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  خاك سالمت هاي شیمیایی و زیستی هاي زراعی مختلف بر برخی شاخص تأثیر مدیریت
  

  3مصیر تبی نوروزيمج و 2فیروزي احمد فرخیان، 2غالمعباس صیاد*، 1ارسالن صادقیان
  علوم خاك، دانشگاه شهید چمران اهواز، گروه دانشیار 2 ،علوم خاك، دانشگاه شهید چمران اهوازگروه ارشد  دانشجوي کارشناسی1

  علوم خاك، دانشگاه شهید چمران اهوازگروه استادیار 3
  19/2/97:  ؛ تاریخ پذیرش5/9/96: تاریخ دریافت

  1چکیده
 به دستیابی کننده تسریع و انسان سالمت ارتقاي و غذایی کننده امنیت از عوامل تأمینسالمت خاك : سابقه و هدف

. است زراعی هايمدیریت خاك، سالمت هايشاخص بر مهم و مؤثر عوامل از. باشدمی پایدار کشاورزي اهداف
 مثبت تأثیر که ريطو به گذارد،می خاك سالمت هايشاخص بر مختلفی نتایج زراعی هايمدیریت از یک هر اعمال

 تاکنون که این به توجه اب. شودمی خاك زیستی و شیمیایی فیزیکی، هايویژگی بهبود منجربه گیاهی بقایاي مدیریت
 خشک نیمه و خشک مناطق خاك زیستی و شیمیایی هايویژگی بر را زراعی مدیریت انواع تأثیر اندکی هاي پژوهش

 برخی بر مختلف زراعی هاي مدیریت تأثیر بررسی هدف با هشپژو این بنابراین ،است کرده بررسی کشور
  .شد انجام خاك سالمت زیستی و شیمیایی هاي شاخص

 اثر پژوهش این در. شد انجام اهواز چمران شهید دانشگاه کشاورزي دانشکده در حاضر پژوهش: ها روش و مواد
 ارزیابی هاي شاخص زا تعدادي بر) کشتی کمدیریت بقایا، تناوب زراعی و ت( مختلف زراعی هاي مدیریت از برخی

 پتاسیم، فسفر، عناصر دسترس قابل مقدار کل، نیتروژن فعال، کربن آلی، مواد میکروبی، تنفس ،pH، EC (خاك سالمت
 تکرار چهار با تصادفی کامل هايبلوك آماري طرح درقالب آزمایش. گرفت قرار بررسی مورد) منگنز و روي آهن،

  .گرفت انجام دانکن ايدامنه چند آزمون روش به هامیانگین مقایسه آزمون نهمچنی. گرفت صورت
 تنفس خاك، آلی مواد ،pH، EC مقدار بر زراعی مدیریت نوع که داد نشان واریانس تحلیل و تجزیه نتایج: ها یافته

 نتایج. داشت دار معنی  تأثیر01/0 احتمال سطح در خاك مصرف پر و مصرف کم عناصر خاك، فعال کربن و میکروبی
 افزایش به منجر کشتی تک زراعی مدیریت روش که داد  نشانEC و pH بر زراعی مدیریت نوع اثر میانگین مقایسه

 مدیریت و زراعی تناوب به نسبت گیاهی بقایاي کاربرد. شد) متر بر زیمنس دسی 54/3 (EC و) pH) 29/7 دار معنی
 75/1 و 54/1، 7/1به نسبت  خاك فعال کربن و خاك میکروبی تنفس خاك، ی مواد آلباعث افزایش مقدار کشتی تک
 همچنین. بود کشتی تک مدیریت روش از تر بیش زراعی تناوب سیستم در صفات این مقادیر همچنین. شد برابر

  .شد برابر منگنز و روي آهن، افزایش باعث 4/1 و 3/2 ،8/1 نسبت با ترتیب به گیاهی بقایاي مدیریت

                                                
 gsayyad@gmail.com:  مسئول مکاتبه*
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دسترس  مقدار قابل کل، تروژنی نکربن فعال، آلی، مواد میکروبی، تنفس ،pH، EC که داد نشان مطالعه این: گیري نتیجه
هاي سالمت خاك براي ارزیابی و مقایسه عنوان شاخص توانند به میمنگنز ، آهن، روي ومیپتاس، فسفرعناصر 
کشتی اثرات  زراعی و مدیریت تکبقایاي گیاهی نسبت به تناوب . هاي مختلف زراعی استفاده شوند مدیریت

تر از  ها در سیستم تناوب زراعی بیشهمچنین مقادیر این ویژگی. هاي کیفیت خاك داشتچشمگیري بر بهبود شاخص
هاي شیمیایی و بهبود ویژگی سبب کلی نتایج نشان داد که مدیریت بقایاي گیاهی طور به. کشتی بود روش مدیریت تک

  .زیستی سالمت خاك شد
  

   بقایا مدیریت، یکشت تک ستمیس کاشت، تناوب :هاي کلیدي هواژ
  

  مقدمه
کننده امنیت غذایی و ارتقاي از عوامل مهم تأمین

 کننده دستیابی به اهدافسالمت انسان و تسریع
 راستاي در خاك صحیح مدیریت پایدار، کشاورزي

 اهداف از. باشدمی خاك کیفیت و سالمت ارتقاي
 تأمین تولید، در پایداري به انتومی پایدار کشاورزي

 اشاره خاك حاصلخیزي افزایش و جامعه سالمت
 هدف این به رسیدن در تأثیرگذار و مهم عامل کرد،

 سالمت). 1(است  خاك کیفیت و سالمت تأمین
 یک عنوان به کردن عمل براي خاك ظرفیت خاك؛

 نگهداري و ظحف باعث که حیاتی زنده اکوسیستم
است  شده شود تعریف می ها انسان و گیاهان حیوانات،

 انجام در خاك سازگاري خاك کیفیت که حالی در. )3(
 حفظ بر عالوه که نحوي به شده، تعریف خود وظایف
حاصلخیزي و بیولوژیکی و ذخیره آب، کربن  باروري

 و بخشیده بهبود را هوا و آب کیفیت و انرژي،
). 27 (باشد دام و انسان گیاه، سالمت کننده تامین

 و نیست گیري اندازه قابل مستقیم طور به خاك سالمت
 از. شودمی استنتاج زیستی و شیمیایی هايشاخص از

هاي  ویژگی ،خاك سالمت مهم هاي شاخص جمله
 میکروبی س تنفمانند خاك زیستی و یمیایی شفیزیکی،

 عناصر مقدار و EC، pH فعال، کربن آلی، مواد یه،پا
 عوامل از). 19 و 14 (باشد میمصرف و پرمصرف  کم

 هاي یریت خاك، مدسالمت هايشاخص بر مؤثر

 زراعی هاي مدیریت جمله از. است زراعی مختلف
 تناوب کشتی، تک سیستم بقایا، مدیریت توان می

 ي شخم و خاکورزمختلف هايسیستم ی،زراع
 از یک هر اعمال). 8( نام برد را) یج و رایحفاظت(

 هاي شاخص بر مختلفی نتایج زراعی هاي مدیریت
 مثبت تأثیر که طوري به گذارد، می خاك سالمت
 هاي ویژگی بهبود به منجر گیاهی بقایاي مدیریت
). 10 (شودمی خاك زیستی و شیمیایی فیزیکی،
 و مغذي مواد چرخه در گیاهی بقایاي مدیریت
حذف بقایاي . خیزي خاك اهمیت زیادي دارد حاصل

باعث کشتی از سطح خاك  گیاهی در سیستم تک
 و فسفر نیتروژن، کاهش مواد مغذي خاك از جمله

 کاهش به منجر یت نهادر لهأمس ین که اشود می پتاسیم
 خاك و یش و فرسایب تخریش خاك، افزايبارور

 بقایاي افزودن). 20 (شودمی ی محصول زراعکاهش
 با. شود می خاك ی مقدار مواد آلافزایش باعث یاهیگ

 و ریزجانداران یتع جمتنوع خاك ی مواد آلیشافزا
ضافه ا. شود زیاد خاك یکروبی متنفس آن یدر پ

عنوان کود  به (ی در تناوب زراعغالت بقایاينمودن 
 در یمصرف محلول و تبادل  مقدار عناصر کم) سبز

همچنین وجود . دهد مییش را افزای معدنيها خاك
نیز را   فعالیت میکروبی خاك،بقایاي گیاهی در خاك

لی آتجزیه میکروبی ترکیبات  بنابراین ،دهد افزایش می
 منجرافزایش یافته که و کاه و کلش موجود در خاك 
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 عناصر به فرم مین الکترون مورد نیاز براي احیايأتبه 
طی پژوهشی منصفی و ). 31(شود جذب می قابل

 کاربرد بقایاي گیاهی بیان نمودند،) 2014(همکاران 
گیري را در تغییرات چشم) گندم، سویا و یا هر دو(

کند  هاي فیزیکی و شیمیایی خاك ایجاد می ویژگی
هاي زراعی باید توجه داشت که مدیریت). 20(

مختلف براي پایداري عملکرد محصوالت و حفظ و 
بنابراین تفاوت . بهبود سالمت خاك ضروري هستند

در عملیات مدیریتی خاك معموالً سبب تغییر 
خاك شده که هاي فیزیکی، شیمیایی و زیستی  ویژگی

کند  در نتیجه آن وضعیت سالمت خاك تغییر می
هاي اندکی تأثیر که تاکنون پژوهشنظر به این. )26(

 هاي شیمیایی و زیستیویژگیانواع مدیریت زراعی بر
خشک کشور مورد ارزیابی را در مناطق خشک و نیمه

منظور بررسی و   این پژوهش بهبنابرایناند، قرار داده
 سه نوع مدیریت زراعی مختلف شامل مقایسه تأثیر

 تناوب زراعی، مدیریت بقایاي گیاهی و سیستم
، pH ،EC(هاي شیمیایی کشتی بر برخی از ویژگی تک

، میپتاس، فسفر دسترس عناصر مقدار قابل کل، تروژنین
تنفس میکروبی، مواد (و زیستی ) منگنز آهن، روي و

  . سالمت خاك صورت گرفت) آلی و کربن فعال
  

  ها اد و روشمو
در مزرعه  حاضر پژوهش: عرصه مورد تحقیق

 دی دانشگاه شهي دانشکده کشاورزدو شماره یشیآزما
 19 درجه و 31 ییای جغرافعرضچمران اهواز با 

 قهی دق41 درجه و 48 غرافیاییجشمالی و طول  قهیدق
 متر 20 رود کارون با ارتفاع ی غربهی و در حاشیشرق

انجام  1395  و مهرماهزییپافصل  در ایاز سطح در
 ی زراعيها تیریمدسابقه سه مزرعه با . گرفت

 ماش و - تناوب گندم،یکشت  تکستمیمختلف شامل س
 ماریدر ت. شدندی انتخاب اهی گيای بقاتیریمد

 سال مداوم کشت گندم صورت 8مدت   بهیکشت تک

  مدت   تناوب، گندم و ماش بهماریدر ت. ه بودگرفت
 ماری کشت شدند و تگریکدی سال در تناوب با 2

 کشت گندم بود که  سال زیر10مدت  به ای بقاتیریمد
.  پس از برداشت با خاك مخلوط شدنداهی گيایبقا

 درصد است، یبافت خاك مزارع مورد نظر لوم شن
 5/49 و 20 ،5/30 ترتیب به سیلت و رس شن، ذرات

  .درصد بود
 تعدادمنظور  بدین: گیري و تجزیه آزمایشگاهی نمونه
با روش )  نمونه40از هر مزرعه ( نمونه خاك 120

  از عمق  اگریستماتیک با استفاده از  سيبردار نمونه
 گیري اندازه براي.  شدیه تهمتريی سانت15 تا 0

مرطوب با رطوبت  هاي نمونه از زیستی هاي شاخص
 گیري اندازه ي براهمچنین. شد استفاده ظرفیت زراعی

خاك پس از  يها  نمونهشیمیایی هاي شاخص
.  عبور داده شدنديمتریلی م2هواخشک شدن از الک 

، )23( خاك با روش اولسن سترسد مقدار فسفر قابل
یوم  استات آمونیرگدسترس خاك با عصاره  قابلیمپتاس

 مواد مقدار ،)6( خاك به روش کجلدال یتروژن ن،)16(
 کل خاك به روش ی اساس درصد کربن آلبر یآل

آهن، ( خاك مصرفکم عناصر، )25( و بلک یوالک
 DTPA با یريگ با روش عصاره)  و منگنزيرو

 عصاره تهیه اساس بر خاك pH، )15( موالر 005/0
 عصاره یق از طرEC پتانسیومتري، روش به اشباع گل

 روش پرمنگنات و با و کربن فعال به) 12(گل اشباع 
 نانومتر 550 استفاده از اسپکتروفتومتر در طول موج

 از یه تنفس پایري اندازه گبراي). 9 (شدند یريگ اندازه
 با تیتراسیون طریق ازو ) 2 (ینسناندرسون و ا
  .گردید تیتر نرمال 1/0 اسیدکلریدریک

 صورت به آزمایش: ها تجزیه و تحلیل آماري داده
 بلوك انجام گرفت 4 با ی کامل تصادفيها طرح بلوك

 يبردار  نمونه خاك نمونه10 هر بلوك تعداد ازکه 
 و اسمرینوف کولوموگروف آزمون از استفاده با. شد
. شد بررسی هاداده بودن نرمالspss v23  افزار نرم در
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 بر مختلف ی زراعهايمدیریت تأثیر یسه مقابراي
 خاك سالمت زیستی و یمیایی شهايیژگی از ویبرخ

 . استفاده شدتصادفی کامل هايبلوك ي طرح آماراز
آزمون  و 01/0 سطح رد تیمارها واریانس تجزیه
 دانکن ايدامنه  به روش آزمون چندهامیانگین مقایسه

 تحلیل و تجزیه براي.  شدانجام 05/0 سطحدر 
 و SAS 9.4 افزارنرم از شده گیرياندازه هاي داده
   .شد استفاده EXCEL نمودارها از یم ترسيبرا
  

  نتایج و بحث
، تنفس pH ،ECهاي زراعی بر  تأثیر مدیریت

نتایج تجزیه : وبی، مواد آلی و کربن فعال خاكمیکر
تحلیل واریانس نشان داد که نوع مدیریت زراعی بر  و

، مواد آلی خاك، تنفس میکروبی و pH ،ECمقدار 
دار   تأثیر معنی01/0کربن فعال خاك در سطح احتمال 

 ). 1جدول (داشت 

 . ، تنفس میکروبی خاك و کربن فعال، مواد آلی خاكpH ،ECهاي مختلف زراعی بر  تجزیه واریانس اثر مدیریت -1جدول 
Table 1. Analysis of variance of different agronomic management on pH, Soil salinity, Soil organic matter, Soil 
microbial respiration and activated carbon.  

 میانگین مربعات
Mean Square  منبع تغییرات 

Source of 
variation  

 درجه آزادي
Degrees of 

freedom  
pH  

EC  
Soil Electrical 
Conductivity  

  خاكمواد آلی
Soil Organic 

Matter 

  خاكتنفس میکروبی
Soil Microbial 

Respiration 

 کربن فعال
Activated 
Carbon  

 تکرار
Repeat  

3  0.03**  0.00068ns  0.003ns  0.0006ns  7.91ns  

  تیمار
Treat 

2  4.09**  0.35**  0.21**  0.04**  7927**  

 خطا
Error  

6  0.01  0.0018  0.003  0.0004  5.24  

 )%( ضریب تغییرات
CV  

1.3  1.4  0.58 4.00  1.38  

 . دار  غیرمعنیnsو   درصد1دار در سطح احتمال   معنی**
** Significant at the 0.01 probability level and ns Not significant.  

  
 میانگین اثر نوع مدیریت زراعی بر نتایج مقایسه

pH و EC  نشان داد که روش مدیریت زراعی
هاي مدیریت کشتی گندم در مقایسه با روش تک

بقایاي گیاهی و تناوب زراعی منجر به افزایش 
این در حالی است که میزان .  شدECو  pHدار  معنی
pHدست آمده در روش مدیریت زراعی تناوب   به
تر از روش مدیریت  کشتی و بیش تر از روش تک کم

 pHکه تغییرات  جایی از آن. بود) 95/6(بقایاي گیاهی 
خاك نیز به ترکیبات شیمیایی بقایاي گیاهی و 

هاي خاك بستگی دارد، مدیریت بقایاي گیاهی  ویژگی

 با که يطور به). 27 (دارد توجهی  خاك اثر قابلpHبر 
 یافته، افزایش خاك آلی مواد گیاهی بقایاي مدیریت
 را پیوندي انرژي و بافري ظرفیت بیشینه بنابراین
 ).29 (دهد می کاهش خاك محلول در را pH و کاهش

 تناوب ی زراعیریت در روش مدEC همچنین مقدار
 برابر 24/1کشتی و  تک روش از تر  برابر کم2/1

تواند  این امر می. تر از روش مدیریت بقایاي بود بیش
ریت بقایاي گیاهی باعث به این دلیل باشد که مدی

کاهش تجمع نمک ناشی از تبخیر در سطح خاك شده 
 در  مانند ماش گیاهان زراعیگرفتنقرار و همچنین 
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در پذیري خاك را افزایش داده و  تناوب زراعی نفوذ
 مهیوز و ري  مک. شودمی تعدیل EC اثرات نتیجه

 بقایاي برگرداندن و اشاره موضوع این به نیز )1985(

 نفوذپذیري، افزایش عوامل از یکی را خاك به گیاهی
  ).17 (اند کرده ذکر خاك سالمت هاي ویژگی بهبود

  

  
 . خاكEC و pH  اثر نوع مدیریت زراعی بر-1شکل 

Figure 1. The effect of agronomic management type on soil pH and soil Electrical Conductivity.  
  

اثر سه نوع مدیریت زراعی نتایج مقایسه میانگین 
هاي مورد بررسی نشان داد که در مختلف بر ویژگی

مدیریت زراعی بقایاي گیاهی مقدار مواد آلی خاك، 
ترتیب  تنفس میکروبی خاك و کربن فعال خاك به

همچنین . کشتی بود  برابر تک75/1 و 54/1، 7/1
درصد مواد آلی خاك، تنفس میکروبی خاك و کربن 

تر از روش مدیریت   تناوب زراعی کمفعال در سیستم
تر از روش مدیریت  زراعی بقایاي گیاهی و بیش

عملیات حفاظتی خاك مانند ). 2شکل (کشتی بود  تک
مدیریت بقایاي گیاهی و تناوب زراعی در مقایسه با 

کشتی توانست مقدار مواد آلی خاك را  سیستم تک
د آلی که افزایش مقدار موا جایی  از آن.)7(افزایش دهد 

تواند باعث افزایش تنوع جمعیت میکروبی  خاك می
و مواد آلی خاك منبع غذایی مهمی ) 32(خاك شود 

، بنابراین )13(باشد  براي موجودات زنده خاك می
هاي زیستی خاك وابستگی زیادي به  انجام فعالیت

با افزایش میزان مواد آلی، کربن . حضور مواد آلی دارد
شود که این امر سبب افزایش تري تولید می فعال بیش

جمعیت ریزجانداران و میزان فعالیت این موجودات و 
در ). 31(گردد در نهایت تنفس میکروبی خاك می

نتیجه با توجه به نتایج فوق، مدیریت بقایاي گیاهی 

ترین درصد مواد آلی و کربن فعال را در خاك  بیش
همچنین میزان تنفس میکروبی در خاك . ایجاد کرد

 مدیریت بقایاي گیاهی نسبت به سیستم تناوب تحت
که در  جایی از آن. تر بود کشتی بیش زراعی و تک

کشتی بقایاي گیاهی از محیط خاك خارج  سیستم تک
هاي زیستی سالمت خاك نیز کاهش شود، شاخص می
کشتی  در روش مدیریت زراعی تک). 30(یابد  می

 یزان م در01/0 احتمال سطح در داري معنی کاهش
 فعال کربن و خاك یکروبی خاك، تنفس میمواد آل

 خاك در اثر یکاهش مواد آل. شد مشاهده خاك
بقایاي گیاهی موجب کاهش فرآیندهاي  آوري جمع

 زیرا ماده غذایی مورد نیاز ریزجانداران. شود بیولوژیک می
با افزودن بقایاي گیاهی در نواحی . گردد تأمین نمی

وبت باال، مقدار مواد گرم و خشک در شرایط دما و رط
تري تجزیه شده و در پی آن فعالیت میکروبی  آلی بیش

صادقی و ). 13 و 5(یابد خاك نیز افزایش می
 که در اثر انتقال نیز گزارش کردند) 1386(همکاران 

 خاك ی از مزرعه، ماده آلیرون به بیاهی گیايبقا
 یت فعالکاهش به منجر نتیجه در یافتهکاهش 

 تر یش بخروج چنین و همیکروبی م تنفسیکروبی،م
   ).26 (شد یکشت  تکیستمکربن از خاك در سیداکس يد
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 . فعال کربن و خاك میکروبی تنفس ، خاكآلی مواد بر زراعی مدیریت نوع اثر -2 شکل

Figure 2. The effect of agronomic management type on soil organic matter, soil microbial respiration and 
activated carbon.  

  
 بر نیتروژن کل و مقدار هاي زراعی تأثیر مدیریت

 :دسترس عناصر فسفر، پتاسیم، آهن، روي و منگنز قابل
 تیری نشان داد که نوع مدانسی وارلی و تحلهی تجزجینتا

 فسفر و  کل خاكتروژنی بر مقدار عناصر نیزراع
 در سطح اك، آهن، روي و منگنز خمی پتاس،دسترس قابل

  .)2 جدول( دار داشته است ی معن تفاوت01/0احتمال 
  

  .  خاكدسترس  قابلفسفر، پتاسیم، آهن، روي و منگنز کل،  واریانس اثر مدیریت زراعی بر میزان نیتروژنتجزیه -2جدول 
Table 2. Analysis of variance of agronomic management effect on total nitrogen and available phosphorus, 
potassium, iron, zinc and manganese in soil.  

 میانگین مربعات
Mean Square   منبع

 تغییرات
Source of 
Change 

 درجه آزادي
Degrees of 

freedom نیتروژن کل 
Total 

Nitrogen 

  دسترس  قابلفسفر
Available 

Phosphorus 

 پتاسیم

  دسترس قابل
Available 
Potassium 

 آهن

 دسترس قابل
Available 

Iron 

 روي

 دسترس قابل
Available 

Zinc 

 منگنز
  دسترس قابل

Available 
Manganese 

 تکرار
Repeat  

3  0.00004ns  15.99* 23.67ns  0.005ns  0.008** 0.007ns  

  تیمار
Treat  

2  0.004**  111.86**  2464**  5.31**  7.19**  2.03**  

 خطا
Error  

6  0.00002  1.92  59.22  0.009  0.004  0.007  

  (%)ضریب تغییرات
CV 

1.63  8.70  2.74  4.5  6.5  8.7  

 . دار  غیرمعنیns و  درصد5دار در سطح احتمال   معنی*،  درصد1دار در سطح احتمال   معنی**
** Significant at the 0.01 probability level, * Significant at the 0.05 probability level and ns Not significant.  
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نتایج آزمون مقایسه میانگین اثر نوع مدیریت 
خاك نشان داد، مقدار  زراعی بر مقدار عناصر غذایی

دسترس فسفر، پتاسیم، آهن،  نیتروژن کل و مقدار قابل
روي و منگنز خاك در سه سیستم مدیریت زراعی 

دار در  کشتی تفاوتی معنی بقایاي گیاهی، تناوبی و تک
). 4 و 3 هاي شکل(م دارند  با ه01/0سطح احتمال 

 دسترس  نیتروژن کل، فسفر و پتاسیم قابلترین مقدار بیش
.  مشاهده شددر روش مدیریت زراعی بقایاي گیاهی

 و فسفر ، کلنیتروژن مقدار ینتر  کم،که یدر حال
 مشاهده گندم یکشت  تکیریت مددردسترس   قابلپتاسیم

 عهمزر در گیاهی بقایاي نگهداري). 3شکل  (یدگرد
در مدت  نیتروژن شدن غیرمتحرك باعث است، ممکن

شده توسط فرهودي  انجام پژوهش). 24(کوتاهی شود 
دار مقدار نیتروژن کاهش معنی) 1387(و همکاران 

خاك نسبت به شاهد را بر اثر اضافه شدن حجم 
زیادي از بقایاي گندم حاوي کربن به خاك نشان داد 

) 2015(مکاران  و هترملنتایج فوق با گزارش ). 8(
 بر گیاهی بقایاي مدیریت تأثیر ها آن. داشت مطابقت
 و داده قرار بررسی مورد را خاك سالمت هاي شاخص

 که هاییخاك در نیتروژن کاهش میزان که کردند بیان
 با مقایسه در شودنمی افزوده خاك به گیاهی بقایاي
 شود، می افزوده آن به گیاهی بقایاي که هایی خاك
 همچنین نتایج این پژوهش نشان ).27 (است تر بیش

ي گیاهی گندم بر مقدار فسفر داد مدیریت بقایا
 01/0دار در سطح دسترس خاك تأثیري معنی قابل

 تیریجذب در مد  مقدار فسفر قابلشیافزا. گذاشت
 فسفر در تیکاهش تثبدلیل  تواند بهی میاهی گيایبقا

 با قرار گرفتن یاهی گيای بقا. باشدای بقانیاثر کاربرد ا
 ی آليهاونی آندی تولشیبه افزا در خاك منجر

 با جایگزینی آنیونی فسفات با یون گردند که یم
 تی تثبهاي فسفر هومیک،هومات و تشکیل کمپلکس

نتایج مطالعه قوشچی و ). 28 (دندهیفسفر را کاهش م
 ،یمواد آلقدار م شیافزادهنده نشان) 2010(همکاران 

خاك در اختالط دسترس   قابلمی پتاس فسفر وتروژن،ین
 نی بردن ارونی بر خالف سوزاندن و بیاهی گيایبا بقا

 آلی ماده عنوان به گیاهی بقایاي. بود زمین از ایبقا
 در و دارند باالیی کاتیونی تبادل ظرفیت شده، تثبیت

 و بوده ثرؤم گیاه دسترس قابل غذایی عناصر نگهداري
 شکل به را پتاسیم و فسفر نیتروژن، چون هم عناصري

. دارد می نگه خاك در گیاهان براي استفاده قابل
 از تابعی خاك غذایی عناصر مقدار معموالً بنابراین

 با و ممکن است همراه است خاك آلی ماده میزان
 نژاد نجف). 11 (یابد می افزایش خاك، آلی ماده افزایش

 هاي ویژگی از برخی بررسی با) 2007 (همکاران و
 ترین بیش که کردند گزارش خاك شیمیایی و یفیزیک
 بقایاي سوزاندن با مقایسه در جذب قابل فسفر مقدار

 ).21 (شد مشاهده گیاهی بقایاي حفظ تیمار در گیاهی
 تأثیر 01/0نوع مدیریت زراعی در سطح آماري 

. داشت دسترس خاك داري بر میزان پتاسیم قابل معنی
گیاهی  بقایاي تمدیری در دسترس قابل پتاسیم مقدار

 از. بود کشتی  برابر تک3/1 برابر تناوب زراعی و 1/1
در اندام هوایی  غالت در پتاسیم یون عمده که جایی آن
رسد که اختالط بقایاي  نظر می یابد، به ها تجمع می آن

سزایی در باز چرخش پتاسیم  هگیاهی با خاك تأثیر ب
ده که بخش عم جا نآاز . گیاه دارد -در سیستم خاك

اه در کاه و کلش باقی شده توسط گی پتاسیم جذب
رسد که استفاده از بقایاي  نظر می  بهبنابراینماند،  می

 اي مزرعه  و درونآلیعنوان یک نهاده  تواند به می گیاهی
 و قرار گیردمورد توجه اوت هاي متف قابلیت با

داري  دن کاه و کلش غالت به خاك اثر معنیبازگردان
 تاك خواهد داشاه و خدر سیستم گی بر چرخه پتاسیم

)1.( 
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 . دسترس فسفر و پتاسیم خاك میزان نیتروژن کل و مقدار قابل نوع مدیریت زراعی بر  اثر-3 شکل

Figure 3. The effect of agronomic management type on total nitrogen, available phosphorus and potassium in soil.  
  

ه میانگین نشان داد مقدار مون مقایسنتایج آز
دسترس عناصر آهن، روي و منگنز در سه  قابل

در سطح (داري  مدیریت مختلف زراعی تفاوت معنی
 با ترتیب به گیاهی بقایاي مدیریت. داشتند)  درصد1

 و روي آهن، افزایش باعث 4/1 و 3/2 ،8/1 نسبت
مقدار  چنینهم .کشتی شد نسبت به سیستم تک منگنز

 روش از تر کم زراعی تناوب سیستم در صر فوقعنا
 روش از تر بیش و گیاهی بقایاي زراعی مدیریت
بقایاي گیاهی منبع ). 4شکل (بود  کشتی تک مدیریت

مصرف از جمله آهن، روي  توجهی از عناصر کم قابل
تواند  ها با خاك می و منگنز بوده و مخلوط نمودن آن

نظر   به.به چرخه این عناصر در خاك کمک کند
هاي محلول روي و آهن با  رسد تشکیل کمپلکس  می

به  مواد آلی، پس از اضافه کردن بقایاي گیاهی منجر
دسترس  مالحظه غلظت آهن و روي قابل افزایش قابل

زیرا مواد آلی حاصل از تجزیه . شود ها می در خاك
کنندگی عناصر را دارند و از  بقایاي گیاهی نقش کالت

مصرف را در خاك  سترسی عناصر کماین راه قابلیت د
هاي  همچنین نتایج پژوهش) 4(دهند  افزایش می

 درصد از 80 تا 50نشان داد ) 1995(پراساد و سینها 
شده توسط گیاه در صورت  روي و منگنز جذب

بازگرداندن بقایاي گیاهی به خاك، دوباره به سیستم 
شوند و به بهبود قابلیت دسترسی  زراعی بازگردانده می

). 26(کنند  مصرف در خاك کمک می عناصر کم
نیز گزارش کردند که ) 2009(مارتین و همکاران 

سیستم کشت  محتواي عناصر آهن، روي و منگنز در
تر است  کشتی بیش تناوبی نسبت به سیستم کشت تک

همچنین نتایج فوق با گزارش سایر پژوهشگران ). 18(
  .مطابقت داشت) 29 و 22، 5، 2(
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 .دسترس آهن، روي و منگنز خاك میزان قابل نوع مدیریت زراعی بر  اثر-4 شکل

Figure 4. The effect of agronomic management type on the amount of available iron, zinc and manganese in soil.  
  

  گیري نتیجه
 و یمیایی شهاي ویژگی یج، بر اساس نتایکل طور به

 قرار ی زراعیریت مدتأثیر ت تحخاك سالمت زیستی
 و ی نسبت به تناوب زراعیاهی گیايکاربرد بقا. گرفت

 خاك ی مواد آلیزان میش باعث افزایکشت  تکیریتمد
 تري بیش کربن فعال ی، مواد آلیزان میش افزابا. شد

عالوه بر . یافت افزایش خاك میکروبی تنفس و تولید

 در مصرف  عناصر پرمصرف و کمیزان مترین یش بینا
 چنینهم.  مشاهده شدیاهی گیاي بقایریتروش مد

 تر بیش زراعی تناوب سیستم در ها ویژگی این مقادیر
 است ی در حالینا. بود کشتی تک مدیریت روش از

 یسه در مقاEC و pH یزان میکشت  تکیریتکه در مد
   .داد نشان را داري ی معنیش افزاها مدیریت سایربا 
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Abstract1 
Background and Objectives: Soil health is one of the factors contributing to food security and 
public health and hence achievement of sustainable agricultural goals. One of the factors affecting 
soil health is agronomic management. Different agronomic managements have different effects on 
soil health indicators, so that the positive effect of management of plant remains leads to the 
improvement of physical, chemical and biological properties of the soil. Considering that till now 
few studies have evaluated the effect of different types of agricultural management on chemical and 
biological properties in arid and semi-arid regions of Iran, Therefore this study was designed and 
conducted to evaluate the effects of different agronomic management on some soil chemical and 
biological indicators. 
Materials and Methods: The study was conducted in Research in Shahid Chamran University of 
Ahvaz. In this research, the effect of some different agronomic management (residual management, 
agronomic rotation and monoculture) on a number of soil health assessment indicators (pH, EC, 
microbial respiration, organic matter, active carbon, total nitrogen, available phosphorus, potassium, 
Iron, Zinc and Manganese was studied. The experiment was conducted in a randomized complete 
block design with four replications. Mean comparisons were done by Duncan's multiple range test 
method. 
Results: The results of analysis of variance showed that the crop management type had a significant 
effect (P<0.01) on pH, EC, organic matter, microbial respiration and activate carbon. Monoculture 
cropping system caused a significant increase in pH (7.29) and EC (3.5 dSm-1) compared to the other 
agronomic management systems. The application of plant debris to crop rotation and monoculture 
management increased the amount of soil organic matter, microbial respiration and soil activated 
carbon to 1.7, 1.4 and 1.75 times. Also, the values of these traits in the crop rotation system were 
more than monoculture management. Also, the management of plant remains with a ratio of 1.8, 2.3 
and 1.4 increased the iron, zinc and manganese levels. 
Conclusion: This study showed that soil EC, pH, organic matter, microbial respiration and activate 
carbon, total nitrogen, available phosphorus, potassium, iron, zinc and manganese in soil can be used 
as soil health indicators to evaluate the effects of different agronomic managements on soil health. 
Crop residue management had more significantly effects on improving soil health indicators than 
crop rotation and monoculture cropping systems. The soil health indicators were more in crop 
rotation system compare with monoculture which shows the positive effect of rotation compare with 
monoculture. In general, the results showed that the crop residue management can improve soil 
health indicators more than crop rotation and monoculture. 
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