
 ، دانشكده كشاورزي)اصفهان(دانشگاه آزاد اسالمي واحد خوراسگان 

   1389ماه  بهمن  27- 28

ن ش     پ یھما شاورزی     م و         ایده     ی   
  

در سه نوع كشت در منطقه اوشيان در استان  و شيميايي فيزيكيبرخي از خصوصيات بررسي 
  اصفهان

  

  3ناصر هنرجوو  2احمد جالليان،  1 زهرا كاظمي
گروه خاك شناسي استاد  - 2،  دانشجوي كارشناسي ارشد گروه خاك شناسي دانشگاه آزاد اسالمي واحد خوراسگان - 1

  استاديار گروه خاك شناسي دانشگاه آزاد اسالمي واحد خوراسگان ،سگاندانشگاه آزاد اسالمي واحد خورا
* zahrakazemi633@yahoo.com 

  
   چكيده

در استان اصفهان در حاشيه رودخانه زاينده رود، كشت برنج رواج زيادي دارد و بر همين اساس تغييـرات برخـي از پارامترهـاي شـيميايي     
سال، در دو سري خاك در منطقـه لنجـان در اسـتان اصـفهان بررسـي و       50رنج با قدمت كشت برنج و ب -كاربري گندم، گندم 3خاك در 

گرم بـر سـانتي متـر     5/1مقايسه گرديد و نتايج اين تحقيق نشان داد جرم مخصوص ظاهري در سري گلشهر در اراضي كشت گندم با عدد 
گرم بـر سـانتي متـر مكعـب و در سـري زاينـده رود جـرم         9/1برنج  –دهد و در كشت تناوبي گندم  مكعب كمترين فشردگي را نشان مي

گرم بـر سـانتي متـر مكعـب      8/1گرم بر سانتي متر مكعب و در اراضي كشت برنج عدد   6/1برنج  –مخصوص ظاهري كشت تناوبي گندم 
كشت بـرنج بيشـتر از كشـت    آهن قابل جذب و ميزان منگنز قابل جذب در سري زاينده رود، در  . دهد بيشترين ميزان فشردگي را نشان مي

گندم بيشتر از كشت گندم است كه علت آن ناشـي از شـرايط خـاص بـراي     -گندم و در سري گلشهر، در كشت متناوب برنج-متناوب برنج
كشت برنج زوال خصوصيات فيزيكي خـاك را بـه    و همچنين مشخص گرديد كه استكشت آبي برنج، غرقاب شدن و كاهش تهويه خاك 

  .همراه داشته است
  .آهن و منگنز قابل جذب، كاري، فشردگي خاك برنج: كليديواژگان 

 
  مقدمه

در منطقه . خصوص يكي از توليدات گياهي ايران و از جمله استان اصفهان است برنج يكي از مهمترين جز اصلي غذا در آسيا و به
  .ت برنج اختصاص داردهكتار از اراضي به كش 20000اصفهان در حاشيه رودخانه زاينده رود، ساالنه حدود 

هاي مختلف آهن فرو در خاك، تاثير فيزيكي و شيميايي بر توسعه و ثبات ساختمان  گزارش نمودند كه فرم) 1972(جو و همكاران 
هاي ماندابي تبديل متوالي آهن تحت شرايط احيايي از حالت  در خاك. گذارد نوبه خود بر قدرت باروري خاك اثر مي  خاك دارد كه به

  .شود هوازي اجباري انجام مي هاي بي وسيله تعداد زيادي از باكتري به فرو به فريك
  pH=5( هاي اسيدي  در خاك. اي بر احيا منگنز در خاك دارند اثر قابل مالحظه  Ehو  pHاعالم كردند كه ) 1974(گوتو و پاتريك  
 . تر تبديل شود تا منگنز قابل احيا شدن به فرم محلول) تول ميلي 7كمتر از  Eh(  ، فقط كاهش كمي در پتانسيل رداكس الزم است )
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  ها مواد و روش
21منطقه مورد مطالعه در منطقه اوشيان، استان اصفهان در عرض شمالي   َ  º32   24َو طول شرقي  º51 رود  هاي زاينده در سري خاك

. سال كشت در نظر گرفته شد 50گندم با قدمت بيش از گندم و  –نوع كاربري برنج، برنج  3در اين منطقه . و گلشهر واقع شده است
حفر و بر اساس راهنماي چهار ، 1:20000پس از تعيين محل مناسب توسط نقشه خاك وزارت كشاورزي و منابع طبيعي با مقياس 

 Calcic  و   Typic Epiequeptsدر    2010اين خاك، در سيستم رده بندي جامع خاك،  .تشريح پروفيل خاك، تشريح شدند

Argigypsids گيري آهن و منگنز قابل جذب با روش  اندازه، )1986بلك، (جرم مخصوص ظاهري به روش پارافين. قرار مي گيرد
   .انجام گرديد) 2002اوده و همكاران، (و قرائت با دستگاه جذب اتمي    DTPA گيري توسط عصاره

 
  نتايج و بحث

دهد، كه جرم مخصوص ظاهري براي كشت برنج خاك در سري زاينده رود  يتناوب زراعي نشان م 3جرم مخصوص ظاهري بين 
برنج در سري گلشهر،  -برنج دارد و كشت گندم مقدار كمتري را  نسبت به تناوب گندم - مقدار بزرگتري نسبت به تناوب گندم

ليما و همكاران  ).2و 1شكل هاي (يابد  داراست و همچنين جرم مخصوص ظاهري از سطح به عمق در سري گلشهر افزايش مي
گزارش كردند كه كشت برنج بر خصوصيات فيزيكي خاك اثر منفي دارد و جرم مخصوص ظاهري را بيش از ساير ) 2009(

همچنين مقدار جرم مخصوص ظاهري با افزايش عمق نيز افزايش  و شود خصوصيات تحت تاثير قرار داده و موجب افزايش آن مي
گندم بيشتر از كشت گندم است و  - در كشت متناوب برنجدر سري گلشهر كه مقدار آهن قابل جذب  نشان مي دهد) 3( شكل.يابد مي

گندم -در كشت برنج بيشتر از كشت تناوبي برنج در سري زاينده رودنشان مي دهد كه مقدار آهن قابل جذب ) 4( شكلهمچنين 
بيان كرد كه ضريب همبستگي ) 2008(بهمنيار . ك دانستاست كه علت آن را مي توان ناشي از وجود شرايط اكسيد و احيا در خا

بااليي بين مقدار آهن قابل جذب و مدت زمان غرقاب شدن وجود دارد و هرچه قدمت كشت برنج بيشتر باشد، ميزان آهن قابل 
بيشتر از  گندم -در تناوب برنجدر سري گلشهر نشان مي دهد كه ميزان منگنز قابل جذب ) 6و  5( شكل هاي.جذب بيشتر است

گندم است و علت آن را مي توان به وجود شريط -در كشت برنج بيشتر از كشت تناوبي برنج در سري زاينده رودكشت گندم است و 
بيان كرد كه ضريب همبستگي بااليي بين مقدار منگنز قابل جذب و مدت زمان غرقاب شدن ) 2008(بهمنيار  .احيا در خاك نسبت داد

  . وجود دارد و هرچه قدمت كشت برنج بيشتر باشد، ميزان منگنز قابل جذب بيشتر است
  

  
  .برنج در سري گلشهر - جرم مخصوص ظاهري در كشت گندم و گندم :)1شكل(
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  .برنج و برنج در سري زاينده رود -ص ظاهري در كشت گندمجرم مخصو :)2شكل (

  

  
  .برنج در سري گلشهر -مقدار آهن قابل جذب كشت گندم و گندم:)3شكل (

  
  .برنج و برنج در سري زاينده رود - مقدار آهن قابل جذب در كشت گندم:)4شكل (

  
  .ربرنج در سري گلشه -مقدار منگنز قابل جذب كشت گندم و گندم: )5شكل (
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  .برنج و برنج در سري زاينده رود - مقدار منگنز قابل جذب در كشت گندم: )6شكل (

 
   كلي گيري نتيجه

در سري زاينده رود در اراضي تحت كشت برنج ، بسيار بيشتر از كشت متناوب و شيميايي  نتايج نشان داد كه خصوصيات فيزيكي  
و توصيه مي شود الگوي كشت گندم ، بيشتر از كشت گندم، زوال يافته است  –گندم و در سري گلشهر در كشت تناوبي برنج  –برنج 

  .تغيير يابدازگار است، تغيير نمايد و كشت برنج به كاربري ديگري كه با خصوصيات منطقه س
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Abstract  
Rice (Oryza sativa L.) cultivation is due to special conditions of land preparation affect on physical 
and pedogenic properties. The study area is located at Lenjan, in Isfahan province, in the center of 
Iran, Master horizons of rice cultivation, wheat cultivation (Triticum aestivum L.) and rice–wheat 
rotation with more than 50 years old in Golshahr and Zayandehrood series were identified and 
sampled. soil bulk density in In Golshahr series, in wheat cultivation, showed 1.5 gcm-3  and in 
wheat- rice rotation showed 1.9 gcm-3  and in Zayandehrood series, in wheat- rice rotation showed 
1.6 gcm-3  and in rice cultivation showed 1.8 gcm-3.  Absorbable iron and absorbable Manganese in 
rice-wheat rotation were more than wheat cultivation in Golshar series and also in rice cultivation 
were more than wheat-rice rotation in Zayandehrud series because of the individual conditions of 
rice cultivation and ponding and decreases ventilation in soil and creates a poor physical in the 
soils.    
  
Keywords: paddy rice, compaction, Absorbable iron and Manganese 


