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   چكيده

بر خصوصيات شيميايي خاك در منطقه زرين شهر اصفهان  آيشباغ و  هدف از اين تحقيق بررسي اثرات دراز مدت كشت برنج، تناوب،
هت قرار گرفتن پروفيل ها از منطقه جمكرر ميداني فاده از نقشه هاي توپوگرافي و نقشه هاي خاك و بازديد تمورد نظر با اس اراضي .ميباشد

نتايج  .و نمونه هاي خاك از هر افق برداشت گرديد پروفيل شاهد حفر. سال انتخاب گرديد 50مدت زمان  در يك سري خاك و كشت در
كشت تناوب برنج با در  آلي كربنمقدار .آهن قابل جذب در شرايط غرقابي بخصوص در كشت تناوبي برنج بيشتر است مقدار نشان داد

تخريب  اميباشد و توصيه ميگردد در كشت برنج الزاما از تناوب استفاده گردد ت كاربريساير  ير محصوالت داراي مقدار بيشتري نسبت بهسا
با عمق مقدار آن در اين دو تيمار با افزايش و است كشت برنج  از كشت تناوب بيشتر فيت تبادل كاتيوني درظر .كمتر صورت گيرد خاك

در  pHتغييرات  .ماليمتر و ناچيز استكاهش ظرفيت تبادل كاتيوني در دو كاربري آيش و باغ  در حاليكه مي يابد كاهششدت بيشتري 
 نسبت به آيش و باغ به صورت جزئي افزايش دارد بعد از برداشت در كشت برنج و تناوب  pHچهار كاربري جزئي ميباشد مقدار

 اصفهان با توجه به گرم و خشك بودن استان .افزايش مي يابد با شدت بيشترياربريها در كشت برنج نسبت به ديگر ك Clو  EC  ،Naمقدار
زين اين محصول در دستور كار قرار پيشنهاد ميگردد كشت جايگ برنج و تخريب خاك در كاربري كشت دراز مدت برنجنياز آبي زياد  و

   .گيرد
   كاتيوني ظرفيت تبادل-آهن-آلي كربن-برنج-كاربري اراضي: كليديواژگان 

 
   مقدمه

بت به ساير محصوالت به خشكي دارد نسشكل زهكشي دارند كشت ميشود و مقاومت كمتري مبرنج معموال در اراضي مرطوب كه 
در برنج دومين محصول استراتژيك و مهم تغذيه اي ايرانيان است كه عمدتا در استان هاي شمالي و مقداري در اصفهان كشت ميشود 

شبدر و (گزارش گرديد كه تناوب برنج در طوالني مدت با محصوالتي از خانواده بقوالت ) 1387(ار و همكاران شاليك تحقيقي توسط
در اواسط كشت و ماندابي كاهش دارد ولي  خاك pH .آيش است –باعث بهبود كيفيت خاك در مقايسه با تناوب زراعي برنج) باقاال 

در شرايط غرقابي ).2008بهمنيار،(ر مزارع شاليزاري مقدار مواد آلي افزايش داردو د در پايان كشت و بعد از برداشت افزايش دارد
هدف از اين تحقيق بررسي چهار كاربري كشت دراز مدت برنج،تناوب،آيش ). 1994چن مينگ،(ميزان آهن قابل استفاده افزايش ميابد

 .ميباشد Fe-OM-CEC-EC-Na-Cl-pHو باغ در يك سري خاك بر روي خصوصيات شيميايي خاك از جمله 
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  ها مواد و روش
هاي  و بازديدخاك نقشه هاي تفضيلي  ، 50000/1مورد نظر در منطقه زرين شهر اصفهان  با استفاده از نقشه هاي توپوگرافي  اراضي 

 سال براي هر محصول 50و كشت در مدت زمان  زاينده رود از منطقه جهت قرار گرفتن پروفيل ها در سري خاك مكرر ميداني
پروفيل شاهد حفر گرديد و بر اساس استاندارد هاي بين المللي تشريح و بعد از افق هاي مختلف پروفيل نمونه خاك . انتخاب گرديد
و تعيين آن توسط دستگاه جذب   DTPAبا  قابل جذب با عصاره گيري مقدار آهن انتقال داده شد آزمايشگاه بهو  برداشت گرديد

ظرفيت تبادل كاتيوني با استفاده از .متر الكترود شيشه اي اندازه گيري شد pHا استفاده از دستگاه ب pHمقدار . اتمي صورت گرفت
مقدار هدايت .مقدار كربن آلي با استفاده از روش سوزاندن مرطوب اندازه گيري شد.تعيين گرديد pH=7استات آمونيوم يك نرمال با 

مقدار سديم در عصاره اشباء با استفاده از دستگاه نشر شعله اندازه .زه گيري شدمتر اندا ECالكتريكي در عصاره اشباء توسط دستگاه 
   .توسط تيتراسيون با نيترات نقره تعيين گرديد گيري شد مقدار كلر 

 
 نتايج و بحث

اد آلي همچنين با افزايش موبيشتر است نسبت به ديگر كاربري ها كشت تناوبي برنج با ساير محصوالت در مقدار آهن قابل جذب 
 غرقابي افزايش نشان ميدهد و اين افزايش آهن قابل جذب توسط محققينمقدار آهن قابل جذب نيز در شرايط 

آلي در كشت تناوب برنج با ساير محصوالت داراي مقدار  كربنمقدار  .نيز گزارش شده است)1994وچن مينگ،2008بهمنيار،(ديگر
در اثر  توصيه ميگردد در كشت برنج الزاما از تناوب استفاده گردد تاتخريب خاك .)1نمودار(بيشتري نسبت به ساير تيمارها ميباشد

در كشت برنج نسبت به دو و  ظرفيت تبادل كاتيوني در كشت تناوب بيشتر از كشت برنج است. كمتر صورت گيرد كشت دراز مدت
با مقدار آن در اين دو تيمار با افزايش عمق  وشتر در اليه هاي سطحي خاك ميباشد اين افزايش بيكاربري ديگر بيشتر است ولي 

ماليمتر و ناچيز  نسبت به عمق كاهش مي يابد در حاليكه در دو كاربري آيش و باغ كاهش ظرفيت تبادل كاتيونيشدت بيشتري 
در  pHتغييرات  .گزارش گرديده است) 2008،بهمنيار( در كشت شاليزاري توسط ديگر محققينافزايش تبادل كاتيوني .)1نمودار(است

به صورت جزئي افزايش نسبت به آيش و باغ  بعد از برداشت محصول در كشت برنج و تناوب  pHمقدارچهار كاربري جزئي ميباشد 
نسبت به  مقدار كاهش آن وباغ كاهش دارد و در زمين آيشبا شدت بيشتري و اين مقدار در كشت برنج و تناوب با افزايش عمق  دارد

 افزايش با عمق  شدت بيشتري باو  باالتر ميباشددر كشت برنج نسبت به ديگر كاربريها  Clو  EC  ،Naمقدار. اشد عمق ماليمتر ميب
و اين افزايش عناصر در خاكها دو نيز افزايش دارد  ds/m 2/57در كشت دراز مدت برنج به مقدار  ECمقدار  ).1نمودار(مي يابد

استفاده  زهكش هاي مصنوعياالمكان از تي توصيه ميگردد ح ،ا و ديگري سميت گياهمقوله در پي خواهد داشت يكي شور شدن خاكه
  .گردد

   
  - 22و باغ  10-13، آيش  6-9اوب تن ،1-5برنج هرافق در پروفيل كاربري هاي  در خاكها شيميايي خصوصيات - 1نمودار 
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   كلي گيري نتيجه
زياد برنج و تخريب خاك در كاربري كشت دراز مدت برنج پيشنهاد ميگردد با توجه به گرم و خشك بودن استان اصفهان و نياز آبي  

از تناوب و زهكش هاي و يا حداقل اگر مزارع شاليزاري ايجاد ميگردد كشت جايگزين اين محصول در دستور كار قرار گيرد  
  .را كاهش بدهيم مصنوعي در اين اراضي استفاده گردد و با استفاده از مواد بهساز خاك سميت بعضي از عناصر
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Abstract 
In this research the effects of long cultivation of rice, rotation, garden and fallow  on chemical 
properties of soils in Zarinshaer area of Isfahan province were investigated. The fields were selected 
using soils and topography plans which cultivated for fifty years. The profils were trench and soil 
samples were taken from each profile. The result revealed that the amount of available iron in the 
flooding culture specially rotary cultivation is high. In this fieldes the amount of organic carbon is 
more than other landuse and because of prevention of soils desruction, proposed that rice cultivation 
used in rotation with other crops. The Cation Exchangable Capacity of rotation is more than 
cultivation rice and strongly decrease with depth increasing. On the other hand, this alteration is 
slightly in two other landuses, fallow  and garden. The pH values of rotation and rice cultivation 
were slightly increased  incontrast fallow and garden cultivation. The amount of EC, Na, and Cl in 
rice cultivation is more than other landuses and slightly increased. Because of the climate of Isfahan 
province is dry, rice has more water requirement and soils destruction in long rice cultivation, 
proposed that this cultivation replaced with other suitable cultivations.   
Keywords: Landuse-Rice-Organic Carbon-Iron-Cotion Exchangable Capacity 


