
 

Pre
ss

.u
m

.a
c.

ir



Pre
ss

.u
m

.a
c.

ir



 3 

 

 مطالبفهرست

 

 
 

 پیشگفتار 15

23 
 

 اولفصل
 

 اهمیت ماده آلی در کیفیت و سالمت خاک 23

 نظامکیفیت و سالمت خاک و کارکردهاي بوم 23

 هاي کیفیت خاکنمايهها، شناخت و شناسه 24

 ماهیت و ترکیب ماده آلی خاک 26

 اي جهانینهاکربن آلی خاک در ارتباط با اثرات گلخ انباشتگیسطوح  29

 ماده آلی خاک انباشتگیاثرات  32

 اثرات زيست محیطی            32

 کربن یو خروج يورود نیعملیات مديريت مؤثر خاک بر توازن ب            36

 SQو کارکردهاي شناسه  هايويژگیاثرات ماده آلی بر  38

 فیزيکی متأثر از ماده آلی خاک ويژگیهاي            39

 خاکدانه شدن خاک                 40

 فراهمی آب خاک                 48

 شیمیايی خاک متأثر از مواد آلی هايويژگی                 53

 ذخیره و رهاسازي عناصر غذايی                 53

 فعالیت میکروبی وسیلهبه افزايش فراهمی عناصر غذايی                 57

 ظرفیت تبادل کاتیونی                 57

 جذب ترکیب هاي آلی                 59

 جذب آنیون                 61

 فلز پويايی                 61

 خاک pHبافري شدن و بهبود                  62

Pre
ss

.u
m

.a
c.

ir



 4 

 تنظیم کننده رشد مواد                 63

 هاي زيستیويژگی            63

 هاي گیاهیآلی و مديريت ماده آلی خاک روي آفتسماندهاي تاثیر پ                 72

 هاي کربن آلی خاکمخزن 72

 رابطه ماده آلی با باروري خاک و عملکرد محصول 77

 بنديجمع 80

 منابع 82

91 
 

 دومفصل
 

 راهبردهای مدیریتی ماده آلی خاک 91

  خاک یآل ماده راتییتغ يالگو 92

 خاک یآل ماده تيريمد بهبود يهاوهیش 96

 خاک به کربن ورود شيافزا            96

 ی اهیگ پسماند مديريت و هاتناوب                 97

 یآل مواد متعدد منابع کاربرد                 102

  خاک ازی آل ماده تلفات کاهش            107

 یآل مادهی کل روي مقاديری تيريمد اتیعمل ریتأث 112

 چندگانهی تيريمد اتیعمل کاربرد 113

 شده ذخیره کربن براي جبران 115

 ي کشاورز آفت تيريمدي برا عنوان شیوه اي به خاکی آل ماده تيريمد 115

 يبندجمع 121

 منابع 121

125 
 

 سومفصل
 

 کرد خاکهای ماده آلی و اهمیت آنها در کاردبخش 125

 گیري ماده آلیتاريخچه و هدف اندازه 126

 مديريتاهمیت ماده آلی خاک و رابطه آن با             126

Pre
ss

.u
m

.a
c.

ir



 5 

 بندي ماده آلیهاي مربوط به بخشرهیافت 131

 هاي معدنی و وظايف احتمالی آنهاانواع ماده آلی در خاک 133

 گیري شدهرابطه میان وظايف دينامیک و اندازه            133

 جزاي آنهاي متداول ماده آلی خاک و امخزن            134

 هاي معادل با مخزن زيستی فعالبخش            135

 هاي کند و فعال فیزيکیهاي وابسته به مخزنبخش            140

 هاي نسبتاً مقاومهاي وابسته به مخزنبخش            142

 هاو برهمکنش آن POMهاي گیرياندازه 144

144            POM عنوان يک نمايهبه 

 و تفسیر نتايج POMبندي منظور بخشهايی بههیافتر 146

 کنندسان آلی را تعیین میهايی که تنها يک بخش از ذرهروش            151

 کنندبومی جدا می POMتازه را از  POMکه  هايیروش             158

 کنندحفاظت شده را از حفاظت نشده جدا می POMکه  هايیروش             160

 چکیده 164

 منابع 165

179 
 

 چهارمفصل
 

 های هوموس بر رشد گیاهکنندگی ترکیباثرات تحریک 179

 مقدمه 179

 )يک تفاوت اساسی( اثرات مستقیم و غیرمستقیم 185

 هوموسی بر رشد گیاه  هايو ترکیب غذايی  عنصرهاي افزايی اثر هم 185

 منبع و ماهیت ماده آلی حاصل از خاک يا آب 187

 هاو اثرها ويژگی: ماهیت، هاهاي ماده آلی با فلزکمپلکس 188

 پیوند يافته با مواد آلی مصرفکمهاي عناصر انواع کاتیون 190

 ريشه گیاه وسیلهبهو جذب آنها  مصرفکمانتقال عناصر  191

 انتشار            193

 آمیختنی( جايیجابهاي )همرفت، جريان توده            194

Pre
ss

.u
m

.a
c.

ir



 6 

 هوموسی خاک بر رشد گیاه هاياثرات تحريک کنندگی ترکیب 194

 هن و نقش آنها در تقويت رشد گیاهآ -هاي ماده آلیکمپلکس 199

 تغذيه آهن در گیاهان            199

 اول(: بردآزمايش اول: رشد گیاه خربزه )راه            201

 (: دوم بردآزمايش دوم: رشد گیاه چچم )راه            202

 از کمپوست و رشد گیاه  دست آمده بههوموسی  هايترکیب 203

 از کمپوست DOMاستخراج             207

 مقدماتی بنديبخش            207

 هاي آن بر رشد گیاهو بخش DOMاثرات             207

 هوموسی تجاري و اثرات آنها بر رشد گیاه هايترکیب 209

 بنديجمع 210

 عمناب 213

219 
 

 پنجمفصل
 

219 
های زراعی: مددیریت مداده آلدیی گیداه     بازدارندگی بیماریهای خاکزاد در بوم نظام

 پوششی و دیگر عملیات زراعی

 مقدمه 219

 هاي مزرعهسرکوب بیماري در خاک 220

 انواع بازدارندگی بیماري            220

 هاي بازدارندهخاک                 220

 بازدارندگی عمومی و اختصاصی                 221

 هاي آزمايشیهاي داخل جعبهدر مخلوط OMبازدارندگی عمومی ناشی از             222

 .Pythium sppوسیله شده بههاي ايجادبیماري                 222

 .Phytophthora sppوسیله شده بههاي ايجادبیماري                 223

 ايهاي مزرعهدر خاک OMبازدارندگی عمومی ناشی از             224

 هاي خاک طبیعیسامانه                 225

 هاي کشاورزيهاي زمینسامانه                 226

Pre
ss

.u
m

.a
c.

ir



 7 

 هاي باغیسامانه                        226

 هاي زراعی چاينامپاسامانه                        226

 هاي کاغذ سازيشده با پسماند کارخانههاي زراعی اصالحخاک                        227

 شده با کود جامد گاويهاي زراعی اصالحخاک                        227

 SOMو کیفیت  OMبازدارندگی عمومی ناشی از             228

 مراحل آغازين تجزيه                 229

 تر تجزيهشرفتهمراحل پی                 232

 کیفیت ماده آلی: میزان و تداوم مصرف مواد بهساز            235

 مصرف ماده بهساز آلیمقدار زياد                  235

 اقتصاديمالحظه                         236

 عوامل زيست محیطی مالحظه                        236

 امل زراعیعومالحظه                         236

 کارايی                        237

 مصرف مقادير کم مواد بهساز آلی                        237

 مدت خاکمديريت خاک آلی، يا ساخت دراز                         237

 OMبازدارندگی اختصاصی ناشی از                         238

 Fusarium oxysporumوسیله شده بههاي ايجادبیماري                               239

 Rhizoctonia solaniوسیله شده بههاي ايجادبیماري                               239

 هاي کشت ظروف بدون خاکمحیط                 241

 هاي کشتزاريخاک                 242

 دگی بیماري دخالت دارندهايی که در بازدارنمکانیسم            245

 دوره رکود میکروبی                 246

 بیمارگر هايزادمايهشدن میکروبی کلنی                 248

 بیمارگر هايزادمايهنابودي                  249

 بیوسیسآنتی                 250

 رقابت براي کلنی شدن بستره                 250

Pre
ss

.u
m

.a
c.

ir



 8 

 ايهاي عفونت ريشهرقابت براي مکان                 251

 شده سیستمیکمقاومت القاء                 252

 هاي فیزيکی و شیمیايی خاکويژگی            253

 وضعیت غذايی گیاه و خاک                 254

 عناصر غذايی پرمصرف                        254

 مصرفايی کمعناصر غذ                        255

 هاي فیزيکی خاکويژگی                        256

 هاي زراعیهاي بازدارنده و سامانهطراحی خاک 257

 عملیات کشاورزي            258

 تناوب زراعی                 258

 گیاهان پوششی و تناوب زراعی                 259

 ی و تناوب زراعی و بازدارندگی عمومی گیاهان پوشش                        259

 گیاهان پوششی و تناوب زراعی و بازدارندگی اختصاصی                        260

 ورزيعملیات خاک                 264

 هانهاده            268

 ژنتیک گیاه                 268

 مواد بهساز آلی                 268

 مواد بهساز فرموله شده                 269

 مواد بهساز داراي مقادير زياد نیتروژن                 270

 هاي معدنیمواد بهساز                  270

 هاي میکروبیکنندهتلقیح                        271

 هاي بازدارنده بیماريهايی از سامانهنمونه 272

 آيندههاي هاي پژوهشگیري و جهتنتیجه 275

 OMبازدارندگی عمومی ناشی از            275

 OMفراسوي بازدارندگی عمومی ناشی از            276

 منابع 277

Pre
ss

.u
m

.a
c.

ir



 9 

289 
 

 ششمفصل
 

 های کشاورزیها در ماده آلی خاک بوم نظامسهم قارچ 289

 قارچیبرآورد زيست توده  290

 )پوده رُست( هاي ساپروفیتقارچ 291

 یمارگر گیاهیهاي بقارچ 292

 هاي همزيست بیوتروفقارچ 294

 هاي مايکوريزاي آربوسکوالرقارچ            294

 AMهاي قارچ گلومالین، نوعی گلیوکوپروتئین تولید شده به وسیله            297

 گلومالین هايمخزن            299

 هاي گلومالینمشخصه            301

 زء اصلی ماده آلی خاکگلومالین، ج            302

 مقادير کمّی گلومالین            304

 ايگونهگلدانی تک هايآزمايش            305

 نهشتهآزمايش عمق و             307

 خاکدانه پايداريگلومالین و             309

 2COافزايش  وضعیتگلومالین در             312

 هاي خاک در ماده آلیسهم قارچ 312

 افزايش ماده آلی خاک منظوربههاي خاک مديريت قارچ 313

 منابع 315

319 
 

 هفتمفصل
 

 ی آلی در بافر زیستیهای غذایی روی و زیرزمین: نقش مادهروابط شبکه 319

 مقدمه 319

 نیزم ريز و نیزمي رو هاينظامبوم ارتباط 320

  اهیگ سالمت در انيخاکز جامعه نقش و خاکی آل ماده: باالرونده میتنظ            320

  ریتأث محتملي هازمیمکان            323

Pre
ss

.u
m

.a
c.

ir



 10 

 ی معدن تعادل هیفرض            325

  شده القاء مقاومت وی( دهگنالیس) اهیگ واکنش            333

 ي اهيتغذ سطح نیسومي رو بر اثرات            335

  نیزمي رو ارخواهیگ جانوران وسیلهبه انيخاکز جامعه ليتعد: پايین رونده میتنظ            337

  نیرزميزي هاکنشبرهم 338

  انيپا بند و خاک تیفیک            339

343 
 عمتل ی ستت يز بافر نهیزم دری ستيزي هاشاخص عنوانبه توانندیم خاک مهرگانیب ايآ          

  کنند؟           

  خاکی آل مادهي رو بر انيبندپا اثرات            344

 ی شناخت بومي هاتیفعال تنوع            345

 خرد کردن و هضم الشبرگ آلی            346

 ی کروبیمي هاتیجمع میتنظ            347

  اهیگي بارور ويی غذا عناصر چرخهي رو بر ریتأث            349

  آشیانه هينظر وی تیفعالی فراوان            351

 ندهيآي کارهاراه و ديبنجمع 352

 منابع 355

361 
 

 هشتمفصل
 

 ورزی و تأثیر مدیریت پسماند بر ماده آلی خاکخاک 361

 ورزي انواع خاک 361

 انواع مديريت پسماند  363

 ورزي بر رشد گیاهتأثیر خاک 364

 ورزي بر ماده آلی خاک خوردن خاک/خاکتأثیر برهم 372

 ه آلی نسبت به عمق توزيع ماد            372

 دانه اي ماده آلی توزيع اندازه خاک            380

 کربن و نیتروژن آلی کل             385

 ماده آلی سان ذرهبخش             389

Pre
ss

.u
m

.a
c.

ir



 11 

 هاي چگالی ماده آلی بخش            392

 هاي زيستی فعال ماده آلی بخش             395

 ي و تراکم کشت بر ماده آلی خاک ورزکنش خاکتأثیر بر هم 401

 ورزي و بافت خاک بر ماده آلی خاک کنش خاکتأثیر بر هم 403

 ورزي و منطقه اقلیمی بر ماده آلی خاک کنش خاکتأثیر بر هم 404

 منابع 405

413 
 

 نهمفصل
 

 راهبردهای مدیریت ماده آلی خاک به منظور تأمین عناصر غذایی گیاه 413

 مقدمه 413

 عناصر غذايی در ماده آلی خاک  414

 ذخیره عناصر غذايی يهاجزاي ماده آلی خاک کنترل کنند            416

 فرآيندهاي تأثیرگذار بر فراهمی عناصر غذايی در ماده آلی خاک             420

 راهبردهاي مديريت گیاهان زراعی 420

 گیاهان زراعی پوششی            420

 تناوب زراعی            423

 وارد کردن گیاهان چندساله در تناوب                 423

 هاي زراعیوارد کردن گیاهان با پسماند زياد در تناوب                 425

 وارد کردن گیاهان متنوع در تناوب                 428

 ورزيخاک 429

 کاربرد عناصر غذايی 433

 یکودهاي شیمیاي            433

 کودهاي دامی            434

 کمپوست            438

 یآل بهسازمواد  کاربرد جهینت دريی غذا عناصر اندازه از شیب شيافزا               440

 گیرينتیجه 443

 منابع 444

Pre
ss

.u
m

.a
c.

ir



 12 

451 
 

 دهمفصل
 

 ی خاکاک و گیاهان زراعی بر میکروبیولوژاثرات مدیریت خ 451

 مقدمه 451

 بی خاکجوامع میکرو 451

 تنوع میکروبی 452

 ايراهبردهاي تغذيه 456

 هاي مديريت بر جوامع میکروبی خاکتاثیر 459

 اثرات گیاه             461

 فرا ريشهها و ريشه                 461

 رقابت گیاهان                 464

 تناوب زراعی تنوع گیاهی/                 465

 گیاهی  ماندپس                 467

 منابع            469

 هاچرخهيی/ غذاوضعیت عناصر                  469

 ترکیبات تنظیم کننده رشد گیاهان                 470

 مواد بهساز                 472

 مواد زيستی کشاورزي                 473

 (AMآربوسکوالر ) امیکوريزريشه يا  قارچ                 474

 کنترل زيستی                 474

 کشاورزي ارگانیک/ کم نهاده                 475

 (GMOsموجودات تغییر يافته ژنتیکی )                 477

 اختالل            477

 هاي شمال غربی آمريکاسال کشت ديم در زمین 100                      478

 خاک ورزي                 479

 راچَ                 485

 راهبردهاي مديريت ريزجانداران 486

Pre
ss

.u
m

.a
c.

ir



 13 

 هاي کشاورزانگزينه 487

 بنديجمع 488

 منابع 488

499 
 

 یازدهمفصل
 

 یز جانداران در بهبود رشد گیاههای خاکی و ری آلیی کرمبرهمکنش بین ماده 499

 مقدمه 499

 تجزيه مواد آلی و چرخه عناصر غذايی در زمین 502

 تجزيه ماده آلی               502

 هاي خاکی وسیله کرممقادير مواد آلی مصرفی به            507

 چرخه مواد غذايی            509

 کربن                511

 نیتروژن                512

 ريزجانداران و خاکی هايکرم بین هايبرهم کنش 517

 هاي خاکیهاي کرمدهدر رو ريزجانداران                517

 یو فضوالت کرم خاکي مدفوعی هادر کانال ريزجاندارانهاي جمعیت                520

 هاي خاکیعنوان غذا براي کرمبه ريزجانداراناهمیت                 524

 هاي خاکیوسیله کرمبه ريزجانداران شپراکن                526

 هاي خاکیتحريک تجزيه میکروبی بوسیله کرم                528

 آلی به عنوان محیط رشد گیاه ضايعاتکمپوست در فرآوري و بهبود پتانسیل ورمی 530

 مقدمه           530

 مواد آلی از کمپوستورمی تولید مبناي علمی              532

 کمپوست ورمیدر دسترس تولید  فناوري            533

 گیاهکمپوست بر رشد اثرات ورمی 535

 مقدمه         535

 اينهاکمپوست بر رشد محصوالت گلخاثرات ورمی            437

 کشاورزي هايفرآوردهکمپوست بر رشد اثرات ورمی            541

Pre
ss

.u
m

.a
c.

ir



 14 

 کمپوست ها در پاسخ به استفاده از کود ورمیشیمیايی خاک -تغییرات فیزيک            545

 کمپوستهاي رشد گیاه در ورمیکنندهمتولید تنظی            546

 ها و بندپايان آفتکمپوست بر شیوع نماتدهاي انگلی گیاه، بیماريورمی تأثیر 552

 مقدمه            552

 جمعیت نماتدهاي انگلی گیاه سرکوبکمپوست در ورمی            552

 کمپوستوسیله ورمیهاي گیاهی بهبیماري سرکوب         554

 کمپوستوسیله ورمیبهها ها و کنهسرکوب حشره         556

 منابع 559

573 
 

 هاواژه
 

 

Pre
ss

.u
m

.a
c.

ir



 15 

 پیشگفتار

 

 

ربتاره  هاي پژوهشگران، کشاورزان و آموزگاران کشتاورزي د در طول دو قرن گذشته، ديدگاه
یر تغموي ديگر ماده آلی خاک در میان طیفی از تحسین فراوان از يکسو و توجه نه چندان زياد از س

ه متورد  بوده است. ماده آلی خاک که به عنوان جزء اصلی خاک و ستاره اقبتال کشتاورزان همیشت   
بتن مايته    وزدهم مبنی بتر وجتود  هاي کشاورزي قرن نستايش بوده، در نتیجه دستاوردهاي شیمیدان

 . در آغتاز *(8190ساختار گیاهی )يعنی کربن( در اتمسفر به ناگهانی فرود آمد )هیلتز و همکتاران،   
 ا کودهتاي قرن گذشته، اهمیت ماده آلی يکبار ديگر پديدار شد که آن را در رويارويی نزديتک بت  

 شیمیايی ارزان )به ويژه نیتروژن( پس از جنگ جهانی دوم قرار داده بود.
د موضوع کشاورزي صنعتی که پس از جنگ جهانی دوم به وجود آمد و هنوز هم چیرگی خو

ورزي بته  هاي خاک و گیاه برخاسته از کارهاي کشاه گرفتاريرا بر کشاورزي حفظ کرده است، ب
نديشته  انگرد که معموال نستبت بته يکتديگر پیونتدي ندارنتد.      اي میهاي جداگانهصورت دشواري

پترداختن   هاي گفته شدهترين راه براي رفع دشواريکشاورزي صنعتی بر اين باور است که مناسب
ايی نهفتته  هي نهاده، چاره و درمان آن در کاربريه اين ديدگاهجداگانه به هر کدام از آنهاست. بر پا

 یايی و آهتک توان به مواردي مانند کتود شتیم  اند و از آن جمله میاست که معموال قابل خريداري
نی که به کش براي گیاهاهايی اشاره کرد که از نظر عنصرهاي غذايی ضعیف اند؛ آفتبراي خاک

فتزون بتراي   شتوند؛ آب آبیتاري ا  متی هتاي هترز تهديتد    ها و علفشرهها، نماتدها، حوسیله بیماري
 ورزي ژرفهايی که گنجايش نگه داري رطوبت در آنها رو به کاهش استت؛ انجتام ختاک   خاک

 هاي فشرده، و مواردي مانند اينها.براي خاک
هتاي تخصصتی کته بستیاري از     توسعه و پیشرفت الگوي کشاورزي صنعتی بته وستیله آمتوزش   

هاي خود تر شده و موجب گرديده تالشدارند، سادهاسان کشاورزي و مروجان دريافت میکارشن
اي زيتادي بتا ديگتر    که عمالً ارتباط و فعالیتت حرفته  آنهاي تخصصی متمرکز کنند بیرا در حوزه

گیر به ماده آلی خاک )با همه پیچیدگی که داشته است( ها داشته باشند. توجه دوباره و چشمحوزه
هاي پايانی قرن بیستم آغاز گشت و تاکنون ادامه دارد. پژوهشگران به تاثیر زيتاد متاده آلتی    سالدر 

به موارد زير اشاره کرد: تاثیر بر  توان براي نمونهاند که میهاي خاک پی بردهتقريباً بر همه ويژگی
يش، داشتتت آب، حساستتیت بتته روانتتاب ستتطحی و فرستتاستتاختمان و در نتیجتته روي نفتتوذ و نگتته

و فراهمی عنصرهاي غتذايی(،   pHگنجايش تبادل کاتیونی، فراهمی عنصرهاي غذايی، بافرسازي )
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اي فتراهم شتده کته بته شتناخت      هاي گیاهی. افزون بر ايتن، ابزارهتاي تتازه   کشرنگ و فشار آفت
رساند. ماده آلی با توجته  وع حیات در خاک ياري مینهاي شیمیايی و فیزيکی ماده آلی و تويژگی

اي براي تواند مفهوم يکپارچهخاک دارد، میمتنوع ها و فرآيندهاي کلیدي که در ويژگی یه نقشب
که هدف اصلی نگرش به خاک ستالم  نمايد. هنگامیدرک و پیشبرد کیفیت و سالمت خاک ارائه 

گتردد.  تترويج و تشتويق متی    ،صورت جامعسامانه مديريت کشاورزي به ؛)با کیفیت مناسب( باشد
سامانه ت که بوماي اسهاي خاک به گونهن رهیافت بر عکس الگوي صنعتی بهبود ويژگیهدف اي

ه صورت خودتنظیم، خودکفا، پايدار در برابر فرسودگی و بهبودپتذير درآورد. در  مزرعه را بیشتر ب
گیتري از ايجتاد   هاي سطحی بر پیشها و درمانحل جاي راهگیرانه و بازدارنده بهواقع رهیافت پیش

 هاي شیمیايی، زيستی )آفت( و فیزيکی در همان آغاز تاکید دارد.دشواري
وجتود   لمتی هتاي ع ماده آلی خاک در نشتريه که در مورد  هايیافزون بر تعداد بسیار زياد مقاله

ديريت هاي علمی و کاربردي مت جنبهدر خصوص ، در طول دو دهه گذشته تعدادي کتاب نیز دارد
ردآوري هتاي علمتی گت   است. در اين کتاب بیشتر آن دسته از مقاله ماده آلی خاک به چاپ رسیده

ز هتايی ا يتابی اند. تفستیرها و ارز اند که براي مديريت کاربردي ماده آلی خاک مهم و کلیدي شده
  تتازه و مطتالبی ماننتد جانتداران، پستماندهاي نستبتاً      ،انواع متعتدد اجتزاي آلتی ختاک آورده شتده     

بته   1صتل  فشتود(.  اند )واژه هوموس براي آن در نظتر گرفتته متی   شده خوبی تجزيههايی که بهماده
آلتی ختاک    اي شديد و کامال مثبت زير تتاثیر متاده  سالمت يا کیفیت خاک می پردازد که به گونه
ها خی فصلآمده است. تمرکز بر 2انجامد در فصل است. کارهايی که به بهبود ماده آلی خاک می

فتمتان  کته گ ( حال آن10ک و گیاه بر جانداران خاک است )فصل روي تاثیر کارهاي مديريتی خا
تعتدد  مهتاي  ( به دريافت و تلفات ماده آلی خاک و اهمیت بخش4و  3و  8هاي برخی ديگر )فصل

گیتاه در   هاي خاکی در کیفیت خاک و رشدها و کرمماده آلی اشاره دارد. نقش و مشارکت قارچ
 آمده است. 11و  6هاي فصل

شناختی همراه است کته  بوم درکخاک و مديريت آن براي پیشبرد سالمت خاک با ماده آلی 
هاي مربوط بته ختاک و گیتاه    هايی تاکید دارد که در آينده به دشواريگیري از نبود تعادلبر پیش

(. اين رهیافت به ويژه در پیوند با نقش ماده آلتی ختاک و متديريت آن در    2خواهد انجامید )فصل 
( و 5ی کته نستبت بته بیمتاري هتاي گیتاهی داراي نقتش بازدارنتده هستتند )فصتل           هايايجاد خاک

( روشتن  9همچنین رابطه مديريت ماده آلی خاک و تامین عنصرهاي غذايی مورد نیاز گیاه )فصتل  
 هتتاي غتتذايی زيتتر زمتتینهتتاي میتتان شتتبکهکتتنشاستتت. افتتزون بتتراين، تتتاثیر بتتالقوه ناشتتی از بتترهم
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آن( و روي زمین را که بر سالمت و باروري گیاه تاثیر گذارنتد متورد    )بر پايه ماده آلی و مديريت
 (.7توجه قرار می دهد )فصل 

انگیتز  هتاي چتالش بر  را فتراهم کترده و پرستش   الزم امید داريم مطالب اين کتاب زمینه علمتی  
 وقابت کنند ربه منظور آگاهی بیشتر از ماده آلی خاک تا پژوهشگران و دانشجويان را مطرح سازد 

 اي براي خاک و گیاه ايجاد گردد.هاي مديريتی پیشرفتهگونه سامانهبدين

 

 فرد مگداف

 ری. ر. ویل
 
* Hills, J.L., C.H. Jones, and C. Cutler. 1908. Soil deterioration and soil humus. 

Section VIII, in Vermont Agricultural Experiment Station Bulletin 135, pp – 142-

177. College of Agriculture, Burlington, VT. 
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 )مؤلفان( درباره ویراستاران

 

 

مونتت  دکتر فرد مگداف استاد علوم خاک در گروه علوم خاک و گیتاه دانشتگاه بترلینگتن ور   
را از  بترلین و کارشناستی ارشتد و دکتتري ختود     است. دکتر مگداف کارشناسی خود را از کتالج ا  

نشتگاه  ستال رياستت گتروه علتوم ختاک و گیتاه دا       8د. نامبرده به مدت دانشگاه کرنل دريافت کر
نتگ  زارهتاي کوچتک و هماه  ورمونت در برلینگتن را به عهده داشت. او عضو انجمن ملی کشتت 

شاورزي کايالت ناحیه شمال شرق در برنامه پژوهش و آموزش کشاورزي پايدار وزارت  12کننده 
 آمريکا است. آمريکا است. وي عضو ممتاز انجمن زراعت

 هايی ازخیزي و مديريت خاک است. ايشان روي موضوعزمینه تخصصی دکتر مگداف حاصل
هتاي استیدي، کتاربرد کودهتاي دامتی و لجتن فاضتالب،        هاي شور و سديمی، خاکجمله: خاک

عتبتر  مآزمون فسفر خاک و چرخه عنصرهاي غذايی فعالیت داشته استت. نتامبرده نخستتین آزمتون     
يتن  ارد فراهمی نیتتروژن بتراي ذرت در منتاطق مرطتوب آمريکتا بته وجتود آورد.        خاک را در مو
عتروف استت   مبراي نیترات يا آزمون بهاره نیترات يا ديرهنگام بهتاره نیتترات    PSNTآزمون که به 

ه و همچنتین  سواحل اقیتانوس اطلتس، غترب میانت     -هاي شمال شرق، میانهاکنون در بیشتر ايالتهم
 ده است.ابل استفاها نیز قگیرد. اين آزمون براي تعدادي از سبزيفاده قرار میشرق کانادا مورد است

شتاورزي  کهتاي  شناختی در تولید فرآوردههاي دکتر مگداف پیرامون کاربرد اصول بومفعالیت
میالدي بتا   2000که در سال  "بناي خاک براي گیاهان بهتر "تمرکز داشته است. کتاب او با عنوان 

نگی کتار و  کند کته چگتو  شناختی ارايه میاس تهیه شد، رهیافتی بر مبناي بومد ونهمکاري هارول
و  هاي سیاسیدهد. اين پژوهشگر به موضوعک را توضیح میخا -هاي گیاهبهبود توان ذاتی سامانه

نگی بتراي  گرست "مند است. نامبرده ويراستتار ارشتد کتتاب    اقتصادي وابسته به کشاورزي نیز عالقه
 است."( 2000يد تجارت کشاورزي براي کشاورزان، غذا و محیط )درآمد: تهد

نمتا در دانشتگاه   دکتر ري. ر. ويل استاد علوم خاک در گروه علوم منابع طبیعی و معماري زمین
مريلند در کالج پارک است. او درجه کارشناسی خود را در دانشگاه ايتالتی میشتیگان، کارشناستی    

ي را در دانشگاه فنی ويرجینیا به پايان رستاند. دکتتر ويتل فعالیتت     ارشد را در دانشگاه پردو و دکتر
هکتاري  200میالدي به صورت مدير مزرعه براي يک مرکز  1970اي خود را در ابتداي دهه حرفه

هاي کشتاورزي پايتدار در   سامانه ،عنوان رهبر پژوهشآموزش کشاورزي آلی آغاز کرد. نامبرده به
هتاي  هتاي او در زمینته  را بر عهده داشتته استت. تمرکتز پتژوهش     کشورهاي صنعتی و درحال رشد
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استتت. در طتتول دهتته گذشتتته بیشتتتر متتديريت متتاده آلتتی در بهبتتود کیفیتتت آب و پايتتداري بتتوده 
 هاي او با همکاري تعداد زيادي کشاورزان نوآور محلی انجام گرفته است. پژوهش

ره نج درس گونتتاگون را در دودکتتتر ويتتل در زمینتته آمتتوزش دانشتتگاهی نیتتز فعتتال بتتوده و پتت 
سرشتت و  "کارشناسی و تحصیالت تکمیلتی تتدريس کترده استت. او در تتالیف کتتاب معتروف        

عتت  همکاري داشته است. دکتر ويل عضو ممتاز دو انجمن علوم ختاک و زرا  "هاي خاکويژگی
را  رايتت آمريکا است. براي حمايت از کارش در کشورهاي در حال رشد دو بار جايزه بورس فولب

 از آن خود کرده است.
 انی عالقته کنتد و بته باغبت   دکتر ويل با همسر خود تريش در هیاتسويل ايالت مريلند زندگی می

دانشتگاه   کنتد و بتا دوچرخته از منتزل بته     هاي شهري فعالیت متی داري جنگلدارد. در راستاي نگه
 نمايد.مريلند در کالج پارک رفت و آمد می
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 ترجمان  م گفتار

 

 

پديتدار   وی از ديرباز مورد توجه کشاورزان بوده است، لیکن پس از جنگ جهانی دوم ماده آل
اتی شدن کشاورزي صنعتی که به کاربرد فشترده کودهتاي شتیمیايی انجامیتد نقتش ايتن متاده حیت        

ه گذشتته  کمرنگ شد و اين آغازي بود براي فاصله گرفتن انسان از کشتاورزي پايتدار. در دو دهت   
ختاک   نقش ماده آلی در کیفیت و ستالمت  ،ت ماده آلی در خاک موجب شدتوجه دوباره به اهمی

 بیش از پیش براي پژوهشگران و دست اندرکاران کشاورزي آشکار شود.
 ورد نیازمماده آلی منبع انرژي براي جانداران خاک است که نقش مهمی در بازيابی عنصرهاي 

هتا  دارنده آنگهناندوخته عنصرهاي غذايی و کنند. افزون بر آن، ماده آلی به صورت میايفا گیاهان 
لتی در  داري ستطح بهینته متاده آ   عمل کرده و در پايداري ساختمان خاک نقتش بتارزي دارد. نگته   

رشتد   راستاي پايداري کیفیت خاک ضروري است تا بدين وسیله محیطی ستالم بتراي جانتداران و   
ب، کاهش آداشت روي نفوذ و نگه گیاه فراهم شود. ماده آلی با نقشی که بر ساختمان خاک دارد

 رواناب سطحی و فرسايش تاثیر دارد.

ي و تتأمین  سو براي آزادسازاي نیست. از يکبا اين حال مديريت ماده آلی در خاک کار ساده
اده عنصرهاي غذايی تجزيه آن ضروري است و از سوي ديگر با عمتل تجزيته و از دستت رفتتن مت     

اي و پديدهريابد و از اينداري آب آن کاهش میگنجايش نگهساختمان خاک از بین رفته و  ،آلی
 رود.شمار مینامطلوب به
ن از ه و تلفات آاي توازن و تعادل میان ماده آلی افزوده شدگونهترين حالت، دستیابی بهمطلوب

جزيته  ورزي زياد و يا زهکشی بیش از حد موجب فراهمی اکسیژن و در نتیجه تخاک است. خاک
و کتم   که بازگردانتدن پستماندهاي گیتاهی و جتانوري بته ختاک       شود. حال آناده آلی میبیشتر م

داري شود. پايداري دراز مدت به نگته کردن فرسايش موجب افزايش سطح ماده آلی در خاک می
در ه متأستفان  توازنی مطلوب میان ماده آلی افزوده و تلفات آن وابسته است. اين در حالی است کته 

ا بتراي  يت جاي  برگردانی و آمیختن با خاک، سوزانده شتده  پسماندهاي گیاهی بهجاي جاي کشور 
 گیرد. چراي دام مورد استفاده قرار می

سو کمبتود مطالتب تتازه علمتی در ايتن      انگیزه اصلی برگردان اين کتاب به زبان پارسی از يک
رزان بته اهمیتت متاده    زمینه براي استفاده دانشگاهیان و از سوي ديگر عدم آگاهی بسیاري از کشاو

وستیله  آلی در بازسازي و بهبود کیفیت خاک استت. برتتري ايتن کتتاب آن استت کته مطالتب بته        
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پژوهشگران و کارشناسان خبره در زمینه متاده آلتی نگاشتته شتده و از چتارچوب علمتی محکمتی        
ر توانتد متورد استتفاده پژوهشتگران جتوان متا قترار گیترد. بتا ايتن حتال، د           برخوردار است که متی 

تواند به هاي کاربردي ماده آلی خاک نیز به خوبی پرداخته است که میهاي گوناگون به جنبهفصل
 ياري کشاورزانی بیايد که با نگرشی علمی به اين پیشه اشتغال دارند.

 رزنتده سترکار  و افتراوان  هتاي  دانیم از همکتاري در پايان در تهیه اين برگردان بر خود الزم می
ر امیتر  بخشايی سپاسگزاري کنیم. همکاري ديگتر عزيتزان از جملته: آقتاي دکتت     خانم مهندس سارا 

قتاي  و همچنتین آ ايشتان استت   همتراه بتا دقتت نظتر     کته  خاطر پذيرش ويراستاري علمی لکزيان به
. اوان استمحمدجعفر تابنده حقیقی که ويراستاري ادبی کتاب را بر عهده داشتند موجب سپاس فر

ويتژه  ه بت نشگاه فردوسی مشهد و همکاري صمیمانه شوراي انتشتارات  از معاونت محترم پژوهشی دا
زاريم. بتا  همه کارکنان محترم موسسه چاپ و انتشارات بسیار سپاستگ نیز قندهاري و مصطفی آقاي 

 ا راي ختالی از کاستتی نیستت؛ آنهتا     ي چنتین مجموعته  همه تتالش گروهتی کته انجتام شتده تهیته      
  واهیم بود.گرامی کتاب خپیشنهادهاي سودمند شما خواننده  ها وپذيريم و در انتظار ديدگاهمی

 

 و این هم برداشت ما:

 پايداري برگزيده کشت او عالی شده آن کشاورزي که کودش ماده آلی شده 
 
 

 نیاغالمحسین حق
 رضا قربانی

 عاطفه رمضانیان

 1392 بهمن
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