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  1چکیده
عنوان یک سامانه حیاتی زنده در داخل اکوسیستم و تحت  ک را بهی دائم خایکیفیت خاک مفهومی است که توانا

بر حفظ توان تولید بیولوژی، کیفیت آب، هوا و سالمت انسان را بهبود  ترتیبی که بتواند عالوه های مختلف به برداری بهره
در این راستا . ارائه نمایدگیری  به مدیریت و تصمیم ارزیابی کیفیت خاک باید بتواند اطالعاتی راجع. دهد بخشد، نشان می

روی  برهای زراعی منظور بررسی تأثیر تناوب این تحقیق به. اند عنوان معیارهای ارزیابی معرفی شده های کیفیت خاک به شاخص
 سر -های یکسان در منطقه دشت های مختلف کیفیت خاک، در سه قطعه زمین تحت کشت برنج آبی مورد مدیریت شاخص

برداری از خاک روی یک شبکه طراحی شده منظم  نمونه. در شمال کشور انجام شد تری شهرستان آمل، کیلوم8آمل واقع در 
 از پس)  نقطه در هر قطعه44 جمعاً( رخ خاک متری نیم  سانتی0-30از عمق   متر و15 در 100در سه قطعه زمین به ابعاد 

جز تعدادی از متغیرها، سایر متغیرها از  ماری نشان داد بههای آ  نتایج تحلیل.ماه انجام گرفت برداشت برنج در اواخر شهریور
در سه ) C.V( خاک دارای کمترین ضریب تغییرات )pH(در بین پارامترهای مختلف واکنش . اند بوده توزیع نرمال برخور

 مختلف مورد های وبروش دانکن نشان داد که تنا ها به نتایج تجزیه واریانس و مقایسه میانگین .تناوب زراعی مزبور بوده است
نتایج تحلیل رگرسیونی چندمتغیره نشان داد که دو شاخص . های کیفیت خاک داشته است داری بر شاخص بررسی اثرات معنی

نتایج . اند ی داشتهیها همبستگی باال دانه آلی ومیانگین وزنی قطر خاک کربن توده زنده میکروبی با ماده تنفس خاک و: بیولوژیک
باعث ) و باقال شبدر( دهد که تناوب زراعی برنج در طوالنی مدت با محصوالتی از خانواده بقوالت نشان میکلی این تحقیق 

  .آیش شده است -بهبود کیفیت خاک در مقایسه با تناوب زراعی برنج
  

  کیفیت خاک، شاخص ، تناوب زراعی، برنج، باقال، شبدر، آمل :کلیدیهای  واژه
  

  مقدمه
حصوالت غذایی برای مناطق ترین م برنج یکی از مهم
طور عمیق  رود که به شمار می گرمسیری به گرمسیری و نیمه

این  منشأ اصلی .با فرهنگ و آئین کشورها مرتبط است
  اشدـب رقی میـش ورهای آسیای جنوبـاه زراعی در کشـگی

که از  با آن .گردد می و قدمت آن به هفت هزار سال قبل بر  
شدت گسترش مکانی  رنج بهحال، زراعت ب آن زمان تا به

پیدا کرده، لیکن کشت این محصول به نواحی با 
ارشد و ( های موسمی در قاره آسیا محدود است بارندگی
  ).1986 ،رسنا و  کمپر؛2002 ،مارتین
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خاک نقش .  محیطی بسیار پیچیده و پویاست،خاک
 و اتمسفر از سوکلیدی در اکوسیستم خاک و آب از یک 

و پارکین  دران). 1999 ،امینی( کند  دیگر ایفا میسوی
بر پایه اهداف کشاورزی پایدار و حفظ سالمت ) 1994(

: کند  را چنین تعریف می1محیط زیست کیفیت خاک
عنوان یک سامانه حیاتی زنده در  توانایی دایم خاک به

ترتیبی  های متفاوت به برداری داخل اکوسیستم و تحت بهره
یولوژی، بتواند کیفیت آب و بر حفظ توان تولید ب که عالوه

 کننده سالمت انسان، هوا را بهبود بخشد و همچنین تأمین
  .گیاه و حیوان باشد

توان از دو بعد مورد مطالعه قرار  کیفیت خاک را می
یکی کیفیت ذاتی خاک و دیگری کیفیت پویای خاک . داد

کارلن ( باشد که بعد اخیر بیانگر وضعیت سالمت خاک می
کیفیت  ).1997 ،همکاران و کارتر؛ 1997 ،همکاران و

ست  اعبارت ،)1991(خاک طبق تعریف الرسون و پیرس 
کنش  از قابلیت عملکرد خاک در محدوده اکوسیستم و هم

چنین یک فرمول  آنها هم. مثبت آن با محیط خارج از آن
به عقیده . کمی برای ارزیابی کیفیت خاک پیشنهاد نمودند

ها  تواند کمک نماید که خاک یبردگان چنین ارزیابی م نام
بردارن پاسخ  های مختلف مدیریتی بهره چگونه به فعالیت

تر شد و کارلن و  این مفهوم بعداً گسترده. دهند می
صورت قابلیت عملکرد خاصی  هآن  را ب) 1997( همکاران

از خاک در محدوده اکوسیستم طبیعی یا با اعمال 
 و جانور، مدیریت، حفظ و نگهداری از باروری گیاه

افزایش، حفظ کیفیت آب و هوای و حمایت از سالمت 
  .انسان بیان نمودند

موزش و ارزیابی که هر آمفهوم کیفیت خاک بر دو امر 
شناسی نوین است تأکید  دو از مسائل اساسی علم خاک

توانند شامل  های کیفیت خاک می شاخص. دارد
 بیولوژیکی خاک باشند شیمیایی و خصوصیات فیزیکی،

  ).2002 ارشد و مارتین،(
برای ارزیابی کیفیت خاک ازخصوصیاتی تحت عنوان 

های قابل  دسته از ویژگی آن. شود گیری می بهره شاخص
گیری خاک که ظرفیت خاک را برای توانمندی تولید  اندازه

های کیفیت  شاخصدهند  می قرار تأثیر محصول تحت
                                                 
1- Soil Quality 

وجه به با ت). 2002 ارشد و مارتین،(شود  نامیده میخاک 
های مختلف موجود در  که در این راستا در تناوب این

منطقه آمل، استان مازندران اطالعاتی موجود نبوده است، 
منظور شناسایی و بررسی کمی تغییرات  این تحقیق به

های مختلف  های کیفیت خاک تحت تناوب شاخص
کشت برنج در منطقه مورد مطالعه صورت  زراعی با

  .گرفته است
  

  ها روشمواد و 
های زراعی مـورد     توصیف منطقه مورد مطالعه و تناوب     

ه در قـسمت شـرقی شهرسـتان         منطقه مورد مطالع   :بررسی
طول شرقی   و 36˚ 25′ 8/31˝عرض شمالی     در آمل واقع 

 سر اسـتان مازنـدران و در        -منطقه دشت   در 52˚ ′25 40˝
واقـع  ) Da-Su( محله صوفی -های درزی کال   سری خاک 
ل به دریـای مازنـدران و از جنـوب بـه            از شما . شده است 
  ).1 شکل( شود های البرز محدود می سلسله کوه

، به آملمانند  آن های تابعه استان مازندران و شهرستان
های کشاورزی  سهم خود جایگاه مناسبی را در فعالیت

از محصوالت عمده زراعی و . باشد کشور و منطقه دارا می
 سبزیجات و مرکبات را برنج،: توان باغی این شهرستان می

 سر -های متمادی است که در منطقه دشت سال. نام برد
صورت کشت  هباشد که ب آمل، کشت غالب،گیاه برنج می

 روش سنتی و غالباً در تناوب زراعی با شبدر، آبی و به
در مطالعه حاضر، سه قطعه . شود کاشت میباقال و یا آیش 

نج در های مختلف زراعی کشت بر زمین تحت تناوب
مجاورت یکدیگر که براساس مطالعات خاکشناسی انجام 

اند،  گرفته در منطقه دارای خصوصیات یکسانی بوده
 سال 8مدت  این قطعات حداقل به. انتخاب گردیدند

. اند صورت یکسان تحت کشت و مدیریت قرار داشته به
بندی خاک تا حدتحت گروه بزرگ در سیستم  رده
 Fluvequenticرتصو بندی جامع خاک به طبقه

Endoequolls های مختلف زراعی  تناوب .بوده است
:  ند ازا ، عبارت اند کشت برنج که در این مطالعه مدنظر بوده

که   برنج،–آیش ) برنج ج-باقال) ب  برنج،-شبدر )الف
 سال 8مدت  ها حداقل به در قطعات انتخابی این تناوب

  .تداوم اجرا داشته است



 
  

 .ی در سه قطعه انتخاب شدهربردا شهرستان آمل و شبکه نمونه -نطقه موردمطالعه در استان مازندرانموقعیت م -1شکل 

 
برداری در سـه قطعـه زمـین         نمونه :برداری از خاک   نمونه

 نقطـه   44 متر در    5×10صورت یک شبکه منظم به ابعاد        به
برداری از خـاک،     نمونه). 1شکل  ( در هر مزرعه انجام شد    

 84هی بعد از برداشت برنج در شهریورماه مدت زمان کوتا
متـری از روی      سـانتی  0-30از اعمـاق    ) آگر( وسیله مته  هب

 یـک    عـالوه  بـه . نقاط با مختصات معلوم صـورت گرفـت       
جهـت  )  نقطه در هـر قطعـه      10( برداری دیگر  سری نمونه 

هـای   نمونـه . های بیولوژیک صورت گرفـت     انجام آزمایش 
گـراد    درجـه سـانتی    4برداشت شده در یخچال در دمـای        

هـا بـه     بالفاصله پـس از انتقـال نمونـه       . نگهداری گردیدند 
آزمایشگاه مقداری از خاک نمونـه تـازه مربوطـه بـه الیـه              
سطحی برای تعیین تنفس میکروبـی و کـربن تـوده زنـده             

هـای   مقداری از نمونـه   . میکروبی در یخچال نگهداری شد    
عیـین  خاک نیز قبل از کوبیده شـدن جـدا شـده و بـرای ت              

 هـا و میـانگین وزنـی قطـر ذرات خـاک        دانه پایداری خاک 
)MWD(1      گیـری جـرم      و نیز تعدادی کلوخه برای اندازه

هـا    سپس کلیه نمونه  . مخصوص ظاهری در نظر گرفته شد     
ر هـوا خـشک     هـای فیزیکـی، شـیمیایی د       جهت آزمـایش  

متـری عبـورداده     میلـی  2الک   ن از گردیده و پس از کوبید    
                                                 
1- Mean Weight Diameter 

گیری جـرم    برداشته شده نیز برای اندازه    های   کلوخه .شدند
  .مخصوص ظاهری خاک در هوای آزاد  خشک گردیدند

ازت کل  :ی و بیولوژیکییهای فیزیکی، شیمیا تجزیه
روش  ، آهک به)1982 برمنرومولوانی،( روش کجلدال به

، پتاسیم قابل استفاده از طریق )1982 ،پیج( خنثی کردن
، فسفر )1954 دز،ریچار( جایگزین کردن یون آمونیوم

، سدیم )1982(  سامرزروش اولسن و قابل استفاده به
فتومتر، کلسیم و منیزیم  محلول با استفاده از دستگاه فلیم

محلول با استفاده از تیتراسیون عصاره اشباع، ظرفیت تبادل 
 ،چاپمن( روش جایگزین کردن یون سدیم کاتیونی به

ع، اسیدیته ، هدایت الکتریکی در عصاره گل اشبا)1965
 روش اکسیداسیون تر آلی به خاک در گل اشباع و ماده

  .گیری گردید اندازه) 1982 ، و سامرنلسون(
 بلک،(روش پارافین   بهجرم مخصوص ظاهری خشک

روش  به) MWD( دانه ، میانگین وزنی قطر خاک)1986
  کمپر و رسنا،؛ 1993 ،یوسهم  وزانجر(الک مرطوب 

روش هیدرومتری   بهتوزیع اندازه ذرات ،)1986
روش  تنفس میکروبی به. تعیین گردید )1962 بویوکوس،(

 استوتزکی،( انجام شد) CO2( اکسیدکربن تصاعد دی



 –عفونیروش ضد کربن توده زنده میکروبی به). 1965
  ).1987 ،وانس و همکاران(گیری انجام شد  عصاره

 توزیع فراوانی با کمک :های آماری تجزیه و تحلیل
واریانس،  میانگین، مد، میانه، ای آن که شامل،پارامتره

ضریب تغییرات، چولگی، انحراف معیار، کشیدگی توسط 
.  مورد بررسی قرار گرفتSPSS(ver:10.5)افزار  نرم
ها توسط آزمون  چنین آزمون نرمال بودن داده هم

تجزیه واریانس . اسمیرونوف انجام شد -کولموگروف
)ANOVA (های مورد بررسی برای هر یک از پارامتر

انجام SPSS  افزار  بین سه تیمار مورد مطالعه توسط نرم
ها از آزمون دانکن  سپس برای مقایسه میانگین. گرفت

  .استفاده شد
گیری شده  جهت بررسی و نحوه اثر فاکتورهای اندازه

روی فاکتورهای بیولوژیکی تنفس میکروبی و کربن توده 
ها انتخاب گردیدند و ثر با آنمؤزنده فاکتورهای مرتبط و 

افزار مربوطه مدل چندمتغیره خطی  سپس توسط نرم
دار  روش گام به گام تعیین گردید و پس از بررسی معنی به

 درصد مقدار ضریب تبین 95بودن مدل در سطح احتمال 
  .تعیین شد)  R2( این روابط

  
  بحث نتایج و
توصیف  :های کیفیت خاک توصیف آماری شاخص

انتخاب شده برای بررسی کیفیت های  آماری شاخص
 1 های های زراعی مختلف برنج در جدول خاک در تناوب

ضریب تغییرات که در واقع انحراف .  ارائه شده است3 تا
باشد، معیاری از  معیار نرمال شده به میانیگن جامعه می
و بدین علت  دهد تغییرپذیری را در اختیار ما قرار می

ری جوامع مختلف مورد تواند در مقایسه تغییرپذی می
  ).1998 پاک، حسنی( استفاده قرار گیرد

شود،   دیده می3 و 2، 1 های گونه که در جدول همان
 فیزیکی واکنش –در بین متغیرهای مختلف شیمیایی

)pH (های خاک دارای کمترین ضریب تغییرات  نمونه
 درصد برای 03/1 و 12/0 و 43/1ترتیب برابر  بوده که به

باشد  باقال می -آیش، برنج - برنج،شبدر -نجهای بر تناوب
،  لوپزگرانادوز و همکاران؛2000 ،پازگنزالز و همکاران(

، کروین و همکاران ؛2003 ،کاکس و همکاران ؛2002
  .)2005 ، محمدزمانی؛2003

اسیدیته  ت یایئبیانگر میزان قلیا) pH( واکنش خاک
عواملی نظیر قابلیت  واکنش خاک بر. باشد خاک می

تحرک عناصر  تفاده عناصر غذایی مورد نیاز گیاهان،اس
 .باشد ثر میمؤهای خاک  سنگین و فعالیت میکروارگانیسم
های مختلف زراعی نیز  واکنش خاک در اثر مدیریت

در بین ). ,1998NRCS( ممکن است تغییر کند
پارامترهای مختلف فیزیکی و شیمیایی مقدار فسفر دارای 

شبدر و  -های برنج ی تناوببیشترین ضریب تغییرات برا
 و 86/75ترتیب  باشد که مقدار آن به آیش می -برنج
بیشترین ضریب تغییرات برای  باشد و  درصد می37/52

 درصد 3/49باقال برای منیزیم معادل  -تناوب برنج
  .باشد می

وسیله آزمون  هها ب نتایج آزمون نرمال بودن داده
جز تعدادی از   اسمیرونوف نشان داد که به-کولموگروف

متغیرها برای هر تناوب زراعی بقیه از توزیع نرمال 
مقادیر چولگی ارائه شده در . باشند برخوردار می

نماید   نیز نتایج این آزمون را تأیید می3  و2، 1 های جدول
 جزء تعدادی از متغیرها مثل هدایت الکتریکی و که به

 کل، ازت شبدر و -فسفر قابل استفاده برای تناوب برنج
 -منیزیم وسدیم محلول در تناوب زراعی برنج کلسیم،

ها،  دانه باقال، هدایت الکتریکی و میانگین وزنی قطر خاک
 آیش، -ازت کل در تناوب زراعی برنج منیزیم محلول و

که موید نرمال  قرار دارد+ 1 و -1در بقیه متغیرها بین 
  .باشد بودن توزیع آنها می



  .شبدر -شیمیایی خاک در تناوب زراعی برنج -یات فیزیکی توصیف آماری خصوص-1جدول 

 میانه میانگین حداکثر حداقل واحد متغیر   مورد بررسیپارامتر
  انحراف
 معیار

 دامنه
ضریب 
 تغییرات

ضریب 
 چولگی

ضریب 
 کشیدگی

 log[H+] 26/7 8/7 47/7 47/7 11/0 54/0 43/1  72/0 507/1-  واکنش خاک
EC )هدایت الکتریکی(  dSm-1 75/0 64/1 97/0 9/0 19/0 89/0 18/19 72/1 144/3 

CEC )ظرفیت تبادل کاتیونی(  Cmol(+)kg-1 69/8 5/30 72/15 76/15 92/4 81/21 28/31 52/0 163/0 
 g cm-3  43/1 9/1 66/1 66/1 08/0 47/0 66/4 07/0 338/2 جرم مخصوص ظاهری
 -mm 64/0 68/1 1/1 01/1 34/0  04/1 92/30 38/0 359/1 ها دانه میانگین وزنی قطر خاک

 -236/0 22/0  84/41 21/3 73/0 67/1 75/1 35/3 14/0 )(% ماده آلی
 332/0 30/0 85/29 5/12 57/2 75/8 63/8 16 5/3 )(% آهک

 -595/0 28/0 59/10 13/0 04/0 33/0 33/0 4/0 27/0 (%) ازت کل
 mg kg-1 2/3 84 01/24 17 21/18 80/80 86/75 61/1 103/2 فسفر قابل  جذب
 mg kg-1 510 680 7/577 575 43/34 170 02/6  85/0 14/1 پتاسیم قابل جذب

 mg kg-1 9/1 6/11 13/7 8/6 06/2 7/9 89/28 25/0 167/0 کلسیم  محلول

 -mg kg-1 8/0 2/5 61/2 4/2 15/1 4/4 05/44 52/0 586/0 منیزیم  محلول
 mg kg-1 93/0 15/2 37/1 33/1 27/0 22/1 87/19 88/0 457/0 سدیم محلول

 -467/0 23/0 92/6 10 5/2 35 05/36 8/40 8/30 )(% رس
 01/0 -85/0 26/7 20/14 78/3 9/52 98/51 4/58 2/44 )(% سیلت
 -261/0 1/0  88/26 30/13 16/3 7/11 74/11 5/17 2/4 )(% شن

  -mgCO2/g/day 08/0 14/0  107/0  105/0  02/0  06/0  19  307/0  21/1  تنفس میکروبی
  -µg g-1  79/0 16/13  05/6  57/6  63/4  37/12  76  1/0  72/1  کربن توده زنده میکروبی

  
  .باقال – شیمیایی خاک در تناوب زراعی برنج- توصیف آماری خصوصیات فیزیکی-2جدول 

 میانه میانگین حداکثر حداقل  واحد متغیر پارامتر مورد بررسی
انحراف 
 معیار

 دامنه
ضریب 
 تغییرات

ضریب 
 چولگی

ضریب 
 کشیدگی

 log[H+] 31/7 67/7 44/7 43/7 08/0 36/0 03/1 7/0 62/0-  واکنش خاک
 -dSm-1 68/0 95/0 81/0 82/0 06/0 27/0 9/7 18/0 05/0  هدایت الکتریکی

 -Cmol(+)k-1 5/12 6/32 24/22 74/21 84/4 1/20 75/21 29/0 03/0  ظرفیت تبادل کاتیونی
 -g cm-3 36/1 8/1 58/1 58/1 09/0 44/0 95/5 16/0 13/0 جرم مخصوص ظاهری

  میانگین وزنی
 -mm 07/1 77/1 45/1 48/1 19/0 7/0 2/13 23/0- 74/0  ها دانه قطر خاک

 -65/0 26/0 34/36 49/2 67/0 67/1 84/1 35/3 86/0 )(% ماده آلی
 -08/0 45/0 09/29 5/9 17/2 5/7 44/7 5/13 4 )(%  آهک

 59/4 25/1 97/7 18/0 03/0 38/0 38/0 5/0 32/0 (%) ازت کل
 -mg kg-1 24 72 71/49 48 13/12 48 48/2 17/0 73/0 فسفرقابل جذب

 -mg kg-1 370 570 7/480 490 19/49 200 05/11 8/0- 81/0 پتاسیم قابل جذب

 mg kg-1 2/2 14 67/5 6/5 27/2 8/11 40  32/1 64/3  کلسیم محلول

 mg kg-1 58/0 2/5 22/2 8/1 09/1 62/4 3/49 141/1 69/0  منیزیم محلول

 mg kg-1  89/0 67/1  1/1 05/1 19/0 78/0 86/16  31/1 67/1 سدیم محلول
 -49/0 -34/0 6 4/8 2/2 6/36 58/36 40 6/31 )(% رس

 24/0 27/0 38/4 10 27/2 1/52 86/51 3/58 3/48 )(% سیلت
 -76/0 45/0 23/27 9/10 21/3 7/11 55/11 4/18 5/7 )(% شن

  -mgCO2/g/day 1/0  21/0  165/0  18/0  043/0  11/0  026/0  485/0-  64/1  تنفس میکروبی
  -µg g-1  95/3  63/27  76/17  05/21  19/8  68/23  46  617/0-  15/1  کربن توده زنده میکروبی



  .آیش -شیمیایی خاک در تناوب زراعی برنج - توصیف آماری خصوصیات فیزیکی-3جدول 

 میانه میانگین حداکثر حداقل حد متغیروا پارامتر مورد بررسی
انحراف 
 معیار

 دامنه
ضریب 
 تغییرات

ضریب 
 چولگی

ضریب 
 کشیدگی

  واکنش خاک 
-log[H+] 31/7 7/7 51/7 5/7 01/0 39/0 12/0 02/0 19/0- 

  هدایت الکتریکی
dSm-1 68/0 5/1 88/0 87/0 14/0 82/0 31/16 80/1 71/6 

  ظرفیت تبادل کاتیونی
Cmol(+)kg-1 32/10 8/28 45/20 56/19 66/4 48/18 79/22 13/0- 46/0- 

 -g cm-3 6/1 85/1 69/1 69/1 07/0 25/0 05/4 46/0 52/0 جرم مخصوص ظاهری

میانگین وزنی قطر 
 mm دانه  خاک

57/0  1/1 72/0 71/0 11/0 53/0 3/15 41/1 41/2 
 -2/1 01/0 51/46 38/2 74/0 61/1 58/1 88/2 5/0 )(% ماده آلی

 -39/0 047/0 42/36 15 6/3 10 28/9 5/17  5/2 )(% آهک
 96/1 -58/1  16/16 23/0 05/0 35/0 34/0 43/0 2/0 (%) ازت کل

 فسفرقابل جذب
mg kg-1 2/7 4/62 26/30 2/25 85/15 2/55 37/52 48/0 82/0- 

 -mg kg-1 510 630 6/566 570 84/31 120 61/5 41/0- 61/0 پتاسیم قابل جذب
 -mg kg-1 4/4 4/8 42/6 4/6 93/0 4 53/14 13/0 05/0 حلولکلسیم م

 منیزیم محلول
mg kg-1 2/1 8/4 77/2 8/2 87/0 6/3 27/31 18/0 72/0- 

 سدیم  محلول
mg kg-1 78/0 6/3 37/1 12/1 62/0 82/2 3/45  43/2 99/5 

 59/3 99/0 49/5 9/11 12/2 3/38 63/38 7/46 8/34 )(% رس
 9/1 -96/0  4/6 1/15 3 7/46 83/46 7/51 6/36 )(%  سیلت
 -37/0 36/0 28/22 4/12 23/3 2/14 52/14 6/21 2/9 )(%  شن

  mgCO2/g/day 03/0  14/0  093/0  099/0  039/0  11/0  42  757/0-  018/0  تنفس میکروبی
  -µg g-1  25/0  16/13  5/5  61/4  91/4  91/12  89  601/0  98/0  کربن توده زنده میکروبی

  
های زراعی  های کیفیت خاک در تناوب مقایسه شاخص

  مورد بررسی
پایـداری   ):MWD(هـا     دانـه  میانگین وزنی قطر خـاک    

ها در برابر جدا شـدن       دانه میزان مقاومت خاک   ها، دانه خاک
خصوص نیروهای مرتبط بـا      هوسیله نیروهای خارجی، ب    هب

هـای   عواملی مانند بافـت خـاک، نـوع کـانی         . باشد آب می 
آهـن قابـل    آلـی،  ها، میزان و نـوع مـواد   رسی، مقدارکاتیون 

چنین نوع و انـدازه جمعیـت میکروبـی          گیری و هم   عصاره
  ).  ,1996NRCS( ثرندمؤها  دانه خاک بر پایداری خاک

هـای   در مطالعه حاضر، نتایج نشان داد که بین تنـاوب         
هـا اخـتالف     دانـه  مختلف از نظر میانگین وزنی قطر خـاک       

ترین مقـدارآن مربـوط بـه       داری وجود دارد کـه بیـش       معنی
بـاقال و کمتـرین مقـدار مربـوط بـه            –تناوب زراعی برنج  
 دباش  می 72/0 و 45/1ترتیب   آیش به  –تناوب زراعی برنج  

یعنـی  ). 4 جـدول ( آلی خاک مطابقت دارد    که با میزان ماده   
آلـی و در   باقال بیـشترین مقـدار مـاده    -تناوب زراعی برنج 

صـالحی و   ( باشد  می  را دارا  MWDنتیجه بیشترین مقدار    
 کـــاودیر و ؛1998 ، لـــو و همکـــاران؛2005 ،همکـــاران
  ).2004 ،همکاران

  
  .های زراعی مختلف  مقایسه میانگین مقادیر پارامترهای فیزیکی کیفیت خاک در تناوب-4جدول 

 متغیر  واحد متغیر آیش -برنج شبدر -برنج باقال -برنج
c57/1 b65/1 a69/1 رم مخصوص ظاهریج متر مکعب گرم بر سانتی 
a45/1 b09/1 c72/0 ها دانه میانگین وزنی قطر خاک متر میلی 

a ،b ،cدار هستند لف دارای اختالف معنیم مختیاعداد با عال(باشند  ها می دار میانگین دهنده تغییرات معنی  نشان(



جرم مخـصوص ظـاهری     : جرم مخصوص ظاهری خاک   
 مزبـور   داری بین سـه تنـاوب زراعـی        خاک اختالف معنی  

که جرم مخـصوص ظـاهری بـرای         طوری دهد، به  نشان می 
آیش بیشترین مقدار و بـرای تنـاوب         -تناوب زراعی برنج  

باشـد کـه      بـاقال کمتـرین مقـدار را دارا مـی          -زراعی برنج 
متـر مکعـب      گـرم بـر سـانتی      57/1 و   69/1ترتیب برابر    به
آلی خاک و گسیخته شدن      تلفات ماده  ).4جدول  ( باشد می

هـا را    ورزی و تراکم خـاک     ها براثر عملیات خاک    نهدا خاک
توان از دالیل عمـده افـزایش میـزان جـرم مخـصوص              می

کـه   حالی آیش دانست در   –ظاهری در تناوب زراعی برنج    
علت تناوب با گیاهان زراعی      های زراعی به   سایر تناوب  در

ــا اضــافه شــدن مــاده  ــه خــاک  خــانواده بقــوالت ب آلــی ب
 از جملـه جـرم مخـصوص        خصوصیات فیزیکی خـاک و    

کـه بـا نتـایج تحقیقـات        . ظاهری خاک بهبود یافتـه اسـت      
  .مطابقت دارد )2005( همکاران صالحی و

 درصـد   3 تـا    2اختالف حدود    :توزیع اندازه ذرات خاک   
ثیـری بـه روی نـوع بافـت         تأدر مورد توزیع اندازه ذرات      

این موضوع بـا فرضـیه تعریـف شـده          . خاک نداشته است  
ق که قطعات در خاکی با خصوصیات ذاتی        برای این تحقی  

انـد مطابقـت دارد هـر چنـد تحلیـل            یکسان انتخاب شـده   
علت تعداد زیـاد نمونـه خـاک اخـتالف ذرات        واریانس به 

در . دار نشان داده است مختلف رس، سیلت و شن را معنی    
هـای   دهـد کـه تنـاوب      مجموع نتایج بافت خاک نشان می     

  .ثیری نداشته استتأزراعی اعمال شده روی بافت خاک 
 مقدار واکـنش    5 با توجه به جدول   ): pH(واکنش خاک   

ــاوب هــای زراعــی مختلــف دارای اخــتالف   خــاک در تن
 -های بـرنج   این مقدار برای تناوب   .  است داری نبوده  معنی

  و 47/7 ،50/7ترتیـب    باقال به  -شبدر و برنج   -آیش، برنج 
  .باشد می 44/7

  
  .های زراعی مختلف ارامترهای شیمیایی و بیولوژیکی کیفیت خاک در تناوب مقایسه میانگین مقادیر پ-5جدول 

 متغیر  واحد  آیش-برنج شبدر-برنج باقال-برنج
a04/2 b75/1 c38/1  %)(لیآماده   درصد 
a44/7  a47/7 a50/7  -log[H+] اسیدیته  
c81/0 a97/0  b88/0 dSm-1 هدایت الکتریکی  
a23/22 b72/15 b45/20 Cmol(+) kg-1 ظرفیت تبادل کاتیونی 
b44/7   ab62/8   a28/9   (%)  هکآ  
a71/49  b24 b26/30  mg kg-1 فسفرقابل جذب 
b7/480  a7/577   a6/566   mg kg-1 پتاسیم قابل جذب 

a38/0   b33/0 b33/0   (%)نیتروژن کل درصد 
b67/5   a13/7  ab41/6 mg kg-1 کلسیم محلول 
b21/2 ab61/2 a76/2   mg kg-1 محلولیزیممن   
b01/1 a43/1 a37/1 mg kg-1 محلولسدیم   
a165/0 b107/0 b093/0 mgCO2/g/day تنفس میکروبی  
a76/17 b05/6  b5/5 µg g-1  کربن توده زنده میکروبی  

a ،b ،c دار هستند  لف دارای اختالف معنیاعداد با عالئم مخت( باشند ها می دهنده تغییرات معنی دار میانگین نشان(  
  

ظرفیـت   ،)1994(دران و پـارکین      :ظرفیت تبادل کاتیونی  
تبادل کاتیونی را یکی از پارامترهـای مهـم کیفیـت خـاک             

دانند اگر چه ذرات خاک به درجات مختلف در ایجـاد            می
 ایـن خـصوصیت در      ولینقاط تبادل کاتیونی نقش دارند،      

. آلی آنها متمرکز است    ها در بخش رس و مواد      غالب خاک 
حقیق نشان داده که ظرفیت تبـادل کـاتیونی در          نتایج این ت  

ــرنج  ــی ب ــاوب زراع ــرنج –تن ــاقال و ب ــاوت  -ب ــش تف آی
شـبدر داشـته    -داری نسبت به تنـاوب زراعـی بـرنج        معنی



آلـی   دلیـل وجـود مـاده      این امر شاید بـه    ). 5جدول  ( است
باقال و وجـود مقـادیر رس        –بیشتر در تناوب زراعی برنج    

وگــن و (باشــد آیــش  –بیــشتر در تنــاوب زراعــی بــرنج
   .)2006 ،همکاران

آلی خـاک نـشانه مهمـی از وضـعیت            مواد :آلی خاک  ماده
اغلـب  ). 1994ران،  گرگـوریج و همکـا    (کیفی خاک است    

آلـی متمرکـز بـوده و در اثـر فعالیـت             ازت خاک در مواد     
 5 با توجه بـه جـدول     . شود میکروبی به آمونیوم تبدیل می    

عــی مختلــف دارای هــای زرا آلــی در تنــاوب مقــدار مــاده
کـه در تنـاوب زراعـی        طـوری  به ،داری بوده  اختالف معنی 

هـای   دارای بیشترین مقدار نسبت بـه تنـاوب        باقال، -برنج
هـای زراعـی     این مقدار برای تناوب   . باشد زراعی دیگر می  

 ،38/1ترتیـب   بـاقال بـه   -شبدر و برنج   -آیش، برنج  -برنج
  . درصد بوده است04/2  و75/1

اغلب ازت خاک در مواد آلی متمرکز بوده و          :نیتروژن کل 
 بـیش    و شـود  در اثر فعالیت میکروبی به آمونیوم تبدیل می       

ملکـوتی و   (باشد   ازت خاک به شکل آلی می       درصد 95از  
که مقایسه خاک    طوری همطالعه حاضر نیز ب   ). 1992همایی،  

در سه تناوب زراعی نشان داد، میزان هر کـدام از ایـن دو              
آیـش بـا اخـتالف بـسیار         –اوب زراعی برنج  پارامتر در تن  

باقال کاهش یافته   –داری نسبت به تناوب زراعی برنج      معنی
 درصـد بـرای تنـاوب       04/2آلی خـاک از      میزان ماده . است

 درصـد بـرای تنـاوب زراعـی         38/1 باقال به    –زراعی برنج 
آیش کاهش نشان داد و میزان نیتروژن کل خاک از           –برنج
 درصـد بـرای     33/0بـرنج بـه      برای تنـاوب زراعـی       38/0

نتـایج  ). 5جدول  ( آیش کاهش یافت   -تناوب زراعی برنج  
 حاصله با یافته بسیاری از پژوهشگران نظیر حاج عباسی و         

، )1996( ، رفــاهی)1995( ســاالردینی ،)1997( همکــاران
  .، مطابقت دارد)1994( گرگوریچ و همکاران

جذب مواد آلی محلول در خاک برای        :فسفر قابل استفاده  
نتیجـه   در ها با فسفات رقابت کـرده و       سطح رس  شدن در 

بنـابراین  . دهنـد  میزان فسفر محلول خـاک را افـزایش مـی         
های زراعی کـه مولـد مـواد آلـی           تناوب های کشت و   نظام

 بیشتر در خاک هستند به مصرف بهتر فسفر خـاک و کـود            
در مـورد   ). 1997 منگـل، ( کننـد  فسفری کمتری کمک می   

دلیـل اعمـال      خـاک منطقـه مطالعـاتی، بـه       میزان فـسفر در     
هـای خـاص زراعـی ماننـد اسـتفاده از کودهـای              مدیریت
تـأثیر   وضعیت طبیعی تحوالت این عنصر تحـت       شیمیایی،

توانـد قابـل    دلیـل تغییـرات حاصـله نمـی     قرار گرفته و بـه   
و وایت بریـد   )1992( راسموسن و داگالس   .استفاده باشد 
 کودهـای فـسفردار را      کاربرد مـستمر  ) 1998( و همکاران 

باعث افزایش غلظت فسفر قابل استفاده در الیـه سـطحی           
بـاقال   –میزان فسفر در تناوب زراعی بـرنج      . دانند خاک می 

داری با دو تنـاوب زراعـی دیگـر داشـته کـه              تفاوت معنی 
گرم بر کیلوگرم خـاک بـوده         میلی 71/49مقدار آن برابر با     

لـت وجـود    ع علـت ایـن تفـاوت بـه       امکان دارد   که   است
تفـاوت در    آلـی بیـشتر در ایـن تنـاوب زراعـی و یـا              ماده

علت کاربرد ناهمسان کودهای فـسفره در ایـن          مدیریت به 
  .)5جدول ( تناوب زراعی باشد

مقایسه کلـی خـاک در سـه تنـاوب           :پتاسیم قابل استفاده  
زراعی نشان داد، مقدار پتاسـیم قابـل اسـتفاده در تنـاوب             

داری  بدر با اخـتالف معنـی     ش –آیش و برنج   –زراعی برنج 
نسبت به مقدار پتاسـیم قابـل اسـتفاده در تنـاوب زراعـی              

که مقـدار پتاسـیم قابـل        طوری باقال افزایش یافته به    –برنج
بـاقال نـسبت بـه       -استفاده در تناوب زراعی زراعی بـرنج      

نـشان داده   شبدر کـاهش     -آیش و برنج   - برنج های تناوب
  .  است

نفس بیــانگر فعالیــت میــزان تــ :تــنفس میکروبــی خــاک
هـای   ریـشه  ها و  ماکروارگانیزم ها، بیولوژیک میکروارگانیزم 

 مقدار تنفس میکروبی    5 با توجه به جدول   . باشد گیاهی می 
داری  های زراعی مختلف دارای اخـتالف معنـی        در تناوب 

دارای  بـاقال،  -که در تنـاوب زراعـی بـرنج        طوری به ،بوده
 .باشـد  زراعی دیگر میهای  بیشترین مقدار نسبت به تناوب    

-آیـش، بـرنج    -های زراعـی بـرنج     این مقدار برای تناوب   
 165/0  و 107/0 ،093/0ترتیـب    بـاقال بـه    -شبدر و بـرنج   

ایـن  . باشد اکسیدکربن بر گرم در روز می      گرم گاز دی   میلی



 بـاالتر   MWDآلی بیشتر و یا      علت وجود ماده   امر شاید به  
دو تنـاوب زراعـی      باقال نسبت به     –در تناوب زراعی برنج   

 ،و همکـاران  ئل نـا  ؛2006 ،همکـاران  عجمی و (دیگر باشد   
2002 .(  

گیـری تـوده زنـده       انـدازه  :کربن تـوده زنـده میکروبـی      
 شـاخص دینـامیکی از کیفیـت خـاک          عنـوان  میکروبی بـه  

هـا مـورد     گیری میزان تخریـب خـاک      تواند برای اندازه   می
ــرد   ــرار گی ــتفاده ق ــخم  . اس ــاک، ش ــت آب وخ و  حفاظ

هــای مختلــف کــشت بــرروی کــربن تــوده زنــده  سیــستم
بـا   ).2004 همکـاران،  پاتـاک و  ( باشـند  ثر می مؤمیکروبی  

 مقدار کربن توده زنـده میکروبـی        5توجه به نتایج جدول     
داری  های زراعی مختلف دارای اخـتالف معنـی        در تناوب 

دارای  بــاقال، -کــه تنـاوب زراعـی بـرنج    طـوری  بـه  ،بـوده 
. باشـد  های زراعی دیگر می اوببیشترین مقدار نسبت به تن    

آلـی بیـشتر و یـا        دلیل وجـود مـاده     ممکن است به   این امر 
MWD     بت بـه دو     باقال نس  – باالتر در تناوب زراعی برنج

 ؛2003 ،شــارما و همکــاران( تنــاوب زراعــی دیگــر باشــد
  ).1994 ،گرگوریج و همکاران

بررسی عوامل موثر بر تنفس میکروبی و کربن توده 
دسته از  منظور مشخص نمودن آن به: زنده میکروبی

داری بر خصوصیات  خصوصیات خاک که تأثیر معنی
از رگرسیون چندگانه خطی با  بیولوژیک خاک دارند،

متغیرهایی نظیر هدایت  .روش گام به گام استفاده شد
آلی، رس،  ها، ماده دانه الکتریکی و میانگین وزنی قطر خاک
م قابل استفاده، جرم ازت کل، فسفر قابل استفاده، پتاسی

عنوان  مخصوص ظاهری و ظرفیت تبادل کاتیونی به
متغیرهای تنفس خاک و  متغیرهای مستقل انتخاب شده و

عنوان متغیرهای وابسته در نظر  کربن توده زنده میکروبی به
شرح زیر   بهدست آمده به های هکه معادل. گرفته شدند

  :باشند می

MR= 0689/0 + 0054/0 MBC            R2=
**925/0  )1(  

MR= 0187/0- + 552/0 OM+ 0231/0 MWD     R2=
 **97/0  )2(  

MBC= 738/19- + 319/7 OM+ 49/11 MWD      R2=
**958/0  )3(  

  بیولوژیک تنفس خـاک و     MBC و   MR ها  هدر این معادل  
کـه در    طـور  همـان . باشـند  کربن توده زنده میکروبـی مـی      

س شود دو فاکتور بیولوژیک تـنف       دیده می  3 تا   1معادالت  
کربن توده زنده میکروبی دارای نسبت همبـستگی         خاک و 
میانگین  آلی و  چنین این دو فاکتور با ماده      هم. باشند باال می 

ها نـسبت همبـستگی بـاالیی از خـود           دانه وزنی قطر خاک  
 شــارما و ؛1994 ،همکــاران گرگــوریج و(انــد  نــشان داده
 عنـوان یـک    آلی بـه   عبارتی وجود ماده   به). 2003 ،همکاران

ها و توزیع    ماده اولیه مورد نیاز برای فعالیت میکروارگانیزم      
شـرایط را بـرای     ) MWDشـاخص   ( ها دانه مناسب خاک 

نماید و ضمن حفـظ شـرایط        ها فراهم می   فعالیت میکروب 
بیولوژیکی خاک، تنوع زیستی را نیـز تحـت ایـن شـرایط             

  .حفظ نماید
  

  گیری نتیجه
ی مهم کیفیت   ها نتایج این مطالعه نشان داد که شاخص      

آلـی، میـانگین وزنـی قطـر         همیـزان مـاد    خاک مـشتمل بـر    
مقـدار تـنفس     ها، جرم مخصوص ظاهری خاک،     دانه خاک

ـ  میزان کربن توده زنـده میکروبـی تحـت         میکروبی و  ثیر أت
در مجمـوع تنـاوب زراعـی       . انـد  تناوب زراعی قرار گرفته   

 های خانواده بقوالت مانند باقال و شبدر باعث     برنج با گونه  
هـای مزبـور نـسبت بـه تیمـار           بهبود و پایداری در ویژگی    

چنـین   هـم . شده اسـت   )آیش -تناوب زراعی برنج  ( شاهد
نتایج این تحقیـق نـشان داد کـه دو شـاخص بیولوژیـک،              

آلـی   کربن توده زنده میکروبی با مقدار مـاده     تنفس خاک و  
ی یها همبـستگی بـاال     دانه میانگین وزنی قطر خاک    خاک و 
 . اند داشته
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Abstract1 

Soil quality as a concern for sustainable global development was defined to conserve soil 
productivity and water, air and human health under sustainable land uses. Soil quality investigations 
are needed to provide information for management and regulatory decisions. Soil quality indicators 
usually are used to assess soil quality in an ecosystem. This study was conducted to evaluate the 
effects of three crop rotation systems in paddy soils of Dasht-Sar district, Amol, Mazandar province. 
Three adjacent sites which managed over 8 years similarly were selected. The study area located 8 km 
far away of Amol in Mazandaran province. Soil sampling was performed on a regular systematic 
pattern in three selected plots with 100 in 15 m dimensions and in depth of 0-30 cm of soil in forty 
locations. Statistical Results showed that frequency distribution of most data was normal. The lowest 
CV% was related to pH.  Analysis of Variance (ANOVA) and comparison test showed that there were 
the significant differences in soil quality indicators between understudy crop rotation systems. Results 
of multivariable regression analysis revealed that soil respiration and microbial biomass carbon had 
high correlation coefficients with soil organic matter and MWD. Overall results indicated that the rice 
rotation with legumes such as bean and clover over a long time improved soil quality in compared to 
rice-follow rotation. 
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