soils in 

Esfahan province during 2011-2012. First, 6 fields are selected in each of 23 counties, and evaluation was 
conducted using questionnaires filled by farmers. Accordingly, the fields were classified in three groups (low 
input, medium input and high input). Two fields of each group input were selected and evaluated. Four points 
(30 centimeters of depth) at each hectare of field were randomly sampled. By mixing, one complete sample was 
obtained and carried to laboratory for further analyses. Soil texture was determined by hydrometric method, and 
electrical conductivity and pH were determined in saturated extract. Wet oxidation method was used to measure 
soil organic matter. To determine the stability of aggregates, soil samples were evaluated by wet sieving method.  

Results and Discussion 
 Results indicated that soil texture, aggregate stability, electrical conductivity and rate of organic matter in 

three management practices (low input, medium input and high input) were significantly different (p < 0.01). 
The aggregate stability in low input fields had the highest value (0.72) and in high input fields had the lowest 
value (0.42).The soils in low and high input fields include maximum and minimum organic matter (2.05% and 
1%), respectively. The field management methods had a significant effect on the amount of organic matter. The 
pH of soil samples did not show a significant difference. The electrical conductivity of the soil solution was 
different between three planting systems analyzed. In high input fields, the electrical conductivity values of the 
soil solution had the highest values. It seems that excessive consumption of chemical inputs in high input fields 
increased the electrical conductivity of soil solution. Other researchers have reported that the soil solution 
electrical conductivity depends on several factors such as the fertilizer type and their consumption, irrigation 
method and soil type. 

 Conclusion 
Reduced chemical fertilizers consumption and less entry of machinery increase the stability of aggregates in 

low input fields. The reduced or non-tillage methods in fields that preserve more crop residues on the soil surface 
increase the aggregates’ consistency and thus improve their stability. Application of conventional plowing, 
chemical inputs, and no crop rotation reduce soil organic matter content. 
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