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ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺎرﺑﺮي اراﺿﯽ ﺑﺮ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت اﺟﺰاء ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻣﺎده آﻟﯽ ،ﻣﯿﺰان رس ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﺸﺎر و ﭘﺎﯾﺪاري ﺧﺎﮐﺪاﻧﻪﻫﺎ در
ﺑﺮﺧﯽ از اراﺿﯽ اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن

3

ﺳﯿﺮوس ﺟﻌﻔﺮي ،*1اﺣﻤﺪ ﮔﻠﭽﯿﻦ ،2اﺣﻤﺪ ﻃﻮﻻﺑﯽ ﻓﺮد
 .1داﻧﺸﯿﺎر ﮔﺮوه ﻋﻠﻮم ﺧﺎك داﻧﺸﮕﺎه ﮐﺸﺎورزي و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ راﻣﯿﻦ ﺧﻮزﺳﺘﺎن
 .2اﺳﺘﺎد ﮔﺮوه ﻋﻠﻮم ﺧﺎﮐﺸﻨﺎﺳﯽ داﻧﺸﮕﺎه زﻧﺠﺎن
 .3داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ داﻧﺸﮕﺎه ﮐﺸﺎورزي و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ راﻣﯿﻦ ﺧﻮزﺳﺘﺎن
)ﺗﺎرﯾﺦ درﯾﺎﻓﺖ - 1394 /4 /5 :ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺼﻮﯾﺐ(1395 /1 /21 :

ﭼﮑﯿﺪه
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺎرﺑﺮي اراﺿﯽ ﺑﺮ اﺟﺰاء ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻣﺎده آﻟﯽ ﺧﺎك و ﺑﺮﺧﯽ از ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎي ﮐﯿﻔﯽ آن اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ
اﻧﺠﺎم ﺷﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر دو ﮐﺎرﺑﺮي ﺑﮑﺮ و ﮐﺸﺖ ﺷﺪه)ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺸﺖ ﺗﻨﺎوﺑﯽ و ﻧﯿﺸﮑﺮ( در اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن اﻧﺘﺨﺎب و ﻧﻤﻮﻧﻪ-
ﻫﺎي دﺳﺖﺧﻮرده و دﺳﺖﻧﺨﻮرده از دو ﻋﻤﻖ  0- 30و  30- 60ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮي در ﺳﻪ ﺗﮑﺮار ﺗﻬﯿﻪ ﮔﺮدﯾﺪ .ﻧﯿﺘﺮوژن ﮐﻞ ،ﮐﺮﺑﻦ
آﻟﯽ ،رس ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﺸﺎر ،ﭘﺎﯾﺪاري ﺧﺎﮐﺪاﻧﻪﻫﺎ و اﺟﺰاء ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮاد آﻟﯽ در ﻫﺮ ﻋﻤﻖ ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺎﮐﺘﻮرﯾﻞ و در
ﻗﺎﻟﺐ ﻃﺮح ﮐﺎﻣﻼ ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﮔﺮدﯾﺪ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻣﻘﺪار ﮐﺮﺑﻦ آﻟﯽ از  3/6ﮔﺮم در ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم در ﺑﮑﺮ ﺑﺘﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ
 10/5و  10/7در اراﺿﯽ ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮي ﻧﯿﺸﮑﺮ و ﺗﻨﺎوﺑﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ .ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﺷﺎﺧﺺ ﭘﺎﯾﺪاري ﺧﺎﮐﺪاﻧﻪﻫﺎ در ﮐﺎرﺑﺮي
ﻧﯿﺸﮑﺮ و ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ آن در اراﺿﯽ ﺑﮑﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ .ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺎرﺑﺮي اراﺿﯽ ،ﻣﻘﺪار رس ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﺸﺎر از  %46در اراﺿﯽ ﺑﺎﯾﺮ ﺑﻪ
 34/8و  %40/5درﻧﯿﺸﮑﺮي و ﺗﻨﺎوﺑﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺖ .ﮐﺮﺑﻦ آﻟﯽ و ﻧﯿﺘﺮوژن ﮐﻞ در ﺗﻤﺎم اﺟﺰاء ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻣﺎده آﻟﯽ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﮐﺎرﺑﺮي از ﺑﮑﺮ ﺑﻪ ﻧﯿﺸﮑﺮ و ﺗﻨﺎوﺑﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ وﻟﯽ ﺟﺰء ﺷﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﯾﮕﺮ اﺟﺰاء ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺎرﺑﺮي اراﺿﯽ ﺣﺴﺎسﺗﺮ ﺑﻮده
و ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ واﮐﻨﺶ ﻧﺸﺎن داد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اﺛﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺎرﺑﺮي ،ﮐﺮﺑﻦ آﻟﯽ و ﻧﯿﺘﺮوژن در ﺑﺨﺶ ﺷﻦ ﻣﺎده آﻟﯽ در ﻻﯾﻪ ﺳﻄﺤﯽ
اﻏﻠﺐ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻏﻨﯽﺗﺮ ﺑﻮد .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺎرﺑﺮي اراﺿﯽ در درﺟﻪ اول ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان ﻣﺎده آﻟﯽ در ﺟﺰء رس ﺧﺎك،
در ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﻌﺪي در ﺟﺰء ﺷﻦ و ﺑﻪ ﻣﯿﺰان اﻧﺪك در ﺟﺰء ﺳﯿﻠﺖ ﺑﻮد ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﻪ وﺟﻮد ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺣﻠﻘﻮي و ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ ﺗﺠﺰﯾﻪ
ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از ﻣﻮاد آﻟﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﮔﺮدد .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﮐﻪ ﺧﺎك ﺑﮑﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻧﺪارد
اﻋﻤﺎل ﻣﺪﯾﺮﯾﺖﻫﺎي ﺻﺤﯿﺢ زراﻋﯽ از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﺠﺎد اﻣﮑﺎن ﮐﺸﺖ و اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺎده آﻟﯽ ،ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﺎﮐﺪاﻧﻪﺳﺎزي و ﺑﻬﺒﻮد
ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺎك ﻣﯽﮔﺮدد.
واژهﻫﺎي ﮐﻠﯿﺪي :اﺟﺰاي ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ،ﭘﺎﯾﺪاري ﺧﺎﮐﺪاﻧﻪ ،ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺎرﺑﺮي ،رس ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﺸﺎر و ﻣﺎده آﻟﯽ

ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺗﻐﯿﯿﺮﮐﺎرﺑﺮي اراﺿﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ رﺷﺪ روز اﻓﺰون ﺟﻤﻌﯿﺖ،
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻓﻦآوري و ﻓﺮﺻﺖﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﺳﺒﺐ
دﺧﺎﻟﺖ اﻧﺴﺎن درﺗﻐﯿﯿﺮﺗﻌﺪاد زﯾﺎدي از اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎي ﻃﺒﯿﻌﯽ
ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺷﮕﺮﻓﯽ درﮐﺎرﺑﺮي زﻣﯿﻦﻫﺎي ﺧﺸﮏ و ﻧﯿﻤﻪ
ﺧﺸﮏ آﺳﯿﺎ در ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ رﺧﺪاده اﺳﺖ .ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ اﯾﻦ
ﺗﻐﯿﯿﺮات ،ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﮐﺮﺑﻦ آﻟﯽ ﺧﺎك ﺑﻪ وﯾﮋه در اﺟﺰاء
ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻣﺮي ﺿﺮوري ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﻣـﻮاد آﻟﯽ ﺧﺎك از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﺎﺧـﺺﻫﺎي ﺑﺮﺟﺴـﺘﻪ و ﺑﺎرز
ﮐﯿﻔﯿـﺖ ﺧﺎك ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺎرﺑﺮي اراﺿﯽ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽدﻫﺪ.
ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﺎده آﻟﯽ ﺧﺎك در اﺟﺰاء ﺑﺎ اﻧﺪازه ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات
* ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﺴﺌﻮلsiroosjafari@yahoo.com :

وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ،ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﺣﺎﺻﻠﺨﯿﺰي ﺧﺎك در
اﺛﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺎرﺑﺮي اراﺿﯽ را ﺑﻬﺘﺮ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﮐﻨﺪ) Christensen,
 .(2001ﮐﺎرﺑﺮي اراﺿﯽ و ﮐﺸﺖ و ﮐﺎر ﺑﺮ ﮐﻤﯿﺖ و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺎده
آﻟﯽ در ذرات اوﻟﯿﻪ ﺧﺎك اﺛﺮﮔﺬار اﺳﺖ ،اﻣﺎ اﺛﺮات ﻣﻬﻢ ﮐﺎرﺑﺮي
اراﺿﯽ ﺑﺮ ﻣﯿﺰان ﮐﻞ ﻣﺎده آﻟﯽ و ﺗﻮزﯾﻊ آن در ذرات ﺑﺎ اﻧﺪازهﻫﺎي
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﺎك ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺟﻬﺖ درك ﺑﻬﺘﺮ ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ ﻣﻮاد آﻟﯽ و
ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰمﻫﺎي ﭘﺎﯾﺪاري آن ،ﻣﯽﺗﻮان ﻣﺎده آﻟﯽ ﺧﺎك را ﺑﻪ
ﻣﺨﺎزﻧﯽ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖﻫﺎي ﺗﺠﺰﯾﻪ ﻣﺘﻔﺎوت ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺳﻬﻢ اﯾﻦ
ﻣﺨﺎزن در ﺗﻐﺬﯾﻪ ﮔﯿﺎه در ﮐﻮﺗﺎه و دراز ﻣﺪت ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد .اﻓﺰون
ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻌﻠﻮم ﮔﺮدد ﮐﺪاﻣﯿﮏ از اﺟﺰاء ﻣﻮاد آﻟﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﻧﻈﺎرت
و ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺪﯾﺮﯾﺖﻫﺎي اﻋﻤﺎل ﺷﺪه ﺑﺮ ﺧﺎك ﻧﻘﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮي داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻫﺪف از ﺟﺰء ﺑﻪ ﺟﺰء ﮐﺮدن ﻣﻮاد آﻟﯽ ﻧﯿﻞ ﺑﻪ
اﻫﺪاف زﯾﺮ اﺳﺖ:
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الف) درک ترکیب شیمیایی مواد آلی و خواص اجزای
تشکیل دهنده آن؛ ب) شناخت وظایف اجزاء؛ ج) پاسخ اجزای
مختلف به مدیریتهای مختلف زراعی؛ د) درک پویایی اجزاء و
نقش آنها در تغذیه گیاه.
جزء به جزء کردن مواد آلی خاک شامل انواع مختلفی از
روشهای فیزیکی(بر اساس دانسیته یا اندازه ذرات تشکیل
دهنده خاک) و روشهای شیمیایی( بر اساس میزان انحالل در
آب ،اسید و باز ،حاللها و محلولهای نمکی ) است( Six et al.,
 .)2001جزء به جزء کردن فیزیکی از روشهای ویژه و منحصر
بفردی است که برای مطالعه ساختار و عملکرد اجزای تشکیل
دهنده ماده آلی خاک ،از ذرات درشت بقایای گیاهی گرفته تا
مواد هوموسی شده بسیار موثر و کاربردی است ( Wagai et al.,
 .)2009امروزه روشهای شیمیایی به دلیل نادیده گرفتن نقش
مواد معدنی در پویایی مواد آلی و مشخص نبودن وظایف اجزا،
کمتر مورد استفاده قرار گرفته و روشهای تفکیك فیزیکی به
طور روز افزونی مورد استقبال قرار گرفتهاند( Olk and
.)Gregorich, 2006
در روشهای تفکیك فیزیکی ،تغییرات شیمیایی ماده آلی
به حداقل رسیده و نقش مواد معدنی در پویایی مواد آلی در نظر
گرفته میشود .افزون بر این ،نقش هرکدام از اجزا مشخص شده
و اجزایی که به مدیریت مورد نظر پاسخ میدهند ،نیز مشخص
میگردد .بنابراین میتوان کیفیت خاکی را که تحت تأثیر
مدیریت زراعی اعمال شده میباشد ،پایش کرد ( Christensen,
 .)2001تفکیك فیزیکی ،اهمیت ریزمکانهای قرارگیری ماده
آلی را نیز تعیین مینماید .همچنین مشخص میکند که آیا این
مواد به وسیله پیوندهای شیمیایی با سطح ذرات معدنی در
ارتباطند( )Randallet al., 1995یا اینکه در تودهای از ذرات
خاک قرار گرفتهاند که در برابر فعالیت میکروبی به شکـل یك
مانع فیزیـکی عمل مینمایند .بدیـن ترتیب بر روی سرعـت
تجزیه و تغییر و تبـدیل آن تأثیر میگذارند( Baldock and
.)Skjemstad, 2000
ماده آلی در جزء شن ،ترکیب شیمیایی مشابه با بقایای
گیاهی تازه یا نیمه تجزیه شده دارد ولی جزء سیلت ،بیشتر
شامل ترکیبات حلقوی و مقاوم به تجزیه میکروبی میباشد.
مقاومت مواد آلی موجود در جزء سیلت بیشتر از جزء رس و
مقاومت مواد آلی موجود در جزء رس نیز بیشتر از جزء شن
میباشد .در صورتی که پراکنش کامل ذرات صورت گیرد،
بیشترین میزان کربن در جزء رس حاصل میشود .با کاهش
اندازه ذرات ،نسبت  C/Nکاهش یافته و مواد آلی در بخش شن
و سیلت دارای  C/Nباالتری نسبت به کل خـاک میباشد.

بنابراین ماده آلی در بخش رس دارای  C/Nپایینتری نسبت به
کل خاک میباشد .این موضوع نشان میدهد که جزء رس مواد
آلی از نیتروژن غنی بوده و ترکیبات نیتروژنه ،بیشتر در آنها
تجمع مییابد(.)Golchin and Malakouti,1999
در مطالعهای که توسط) Bronick and Lal (2005برای
بررسی تأثیر کود حیوانی و تناوب زراعی بر اجزای فیزیکی ماده
آلی خاک صورت گرفت ،مشخص شد که درصد کربن جزء رس
ماده آلی در خاکی که کود مرغی دریافت کرده بود بیشتر از
درصد کربن جزء سیلت و شن بود .نتایج این پژوهش نشان داد
که کشت و کار موجب کاهش غلظت کربن آلی شده ،لیکن
شخم حفاظتی ،تناوب و کود حیوانی موجب افزایش غلظت
کربن در خاک گردیده است .نسبت کربن به نیتروژن خاکهای
بکر در مقایسه با خاکهای کشت شده با تناوب زراعی گندم-
آیش تقریباً  3برابر بیشتر میباشد(.)Golchin et al., 1995
جزء سبك ماده آلی(جزء شن) به تغییر مدیریت
کشاورزی بسیار حساس است .اگر چه مقدار کربن آلی و
نیتروژن کل شاخصهای مناسبی جهت ارزیابی سیستمهای
مدیریت اراضی میباشند ،اما کربن و نیتروژن آلی ذرهای و فعال
از لحاظ بیولوژیکی ،بیشتر به تغییرات مدیریت خاک حساس
بوده و شاخصهای مناسبتری میباشند (Franzluebbers et al.,
).2000
ارزیابی ساختمان خاک معموال بر اساس پایداری
خاکدانهها بیان میشود) .) Bronick and Lal, 2005پوشش
گیاهی ،ساختمان خاک را به خاطر توزیع مواد آلی از طریق
الشبرگ و برگشت ریشه گیاهان و ترشحات ریشه تحت تأثیر
قرار میدهد.
(،Carpenter and Chong(2010) ،Fattet et al., (2011
)Khazaei et al., (2008و ) Tajik (2004نشان دادند که افزایش
پوشش گیاهی و کربن آلی خاک یکی از مهمترین فاکتورهای
تعیینکننده پایداری خاکدانه در خاک میباشدLiu et al .
)(2005نشان دادند که ایجاد پوشش گیاهی سبز در خاک،
میانگین قطر خاکدانهها یا  MWDو کربن آلی کل( )OCرا
افزایش میدهد Onweremadu et al., (2010) .نشان دادند که
کاتیونهای چندظرفیتی رابطه معنیداری با خاکدانههای
کوچك داشتند ،در حالی که  OCیك فاکتور اصلی در تشکیل
خاکدانههای درشت بود.
کاربری اراضی و مدیریت نیز خاکدانهسازی خاک و
پایداری خاکدانهها را تحت تأثیر قرار میدهد( Emadodin et al.,
 .)2009در مقیاس محلی ،به علت خصوصیات مینرالوژیکی
یکسان و یکنواخت ،کاربری اراضی ،عامل مهم تعیینکننده در
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مقدار ماده آلی خاک و خاکدانهسازی میباشد (
 .)2008تغییر کاربری اراضی ،ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی
خاک و بنابراین کیفیت آن را تحت تأثیر قرار میدهد
((2007) Shrestha et al .)Hajabbasi and Fallahzade, 2010
نشان دادند که کاربری اراضی و عملیات مدیریتی اثر شدیدی بر
خصوصیات خاک بخصوص خاکدانهسازی دارد.
تبدیل اکوسیستمهای طبیعی به کشاورزی بخصوص در
رژیمهای معتدل و گرمسیری منجر به اثر منفی در کیفیت خاک
میشود .با این وجود ،اطالعات در این زمینه برای خاکهای
بیابانی و زمینهای کشاورزی کمبازده و حاشیهای محدود
میباشد ( .)Hajabbasi and Fallahzade, 2010پایداری
خاکدانهها در اکوسیستمهای کشاورزی به ویژه در مناطق
خشك و نیمهخشك یکی از شاخصهای مهم کیفی خاک بوده
که میتواند منجر به بهبود بسیاری از خصوصیات زراعی از جمله
نفوذپذیری سطحی ،کاهش سله سطحی ،کاهش فرسایش آبی
به ویژه فرسایش پاشمانی ،کاهش فرسایش بادی و غیره
گردد Ghorbani et al., (2013).در مطالعه خاکهای خوزستان
نشان دادند که بین ویژگیهای مؤثر بر  ،MWDبیشترین نقش
را ماده آلی داشت .به طوری که میزان  MWDدر اراضی بکر،
کشت تناوبی و نیشکر با افزایش ماده آلی در این کاربریها به
ترتیب  3/07و  1/2و  1/4در بخشهای شمالی استان تغییر
یافته بود.
لذا ،در این پژوهش تأثیرکشت و کار و نوع کاربری اراضی
بر اجزای فیزیکی ماده آلی خاک و همچنین تعیین حساسترین
جزء فیزیکی ماده آلی به تغییرکاربری اراضی ،مورد بررسی
قرارگرفته است.
Barthès et al,

مواد و روشها
به منظور بررسی تاثیر کشت و کار و نوع کاربری اراضی بر
اجزای فیزیکی ماده آلی خاک ،دو کاربری بکر(اراضی بایر که به
دلیل شوری یا سطح باالی آب زیرزمینی به حال خود رها
شدهاند) وکشت شده(شامل کشت تناوبی و سیستم تك کشتی
نیشکر با سابقه حدود  45سال) در منطقه کشت و صنعت
کارون(دیمچه) در استان خوزستان برای مطالعه انتخاب شد .این
منطقه در یك دشت آبرفتی قدیمی بین رودخانههای شاور و دز
و در  133کیلومتری شمال شهر اهواز واقع شده است( َ48o 21
طول شرقی و َ 32o 54عرض شمالی) .ارتفاع از سطح دریا 82
متر میباشد .در هر کدام از این کاربریها ،سه خاکرخ حفر و
نمونههای دستخورده و دستنخورده از اعماق  3-33و 33-03
سانتیمتری تهیه و برای انجام آزمایشهای فیزیکی و شیمیایی

به آزمایشگاه منتقل شد .انتخاب دو عمق به دلیل ریشه عمیق
گیاه نیشکر و بررسی اثرات آن بر تغییرات مواد آلی و سایر
ویژگیهای مورد مطالعه بود.
در این نمونهها ،کربن آلی خاک به روش اکسایش
تر( )Walkley and Black, 1934و نیتروژن کل به روش کجلدال
اندازهگیری شد ( .)Gallaher et al., 1976در تعیین رس قابل
انتشار ،ابتدا سوسپانسیون  1:13خاک و آب مقطر تهیه و بهم
زده شد و پس از گذشت یك ساعت ،میزان رس قابل انتشار آن
به وسیله هیدرومتر تعیین و به صورت نسبتی از کل رس خاک
بیان گردید (.)Rasmussen and Collins, 1991
میانگین وزنی قطر خاکدانهها ( )MWDبا استفاده از روش
غربال مرطوب و با استفاده از نمونههای دستنخورده و طبق
رابطه ( )1تعیین شد(:)Marquez et al., 2004
MWD = ∑xi wi
)رابطه )1
که در آن :MWD :میانگین وزنی قطر ذرات بر حسب
میلیمتر :xi ،میانگین قطر خاکدانههای باقیمانده بر روی هر الك
بر حسب میلیمتر و  :wiوزن خشك خاکدانهها در هر الك به
وزن کل خاک میباشد.
جزء به جزء کردن خاک به اجزای سازنده نیز در  4مرحله
به صورت زیر انجام شد:
در مرحله اول درصد وزنی اجزای سازنده خاک به روش
هیدرومتر تعیین شد .در مرحله دوم ،همان خاک توسط دستگاه
اولتراسوند به سه جزء اصلی شن ،سیلت و رس تفکیك شد .ابتدا
جزء شن با عبور از الك  3/35میلیمتری از سایر اجزا تفکیك
گردید .سپس مابقی اجزاء به درون استوانه مدرج یك لیتری
منتقل شده و درصد سیلت و رس به وسیله هیدرومترتعیین
گردید.در مرحله سوم مقدار رس حاصل از مراحل  1و  2مقایسه
گردید تا مدت زمان مناسب برای اولتراسوند کردن خاک به
دست آید.در صورت برابر نبودن مقدار رس به دست آمده از این
دو روش ،مدت زمان اولتراسوند برای آن خاک تغییر یافت.
در مرحله چهارم اولتراسوند مواد آلی درشت و جزء شن
جدا گردید .ذرات رس و سلیت عبور داده از الك به استوانه
مدرج یك لیتری منتقل و به حجم رسانده شدند .باتوجه به
قانون استوکس از روش رسوب و سیفون( Bronick and Lal,
 )2005برای جداسازی ذرات رس از سلیت استفاده گردید.
اجزای حاصل شامل مواد آلی درشت ،شن و سیلت در
آون  55درجه سلسیوس خشك شدند .ذرات رس نیز به روش
انجماد خشك گردید( .)Caravaca et al., 2001پس از خشك
شدن کامـل ذرات ،مقدار کربن آلی ،نیتروژن کل و نسبت ،C/N
برای هر جزء خاک اندازهگیری و محاسبه شد.
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تجزیه و تحلیل دادهها بـا اسـتفاده از طرح کامال تصادفی
و از طریق نرم افزار SPSSانـجام شد .برای مقایسه میانگینها از
آزمون دانکن در سطح احتمال  3/31و برای رسم نمودارها نیز از
نرم افزار  Excelاستفاده شد.

نتايج و بحث
نتایج تجزیه واریانس برخی ویژگیهای خاک در کاربریهای
مختلف در جدول( )1ارائه شده است.

جدول  .3تجزيه واريانس اثر كاربري اراضی بر برخی از شاخصهاي فيزيکوشيميايی خاک در اعماق مختلف

میانگین مربعات

منابع تغییر

درجه
آزادی

MWD
)(mm

DC
)(%

OC
gr/kg

C/N

کاربری اراضی
عمق

2
1

**7/220
**3/358

**187/355
**04/22

**30/323
**3/335

3/434ns
*3/70

کاربری × عمق

2

**3/133

2/72ns

**0/605

3/30ns

3/313

4/438

2/535

3/333

ضریب تغییرات ()%

***،به ترتیب معنی دار در سطح احتمال  %1و  ns ،%5عدم اختالف معنیدار =MWD .میانگین وزنی قطر خاکدانهها؛
 =DCرس قابل انتشار؛  =OCکربن آلی خاک

نتایج تجزیه واریانس نشان داد که تاثیر نوع کاربری ،عمق
و اثر متقابل کاربری و عمق بر مقدار کربن آلی خاک در سطح
 3/31معنیدار است (جدول  .)1تحلیل آماری مشخص نمود که
تغییر کاربری اراضی و انجـام عملیـات کشـاورزی در اراضی بایر
باعث افزایش معنیدار مقدار کربن آلی خاک در تمام اعماق
مورد مطالعه گردیـده است .مقدار کربن آلی خـاک از  3/57گرم
برکیلوگرم در عمـق  3-33cmاراضی بکر به 13/5گرم
برکیلوگرم برای اراضی با کاربری نیشکر و  13/05گرم
برکیلوگرم برای اراضی با کاربری کشت تناوبی افزایش یافته
است .اثر عمق بر کربـن آلی خاک نیز معنـیدار بـوده و با
افزایش عمق ،مقدار کربن آلی خاک در تمام کاربریها ،کاهش
یافته است( جدول .)2
جدول  .2مقايسه ميانگين برخی از ويژگیهاي فيزيکی وشيميايی خاک در
انواع كاربريها و اعماق مورد مطالعه

نوع کاربری

عمق
()cm

MWD
)(mm

OC
gr/kg

بکر

3-33

3/38d

3/57d

33-03

3/42dc

2/83e

3-33

2/73a

13/5a

33-03

2/33b

13/1b

3-33

3/58c

13/05a

نیشکر

تناوبی

33-03

d

3/35

c

3/38

میانگینهای با حروف مشترک در سطح پنج درصد آزمون دانکن ،اختالف
معنیداری با هم ندارند.

بـه عقیـده )Tan and Lal (2005هنگام تبدیل
اکوسیستمهای طبیعی به اکوسیستمهای زراعی ،اغلب هدر رفت
کربن آلی خاک رخ میدهد .این محققین دلیل این هدر رفت را
کاهش ورود ماده آلی به خاک ،کاهش حفاظت فیزیکی کربن
آلی خاک بر اثر عملیات شخمزنی ،تغییر رژیم رطوبتی و حرارتی
خاک ،افزایش سرعت تجزیه و فرسایش خاک بیان کردهاند .با
این وجود این پژوهش نشان داد که در مناطق خشك و نیمه
خشك به دلیل فقر ماده آلی در خاکهای بکر ،کشت و کار به
همراه آبیاری میتواند سبب افزایش مقدار ماده آلی خاک شود.
اثر نوع کاربری اراضی ،عمق و اثر متقابل عمق و کاربری
اراضی بر پایداری خاکدانه ،در سطح یك درصد معنیدار می-
باشد (جدول  .)1کشت و کار در اراضی تحت کشت نیشکر سبب
افزایش معنیدار میانگین وزنی قطر خاکدانهها در اعماق 3-33
و  33-03سانتیمتری (به ترتیب معادل  80و  73درصد) و در
عمق  3-33سانتیمتری اراضی تحت کشت تناوبی گردیده
است .میانگین وزنی قطر خاکدانهها در اعماق  3-33و 33-03
سانتیمتری اراضی تحت کشت نیشکر به صورت تقریبی  7/2و
 4/70برابر آن در اراضی بکر و در عمق  3-33سانتیمتری اراضی
تحت کشت تناوبی  1/57برابر آن در اراضی بکر میباشد(جدول
 .)2دلیل این امر را میتوان به افزایش مقدار ماده آلی خاک در
اثر کشت و کار و تاثیر مثبت آن بر تشکیل ساختمان خاک و
پایداری خاکدانهها نسبت داد .مواد آلی با اتصال ذرات تشکیل
دهنده خاک به یکدیگر در تشکیل خاکدانهها نقشی اساسی ایفا
میکنند .مواد آلی ذرهای میتواند بهعنوان هسته مرکزی
ساختمان خاکدانههای درشت ایفای نقش نماید .بدین صورت
که ذرات تشکیل دهنده خاک را به خود جذب نموده و آنها را
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در کنار هم نگه دارند( .)Golchin et al., 1995خاکدانههای
درشت حاوی مقادیر باالیی مواد آلی ذرهای با چگالی کم بوده
که بالفاصله بعد از تجزیه توسط ریزجانداران و تبدیل شدن به
قطعات کوچکتر خاکدانههای کوچك را بوجود میآورند .حاصل
تجزیه هسته خاکدانههای کوچك ،تولید پلیساکاریدهایی است
که به عنوان پل اتصالی ذرات خاک عمل میکنند( Bronick and
 .)Lal, 2005ریشه گیاه نیشکر تا عمق زیادی در خاک نفوذ می-
کند لذا ماده آلی تا عمق زیادی به خاک اضافه میشود ،به
همین دلیل تاثیر آن در افزایش میانگین وزنی قطر خاکدانهها
تا عمق زیاد دیده میشود.
بقایای گیاهی تازه غنی از کربن ،در تشکیل و پایداری
خاکدانههای درشت نقش دارند .حال آنکه کربن آلی قدیمیتر و
تجزیه شده (هوموس) با خاکدانههای ریز ترکیب شده و در
تشکیل خاکدانههای ریز نقشی مهم ایفا میکند)John et al
 Chaney and Swift (1986) .(2005با بررسی میانگین وزنی
قطر خاکدانهها در  20نمونه خاک مشاهده کردند که بین این
ویژگی و مقدار ماده آلی همبستگی خطی وجود دارد که با نتایج
بهدست آمده در این تحقیق مطابقت دارد.
جدول  .3مقايسه ميانگين برخی از ويژگیهاي فيزيکی وشيميايی خاک در
انواع كاربريها و اعماق مورد مطالعه

تیمار

کاربری اراضی
عمق

سطوح تیمار

DC
)(%

C/N

بکر
نیشکر
تناوبی

40/33a
34/83c
43/53b

11/13ab
11/43a
13/88b

3-33

38/55b

11/33a

a

b

33-03

42/33

13/32
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معنیداری با هم ندارند.

آن در عمق  3-33سانتیمتر اراضی بایر از  40به  34/83درصد
در کشت نیشکر و  43/53درصد در کاربری کشت تناوبی کاهش
یافته است .دلیل این امر را میتوان به افزایش مقدار ماده آلی
خاک در اثر کشت و کار و تشکیل ساختمان خاک نسبت داد.
بررسی پایداری خاکدانهها نیز این نتایج را تایید میکند.
) Minhas and Sharma (1986دریافتند که یون کلسیم حاصل
از انحالل کربنات کلسیم در اثر تجزیه ماده آلی خاک باعث
کاهش پراکنش رسها میشود که با توجه به میزان زیاد کربنات
کلسیم در این اراضی(باالی  43درصد ،نتایج ارائه نشده) این
نتیجه نیز محتمل است (1990) Miller and Jastrow.نقش
بخش سبك ماده آلی (کربن آلی آزاد یا محبوس در خاکدانهها)
در تشکیل و پایداری ساختمان خاک ،به ویژه خاکدانههای
بزرگ ( )<253µmرا با اهمیت توصیف کرده و معتقدند که مواد
آلی غیرپوسیده درون خاکدانهای( ،)POMعامل بسیار مهمی در
پیوند خاکدانههای کوچك به یکدیگر و تبدیل آنها به
خاکدانههای بزرگتر است.
نتایج تحلیل آماری دادهها نشان داد که اثر عمق در سطح
یك درصد بر نسبت کربن به نیتروژن خاک معنیدار میباشد اما
کاربری اراضی و اثر متقابل عمق و کاربری اراضی بر

نسبت C/N

تاثیر معنیداری ندارد(جدول  .)1بیشترین میزان  C/Nخاک در
اراضی با کشت نیشکر مشاهده گردید اما این میزان با

C/N

موجود در اراضی بکر اختالف قابل توجهی نداشت .اراضی با
کشت تناوبی دارای کمترین میزان  C/Nمی باشدکه به طور
معنیداری نسبت به دوکاربری دیگر کمتر است .همچنین در اثر
افزایش عمق ،مقدار C/Nخاک به طور معنیداری نسبت به
سطح خاک کاهش یافته است(جدول  .)3در همهی کاربریها،
نسبت  C/Nدر سطح بیش از عمق  33-03سانتیمتر است .این
نتیجه ممکن است به دلیل افزایش بیشترکربن خام به این
ضخامت از خاک مربوط گردد که از نسبت  C/Nزیادتری

نتایج تحلیل آماری نشـان داد که اثر نوع کاربری اراضی و
عمق خاک بر میزان رس قابل انتشار در سطح احتمال یك
درصد معنیدار بوده اما اثر متقابل این دو فاکتور بر میزان رس
قابل انتشار معنیدار نمیباشد(جدول  .)1با انجام مقایسه
میانگینها مشخص گردید که مقدار رس قابل انتشار در اراضی
بکر نسبت به اراضی با کاربری نیشکر و تناوبی به طور
معنیداری بیشتر است .همچنین افزایش عمق باعث افزایش
معنیدار مقدار رس قابل انتشار در خاک شده است( جدول .)3
به نظر می رسد به زیر کشت بردن اراضی بایر ،میزان رس قابل
انتشار را به طور معنیداری کاهش داده است بطوری که مقدار

برخوردار است .بیشترین نسبت کربن به نیتروژن در سطح و
زیرسطح ،به اراضی بکر و کمترین آن در عمق  3-33سانتیمتر
به اراضی تحت کشت نیشکر و در عمق  33-03سانتیمتری به
اراضی با کشت تناوبی مربوط بود .مصرف کودهای نیتروژندار
در اراضی تحت کشت ،منجر به کاهش این نسبت میگردد.
) Caravaca et al., (2002نیز مشاهده کردند نسبت  C/Nدر
خاکهای کشت شده خیلی کوچكتر (با میانگین  )12/1از این
نسبت در خاکهای کشت نشده(با میانگین  )15/3بود .به عقیده
این محققین باالتر بودن این نسبت در خاک کشت شده می-
تواند به دلیل ورود مواد نسبتاً تازه با منبع گیاهی یا میکروبی به
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خاک باشد Moscatelli et al., (2007) .نشان داد که در سه

کشاورزی ارگانیك( )4/2و بیشترین مقدار آن مربوط به جنگل

کاربری جنگل (جنگل مخروطداران و جنگل پهن برگ) ،مرتع

مخروطداران( )12/5میباشد.

(مرتع قرق شده با پوشش یونجه و علفزار تحت چرا) و زراعی

نتایج تحلیل آماری اثر نوع کاربری و عمق بر برخی از
ویژگیهای شیمیایی اجزاء مختلف مواد آلی در جدول ( )4نشان
داده شده است.

(زراعی با مدیریت روشهای سنتی و زراعی با مدیریت کشاورزی
ارگانیك) کمترین مقدار  C/Nمربوط به خاک زراعی با مدیریت

جدول  .7تجزيه واريانس اثر تغيير كاربري بر مقدار كربن آلی ،نيتروژن كل و نسبت  C/Nدر اجزاي فيزيکی ماده آلی

منابع تغییر
کاربری اراضی
عمق
اجزای ماده آلی
کاربری × عمق
کاربری× اجزای ماده آلی
عمق × اجزای ماده آلی
کاربری ×عمق× اجزای ماده آلی

میانگین مربعات

درجه
آزادی

کربن آلی

نیتروژن کل

 C/Nماده آلی

2
1
2
2
4
2
4

***143/113
***78/24
***154/373
**7/411
***10/443
***7/357
1/337ns

***1/153
***3/325
***1/433
**3/333
***3/235
3/312ns
3/331ns

7/52ns
12/71ns
***117/42
3/53ns
1/54ns
7/43ns
1/03ns

11/842

15/454

17/233

ضریب تغییرات ()%

***،به ترتیب معنی دار در سطح احتمال  %1و  ns ،%5عدم اختالف معنیدار

نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر متقابل کاربری
اراضی در اجزای فیزیکی ماده آلی تأثیر معنیداری بر نسبت
 C/Nخاک ندارد(جدول  .)4نتایج جدول ( )5نشان میدهد که
مقادیر کربن آلی در اراضی تحت کشت ،نسبت به اراضی بکر به
مقدار قابل توجهی افزایش یافته است .همچنین افزایش عمق،
منجر به کاهش معنیدار کربن آلی خاک شده است .مطابق این
جدول ،در جزء شن ،مقدار کربن آلی ،با میانگین  3/2گرم بر
کیلوگرم ،به طور معنیداری از سایر اجزا بیشتر است .اما تأثیر
اجزای ماده آلی بر غلظت این عنصر برای جزء شن بسیار بیشتر
از سایر اجزا میباشد .این امر نشان میدهد که ذرات درشت
مواد آلی نسبت به دیگر اجزاء از حساسیت بیشتری نسبت به
تغییر کاربری اراضی برخوردار است(جدول .)5

نتایج تحلیل آماری نشان داد که اثر متقابل کاربری اراضی
بر اجزای ماده آلی ،در اعماق مختلف ،تاثیر معنیداری بر
نیتروژن کل خاک نداشته است( جدول  .)4با انجام کشت و کار
در زمین ،مقدار نیتروژن کل افزایش یافته است به طوری که
بیشترین میزان نیتروژن کل در اراضی نیشکری مشاهده
گردیدکه به طور معنیداری نسبت به دو کاربری دیگر بیشتر
است .با افزایش عمق ،مقدار نیتروژن کل کاهش مییابد.
همچنین در بین اجزای مختلف ماده آلی بیشترین مقدار
نیتروژن کل در جزء رس به دست آمد .مقدار نیتروژن موجود در
جزء رس ماده آلی با میانگین  3/808گرم بر کیلوگرم به طور
معنیداری نسبت به سایر اجزا بیشتر است (جدول .)5

جدول  .5مقايسه ميانگين تغيير كاربري اراضی و عمق بر مقدار كربن آلی ،نيتروژن كل و نسبت  C/Nدر اجزاي فيزيکی ماده آلی

تیمار

سطوح تیمار

کربن آلی ()g/kg

نیتروژن کل ()g/kg

 C/Nماده آلی

c

c

a

کاربری اراضی

بکر
نیشکر
تناوبی

3/35
3/511a
7/128b

3/22
3/81a
3/08b

12/20
12/38a
11/30a

عمق

3-33

8/307a

3/08a

12/28 a

33-03

b

b

a

شن
سیلت
رس

a

اجزای ماده آلی

5/00

3/22
3/58c
7/73b

b

3/53

3/05
3/238c
3/808a

11/31

a

14/21
12/35b
3/13 c

میانگینهای با حروف مشترک در سطح پنج درصد آزمون دانکن ،اختالف معنیداری با هم ندارند.
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تغییر کاربری اراضی از بایر به زراعی باعث افزایش مقدار
کربن آلی و نیتروژن کل در اجزاء ماده آلی شده و مقدار مطلق
آنها را افزایش داده است (اشکال  1و .)4
بررسی اثر تغییر کاربری و عمق بر میزان کربن آلی اجزاء
فیزیکی ماده آلی به کربن کل خاک نشان داد که در هر سه نوع
کاربری در سطح و در عمق خاک ،بیشترین مقدار ماده آلی در
جزء رس و کمترین مقدار آن در جزء شن متمرکز بود .بیشترین
مقدار کربن آلی جزء رس در سطح و عمق خاک در کشت
نیشکر حدود  03درصد ،در کشت تناوبی بترتیب  47و 03
درصد و در اراضی بایر بترتیب  40و  43درصد بود (شکل .)1
این نتایج حاکی از آن است که طی فرایند تجزیه میکروبی،
بقایای گیاهی تازه و نیمه تازه که دارای قسمتهایی هستند که
جزء شن ماده آلی خاک را تشکیل میدهند ،به آسانی تجزیه
شده و مقداری از کربن آنها به صورت گاز دی اکسید کربن
متصاعد شده است .مقداری نیز به زیست توده و ترکیبات زیست

توده موجودات زنده تبدیل شده و به سطح رسها چسبیده و
نسبت به تجزیه میکروبی مقاوم شده است.
اولین جزء ماده آلی خاک که به واسطه عملیات خاکورزی
از بین رفته ،جزء فعال یا درشت(شن) ماده آلی است .پس از
تجزیه این جزء ،مواد آلی باقیمانده در خاک(جزء غیرفعال) از
پایداری بیشتری در برابر تجزیه برخوردار است .این بخش به
طور معمول توسط خاکدانههای کوچکتر از  253میکرون در
مقابـل حمالت میـکروبی محافظـت میگردد .تجمع ماده آلی
اضافه شده به خاک در بخش رس میتواند به تجزیه سریع ماده
آلی به دلیل خشکی و دمای زیاد خاک مربوط باشد .در این
مطالعه کربن در بخش رس در ترکیب با اجزاء معدنی به شکل
پایداری درآمده است .بـنابراین بخش عمـده مواد آلی موجـود
در جزء رس خاکهای کشاورزی در برابر تجزیه مقاوم بوده و از
سرعت تجزیه خیلی پایینی برخوردار است( Jastrow and
.)Miller, 1997

43/38

47/20

03/21

03/81

03/25

۸۰
رس

۶۰

سیلت
شن

23/08

33/53

23/34

22/48

30-60 cm

0-30 cm

27/02

۴۰

21/47

20/54

27/53

13/21

11/05

30-60 cm

0-30 cm

۲۰

25/12
15/32

30-60 cm

بایر

0-30 cm
تناوبی

۰

نیشکر

نسبت کربن آلی در جزء به کربن آلی کل خاک
()%

۱۰۰
40/33

نوع کاربری اراضی و عمق نمونه برداری

شکل  .3تاثير نوع كاربري اراضی و عمق نمونه برداري بر نسبت كربن آلی اجزاء فيزيکی ماده آلی به كل كربن خاک.
12

5/85

رس
3/43

شن

0

4/13

3/05
2/33

1/08

1/43
3/84
3/53

30-60 cm
بایر

1/33

1/24

3/83

3/88

0-30 cm

30-60 cm

2/05

0-30 cm

تناوبی
نوع کاربری اراضی و عمق نمونه برداری

4
2

1/81
1/83

8

3/33

1/12

30-60 cm

0-30 cm

نیشکر

شکل  .2تاثير نوع كاربري اراضی و عمق خاک بر ميزان كربن آلی خاک در اجزاي فيزيکی ماده آلی

3

گرم کربن آلی در جزء به کیلوگرم کل خاک

13
سیلت

599

300
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 (1992) Christensenکربن آلی در بخش شن ،سیلت درشت
( ،)CSرس ریز ( )FCخیلی سریعتر از بخش سیـلت ریز و رس
درشـت ( )CCبه عملیـات مدیریتی پاسخ میدهد .کربن آلی
میتواند بین ذرات با اندازههای مختلف انتقال یابد( Schulten
 .)and Leinweber, 2000توزیع کربن در بخشهای مختلف از
نظر اندازه ،میتواند تحت تأثیر عملیات کشاورزی( Dalal and
 )Mayer, 1986و عملیات کوددهی( )Wu et al., 2005قرار
گیرد .تجمع ماده آلی در خاک با به زیرکشت بردن اراضی بایر،
سبب تجمع مقادیر زیاد نیتروژن در خاک شد(شکل  .)3ماده
آلی را مخزن نیتروژن خاک میدانند .در الیه سطحی خاک،
بیشترین میزان نیتروژن در جزء رس ماده آلی مشاهده گردید
که در اراضی با کاربری نیشکر و به میزان  3/04گرم در کیلوگرم
خاک بود ولی در الیه  33-03سانتیمتری در اراضی با کاربری
نیشکر و تناوبی به 3/40گرم در کیلوگرم خاک تغییر یافت
(شکل .)3

شکل ( )2نشان میدهد که اراضی تحت کشت نیشکر و
تناوبی دارای کربن آلی بیشتری نسبت به اراضی بایر میباشند.
بیشترین میزان کربن آلی در اراضی دارای کشت نیشکر مشاهده
گردید .همچنین این شکل نشان میدهد که مقادیر ماده آلی در
جزء سیلت در اثر کشت و کار افزایش کمتری نسبت به میزان
رس و شن داشت .بطوریکه دامنه تغییرات آن در سطح و عمق
از  13درصد تجاوز نمیکند(از  21/5تا  33/5درصد) .این امر به
این دلیل است که قسمتهای سخت گیاهی مانند لیگنین و
سوبرین که به تجزیه میکروبی مقاوم میباشند به فرم ذرهای
باقیمانده و در جزء سیلت متمرکز میگردند .بنابراین برعکس
جزء شن که بطور پیوسته کربن و نیتروژن خود را در اثر کشت
و کار از دست میدهد اجزا سیلت و رس به ترتیب قسمتهای
بقایای گیاهی و متابولیسم میکروبی حاصل از تجزیه جزء شن را
دریافت میکنند .به همین دلیل سهم آنها از کربن آلی و
نیتروژن کل خاک ممکن است افزایش یابد .به عقیده

3/04

سیلت
شن

3/37

3/40

3/18

3/14
3/37

3/17

3/35

3/37

3/35

0-30 cm

30-60 cm

بایر

3/22

3/15

3/11

3/33

30-60 cm

3/40

3/14

3/37

3/37

0-30 cm

30-60 cm

0-30 cm

تناوبی

گرم نیتروژن جزء به کیلوگرم خاک

رس

1.3
3.3
3.8
3.7
3.0
3.5
3.4
3.3
3.2
3.1
3.3

نیشکر

نوع کاربری اراضی و عمق نمونه برداری
شکل .3تاثير نوع كاربري اراضی و عمق خاک بر ميزان نيتروژن خاک در اجزاي فيزيکی ماده آلی

50/43

71/82

07/73

رس
سیلت
شن

20/23

27/23

17/30

10/14

30-60 cm

0-30 cm

25/33
22/17

10/32

بایر

23/37

11/20

30-60 cm

0-30 cm

تناوبی

23/51

13/34

7/01

30-60 cm

0-30 cm

نسبت نیتروژن در جزء به نیتروژن کل خاک ()%

50/57

54/33

08/88

133
33
83
73
03
53
43
33
23
13
3

نیشکر

نوع کاربری اراضی وعمق نمونه برداری
شکل .7تاثير نوع كاربري اراضی و عمق خاک بر مقدار نيتروژن اجزاء فيزيکی ماده آلی بصورت درصدي از نيتروژن كل خاک
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بررسی میزان نیتروژن در اجزای فیزیکی ماده آلی نسبت
به نیتروژن کل در الیههای مختلف خاک در کاربریهای مختلف
اراضی نشان داد که بیشترین افزایش میزان این عنصر در الیه
سطحی خاک و در جزء فیزیکی شن در اراضی تحت کشت
نیشکر بود ،به طوری که میزان این افزایش نسبت به اراضی بکر
112درصد ،برای جزء سیلت  37/4درصد و برای جزء رس 145
درصد است( شکل  .)4این موضوع نشان میدهد که کشت
نیشکر و محصوالت تناوبی در اراضی بکر ،بیشتر خاک سطحی را
تحت تأثیر قرار داده و با وارد نمودن مواد آلی به صورت بقایای
محصوالت کشاورزی(بخصوص ریشهها و ساقههای نیشکر) باعث
افزایش میزان غلظت کربن آلی و در نتیجه نیتروژن کل می-
گردد .در این میان ذرات درشت مواد آلی که جزء شن را شامل
می شوند ،به جهت آنکه در مراحل اولیه تجزیه قرار داشته و از
نسبت  C/Nباالتری نیز به دلیل تازگی برخوردارند ،سبب
افزایش غلظت کربن آلی و نیتروژن کل در جزء فیزیکی شن
میگردد .بر این اساس بیشترین تغییرات در نسبت  C/Nنیز
مربوط به جزء فیزیکی شن و در الیه سطحی خاک میباشد که
به طور معنیداری نسبت به سایر کاربریها افزایش یافته است.
اگرچه کربن و نیتروژن آلی کل در تعیین اثر طوالنی
مدت سیستمهای مدیریت مناسب اراضی مهم هستند ،ولی
مشخص شده است کربن و نیتروژن آلی ذرهای و ذخائر کربن و
نیتروژن فعال از لحاظ بیولوژیکی به طور مساوی و گاهی اوقات
بیشتر به تغییرات مدیریت خاک حساس بوده و شاخصهای
مناسبی برای تعیین کیفیت خاک میباشند ( Franzluebbers et
.)al., 2000
بررسی تغییرات غلظت کربن آلی و نیتروژن کل در اجزای
فیزیکی ماده آلی در الیههای مختلف خاک در کاربریهای
مختلف اراضی نشان داد که بیشترین افزایش غلظت این دو
عنصر در الیه سطحی خاک و در جزء فیزیکی شن در اراضی
تحت کشت نیشکر بود ،به طوری که میزان این افزایش برای
غلظت کربن آلی و نیتروژن کل نسبت به اراضی بکر به ترتیب
 113و  112درصد میباشد .میزان این افزایش برای جزء سیلت
به ترتیب  33/8و  37/4درصد و برای جزء رس به ترتیب  143و
 145درصد است.
 (2007) Tan et al.,مشاهده نمودند نسبت  C/Nبخش
سنگین (با میانگین  )8/8کمتر از مقدار این نسبت در بخش
سبك (با میانگین  )22/1بود .اما نسبت  C/Nبخش سبك با
تیمار کاربری اراضی و عمق تغییرات بیشتری را نشان داد که
بیانگر حساسیت این بخش به تغییرات مدیریت خاک است.
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افزایش غلظت کربن آلی و نیتروژن کل در جزء شن در
اثر تغییر کاربری بسیار شدیدتر از سایر اجزاء ماده آلی خاک
است .مقدار این افزایش در الیه سطحی نسبت به الیه زیرین
کمتر است .این نتایج نشان میدهد که جزء شن از جمله اجزاء
حساس به تغییر کاربری اراضی بوده و از آن میتوان به عنوان
معیاری برای پایش مدیریتهای اعمال شده استفاده نمود .سهم
جزء شن ،از کربن آلی و نیتروژن کل خاک ،در اثر کشت و کار
کاهش ،ولی سهم جزء رس افزایش یافته است .بنابراین کشت و
کار فرآیند تجزیه میکروبی بقایای گیاهی را تسریع نموده و
باعث میشود که مقداری از کربن بقایای گیاهی به صورت گاز
دی اکسید کربن از خاک خارج شده و مقداری هم به بیوماس و
متابولیتهای میکروبی تبدیل و به سطح ذرات رس بچسبد .به
طوری که با کشت و کار سهم جزء رس از کربن آلی کل خاک
افزایش یافته است .این نتایج نشان میدهد که جزء شن یا ماده
آلی درشت خاک و جزء رس از مخازن فعال ماده آلی خاک بوده
و از دست دادن و گرفتن کربن در آنها با سرعت بیشتری انجام
میشود در حالی که مخزن سیلت از ثبات بیشتری برخوردار
بوده و تغییرات در آن با سرعت کمتری انجام میشود.

نتيجهگيري
کشت و کار طوالنی مدت در اراضی بکر مناطق تحت مطالعه،
سبب افزایش معنیدار مقدار کربن آلی خاک در همه اعماق
گردید .به تبع این افزایش ،میزان رس قابل انتشار در اراضی بکر
نسبت به اراضی با زراعت نیشکر و تناوبی کاهش یافته و در اثر
واکنش ماده آلی با بخش معدنی خاک ،خاکدانههای بزرگتر و
پایدارتری تشکیل شد.
همچنین نتایج نشان داد که زیرکشت بردن اراضی ،سبب
افزایش قابل توجهی در میزان کربن آلی جزء رس خاک شد.
میزان کربن آلی جزء شن نسبت به کل کربن آلی خاک در اثر
کشت و کار تغییرات چندانی نشان نداد .در جزء سیلت نیز
مشابه با بخش شن ،تغییرات اندکی مالحظه شد.
مقدار نیتروژن در اثر تغییر کاربری اراضی افزایش یافت.
بیشترین مقدار در اراضی تحت کشت نیشکر و در بخش رس و
کمترین مقدار آن در اراضی بکر و در بخش شن مشاهده شد.
میزان کم نیتروژن در بخش شن به دلیل تازه بودن بقایای اضافه
شده به خاک بود و زیاد بودن آن در جزء رس به دلیل تجزیه
ماده آلی و افزایش درجه مقاومت آنها میباشد .همچنین با
زیرکشت بردن اراضی بایر ،میزان  C/Nماده آلی خاک کاهش
یافت.
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