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ABSTRACT
Soil improvement with plant residues incorporation influences many soil properties. This study was
conducted to investigate the effect of apricot and winter olive leaves (0, 1 and 3 g residue 100g-1 soil) on the
soil structural stability using high energy moisture curve (HEMC) method in different soil salinity levels (1, 5
and 10 dS m-1). Apricot residues increased the soil organic carbon content and diluted acid carbohydrates and
decreased the soil basal respiration more than the winter olive leaves. Increasing residues and salinity levels
have also increased the soil organic carbon and the carbohydrates concentration in the soil. Also, the soil
basal respiration has been reduced by increasing salinity. There were no significant differences between the
apricot and winter olive residues in terms of their effectiveness on the soil drainable porosity (VDP), the soil
suction in inflection point (τd) and the stability index (SI) in slow wetting method. However, the apricot
leaves increased the soil drainable porosity and the stability index more than the winter olive in fast wetting
method. This finding shows the different response and the structural instability of the soil for the two
proposed organic matters. Plant residues increment by improving soil carbon and carbohydrates
concentration, and salinity increment by improving divalent cation concentration have enhanced the soil
stability ratio and the soil VDP ratio in both; fast and slow wetting methods. The results of this study showed
that the application of native crop residues in the soils with low organic matter could improve the soil
physical characteristics and these changes probably recover the soil physical fertility in the long term
application.
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تأثير بقايای برگ سنجد و زردآلو بر پايداری ساختمان خاک به روش  HEMCدر شوریهای مختلف خاک
1

وجيهه درستکار ،*1زهرا گنجی نوروزی

 .1استادیار گروه آب و خاک ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه صنعتی شاهرود ،شاهرود ،ایران
 .2استادیار گروه آب و خاک ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه صنعتی شاهرود ،شاهرود ،ایران
(تاریخ دریافت -1396/12/26 :تاریخ بازنگری -1396/2/15 :تاریخ تصویب)1397/2/29 :

چکيده
اصالح خاک به کمک افزودن بقایای گیاهی به آن بسیاری از ویژگیهای خاک را تحت تأثیر قرار میدهد .هدف از این
پژوهش بررسی اثر بقایای برگ سنجد و زردآلو (به میزان صفر 1 ،و  3درصد) بر پایداری ساختمان خاک به روش منحنی
مشخصه پرانرژی خاک ( )HEMCدر شوریهای مختلف خاک ( 5 ،1و  10دسیزیمنس بر متر) بود .نتایج نشان داد که
افزودن بقایای برگ زردآلو سبب افزایش بیشتر کربن آلی خاک و غلظت کربوهیدرات قابل عصارهگیری با اسید رقیق
خاک و کاهش تنفس میکروبی نسبت به بقایای برگ سنجد شد .افزایش سطح بقایا و شوری نیز سبب افزایش کربن آلی
و غلظت کربوهیدرات ها در خاک شده است .همچنین تنفس میکروبی خاک با افزایش شوری کاهش یافته است .در روش
مرطوب کردن آهسته تفاوتی بین بقایای مورد استفاده از نظر تأثیر بر حجم منافذ قابل زهکش خاک ( ،)VDPمکش در
نقطه عطف منحنی رطوبتی ( )τdو شاخص پایداری ( )SIمشاهده نشد .اما در روش مرطوب شدن سریع ،تأثیر برگ زردآلو
بر افزایش حجم منافذ قابل زهکش خاک و شاخص پایداری بیشتر از برگ سنجد بوده است .این امر نشاندهنده
ناپایداری ساختمان خاک موردمطالعه و پاسخ متفاوت آن نسبت به دو ماده آلی مورد استفاده بوده است .افزایش مقدار
بقایا با افزایش کربن آلی خاک و غلظت کربوهیدراتها در خاک و افزایش شوری با افزایش غلظت کاتیونهای دو ظرفیتی
سبب بهبود نسبت پایداری و نسبت حجم منافذ قابل زهکشی در دو روش مرطوبسازی سریع و آهسته در خاک شده
است .نتایج این پژوهش نشان داد که استفاده از بقایای گیاهی بومی در خاکهایی با ورودی کم مواد آلی میتواند باعث
تغییرات مثبت در بهبود وضعیت فیزیکی خاک شود که این تغییرات در دراز مدت احتماالً به باروری خاک کمک خواهد
نمود.
واژههای کليدی :مواد آلی ،منحنی مشخصه رطوبتی ،خاکدانهسازی

مقدمه

*

کشاورزی همواره با تولید حجم قابل توجهی از پسماندهای
گیاهی همراه است .مدیریت این پسماندها از مشکالت بخش
کشاورزی محسوب میشود .از سوی دیگر بخش قابل توجهی از
اراضی کشاورزی ایران در مناطق خشک و نیمه خشک قرار دارد.
این مناطق معموالً تحت تأثیر شوری بوده و شرایط افزودن مواد
آلی به خاک کم میباشد ( ;Raiesi and Aghababae 2011
 .)Hajiboland 2013بنابراین افزودن مواد آلی از منابع مختلف
به شرایط خاک جهت رشد گیاه کمک مینماید .پسماندهای بجا
مانده در این بخش دارای مقدار زیادی مواد آلی و عناصر غذایی
بوده و در صورت افزوده شدن به خاک دارای اثرات مثبت بر
تغذیه گیاه و بهبود ویژگیهای فیزیکی خاکها هستند ( Raiesi
 .)and Aghababae 2011بهبود ویژگیهای فیزیکی خاک مانند
افزایش تخلخل ،بهبود فراهمی آب خاک ،افزایش پایداری
* نویسنده مسئولvdorostkar@shahroodut.ac.ir :

ساختمان خاک و کاهش چگالی ظاهری خاک در اثر افزودن
بقایای گیاهی در پژوهشهای گوناگونی مشاهده شده است
( Blanco-Canqui and Lal 2009; Mirzaee and
.)Mahmoudabadi 2015; Shaver et al. 2003
ساختمان خاک از ویژگیهای فیزیکی مهم خاک بوده که
تشکیل آن ناشی از برهمکنش پیچیدهای از عاملهای فیزیکی،
زیستی و شیمیایی در خاک میباشد .ساختمان خاک ویژگی-
های فیزیکی ،شیمیایی ،زیستی و حاصلخیزی خاک از جمله
سرعت نفوذ آب به خاک ،نگهداری آب در خاک ،هدایت
هیدرولیکی ،تهویه ،چرخههای بیوشیمیایی خاک و مقاومت
مکانیکی خاک را تحت تأثیر قرار داده و در پی آن بر رشد
گیاهان اثر میگذارد .همچنین از طریق تغییر توزیع ریشه در
خاک و افزایش توانایی گیاه در جذب آب و عناصر غذایی ،رشد
گیاه را تحت تأثیر قرار میدهد .افزایش انتقال آب در خاک به
سمت ریشه ،باعث افزایش جذب و کارایی مصرف عناصر غذایی
توسط گیاه میشود (.)Bronick and Lal 2005
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عاملهای مؤثر بر تشکیل و پایداری خاکدانهها به دو
دسته عاملهای درونی (ویژگیهای ذاتی خاک) و عاملهای
بیرونی (ویژگیهای محیطی و جانداران خاک) تقسیم میشوند.
مقدار کربن خاک به صورت آلی (فنولها ،لیگنین ،کربوهیدرات-
ها ،پلیساکاریدها و ترکیبهای هومیکی) و معدنی (کربناتهای
اولیه و ثانویه) ،مقدار و نوع کانیهای رسی در خاک ،وجود
کاتیونها و شوری از عاملهای تعیینکننده پایداری ساختمان
خاک هستند .مقدار و ترکیب بقایای گیاهی اضافهشده توسط
گونههای گیاهی میتواند پایداری ساختمان خاک را تحت تأثیر
قرار دهد ( .)Bronick and Lal 2005بنابراین افزودن
پسماندهای آلی گیاهی به خاک میتواند سبب پایداری
ساختمان خاک شود (.)Raiesi and Aghababae 2011
ویژگیهای شیمیایی محلول خاک از جمله رسانایی
الکتریکی بر توزیع اندازه منافذ و ساختمان خاک مؤثر هستند.
کاتیونهای دو ظرفیتی مانند کلسیم و منیزیم در خاکهای
شور به صورت پلی برای اتصال ذرات به یکدیگر عمل مینمایند.
به عالوه در مناطق خشک و نیمهخشک این کاتیونها با کربنات
رسوب نموده و تشکیل کربناتهای ثانویه را میدهند که به
صورت پوششی بر روی ذرات خاک قرار گرفته و سبب اتصال
ذرات به یکدیگر میشود .به طور کلی کارایی کلسیم از منیزیم
بیشتر بوده و سبب جایگزینی سدیم در خاک شده و از تخریب
خاکدانهها جلوگیری مینماید .در حالی که در برخی از موارد
غلظت زیاد منیزیم بسته به نوع رس و غلظت الکترولیت میتواند
باعث انبساط رسها و تخریب خاکدانهها در خاک شود
(.)Bronick and Lal 2005
با توجه به اهمیت ساختمان خاک ،روشهای متعددی
برای تعیین و ارزیابی پایداری آن پیشنهاد شده است
( .)Sambandan 2014انتخاب روشی مناسب برای اندازهگیری
وضعیت ساختمانی خاک با توجه به هدف مورد نظر ضروری
است .یکی از روشهای نسبتاً جدید مورد استفاده برای تعیین
پایداری ساختمان خاک روش منحنی مشخصه رطوبتی پر انرژی
( )HEMC1است که بر اساس مدلسازی منحنی مشخصه
رطوبتی خاک ( )SWCC2در بخش پر انرژی (دامنه مرطوب با
پتانسیل ماتریک زیاد) استوار میباشد ( Collis-George and
 . )Figueroa 1984به طور کلی اثر ساختمان خاک بر منحنی
مشخصه رطوبتی در دامنه مکشهای ماتریک کم قابل توجه
بوده ،چ را که این دامنه در ارتباط با منافذ ساختمانی خاک است
1. High energy moisture characteristic
2. Soil water characteristic curve

( .)Sillers et al. 2001استفاده از این روش به ویژه برای مناطق
خشک با پایداری ساختمان کم مورد توجه میباشد .ابتدا از این
روش برای بررسی پایداری خاکدانههای زیرسطحی یک خاک
رسی به روش مرطوبکردن سریع استفاده شده و اندازه
خاکدانهها در نظر گرفته نشد .پس از آن تفاوت منحنی مشخصه
رطوبتی در دامنه پر انرژی در دو حالت مرطوب شدن سریع و
آهسته به عنوان شاخص پایداری در نظر گرفته شد (Collis-
 .)George and Figueroa, 1984در پژوهشی and Mamedov
) Levy (2002اثر درصد سدیم تبادلی خاک را بر نسبت
پایداری ساختمان ( )SRبه روش منحنی مشخصه رطوبتی
پرانرژی خاک ( )HEMCمورد بررسی قرار دادند .نتایج آنها
نشان داد که با افزایش مقدار سدیم قابلتبادل ،نسبت پایداری
ساختمان خاک کاهش مییابد .همچنین Crescimanno et al.
) (1995نشان دادند که وجود سدیم تبادلی ،حجم منافذ قابل
زهکشی در خاک را کاهش و مکش ماتریک در نقطه عطف
منحنی مشخصه رطوبتی را افزایش میدهد و در نتیجه سبب
کاهش شاخص پایداری خاک میشود .در پژوهش Mamedov
 (2014) et al.,نیز اثر برخی اصالحکنندههای آلی از جمله
لجن فعال و کمپوست کود دامی بر پایداری ساختمان خاک
توسط روش  HEMCبررسی شد و نتایج نشاندهنده اثرات
متقابل نوع خاک و ترکیب شیمیایی مواد آلی بود .به عالوه
 (2017) Hosseini et al.نیز به کمک این روش ،افزایش
پایداری ساختمان خاک در اثر افزودن بقایای گیاه فسکیوی بلند
را نشان دادند.
با وجود پژوهشهای انجام شده بر روی اثر مواد آلی بر
ویژگیهای فیزیکی خاک ،دانستهها در مورد اثر مثبت یا منفی
افزودن برخی بقایای گیاهان درختی از جمله برگ سنجد و
زردآلو بر ویژگیهای ساختمانی خاکهای شور بسیار محدود
میباشد .این بقایا به طور قابل مالحظه در منطقه مورد مطالعه
هر ساله تولید میشود و میتواند به عنوان مواد اصالحی مورد
استفاده قرار گیرد .از سوی دیگر پایداری خاک در مناطق
خشک و نیمه خشک بسیار کم بوده و روشهای معمول از جمله
الک تر به خوبی تغییرات جزئی ایجاد شده را نشان نمیدهد .لذا
هدف از این پژوهش بررسی اثر بقایای برگ سنجد و زردآلو بر
پایداری ساختمان خاک به کمک روش منحنی مشخصه رطوبتی
پرانرژی خاک به عنوان یک روش با دقت زیاد در سطوح مختلف
شوری بوده است.

مواد و روشها
این پژوهش در قالب طرح کامالً تصادفی با سه تیمار نوع بقایا،
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مقدار بقایا و شوری خاک انجام شد .برای این منظور بقایای
گیاهی برگ سنجد و زردآلو در سه سطح صفر 1 ،و  3گرم در
 100گرم خاک در سه سطح شوری خاک شامل  5 ،1و 10
دسیزیمنس بر متر در سه تکرار مورد مطالعه قرار گرفت.
آمادهسازی خاک و انجام آزمايش گلخانهای

خاک از عمق صفر تا  20سانتیمتری مزرعه تحقیقاتی دانشکده
کشاورزی بسطام ،واقع در شهرستان شاهرود جمعآوری و پس از
هواخشک شدن و عبور از الک  2میلیمتری ،برخی از ویژگی-
های فیزیکی و شیمیایی آن اندازهگیری شد .بافت خاک به روش
هیدرومتر و پ-هاش و قابلیت هدایت الکتریکی خاک در عصاره

اشباع خاک به وسیله پ-هاش متر و هدایتسنج اندازهگیری
شد .همچنین ماده آلی در خاک به روش سوزاندن تر و آهک
خاک با روش خنثیسازی با اسیدکلریدریک و تیتراسیون
برگشتی با هیدروکسید سدیم اندازهگیری شد .همچنین در
عصاره اشباع خاک غلظت سدیم (میلیاکیواالن در لیتر) به
روش شعلهسنجی و غلظت کلسیم و منیزیم (میلیاکیواالن در
لیتر) به روش تیتراسیون با  EDTAاندازهگیری گردید ( Burt
 .)2004برخی از ویژگیهای خاک مورد مطالعه در جدول ()1
ذکر شده است.

جدول  -1برخی از ويژگیهای فيزيکی و شيميايی خاک مورد مطالعه

بافت خاک

هدایت الکتریکی
(دسیزیمنس بر متر)

پ-هاش

نسبت جذب سدیم

لوم رسی

1

7/3

4/61

بقایای گیاهی برگ سنجد و زردآلو از سطح باغهای
شهرستان شاهرود جمعآوری شد و پس از خشکشدن در آون
در دمای  60درجه سانتیگراد به مدت  24ساعت ،خرد و از الک
یک میلیمتری عبور داده شد .برخی از ویژگیهای بقایای مورد
مطالعه در جدول ( )2آورده شده است .سپس بقایا به میزان
صفر 1 ،و  3گرم در  100گرم خاک در هر تیمار با خاک مورد
مطالعه (کوچکتر از  4میلیمتر) مخلوط شد .همچنین به منظور
اعمال تیمار شوری از نمک کلرید کلسیم استفاده شد .برای
اعمال تیمار شوری و رساندن قابلیت هدایت الکتریکی خاک از
مقدار اولیه  1دسیزیمنس بر متر به  5و  10دسیزیمنس بر
متر ،درصد اولیه و ثانویه نمک خاک از رابطه  1محاسبه شد.
سپس مقدار نمک مورد نیاز در هر تیمار شوری از تفاضل مقادیر
فوق تعیین گردید (.)Falahati Marvast et al. 2013
𝑃𝑆
(رابطه )1
× 𝐶𝐸𝑆𝑆𝑆 = 0.064
100

در این رابطه  SSSدرصد نمک خاک (گرم در  100گرم
خاک) EC ،قابلیت هدایت الکتریکی خاک (دسیزیمنس بر متر)
و  SPدرصد اشباع خاک است .مقدار نمک محاسبه شده هر
تیمار در آب مقطر مورد نیاز برای رساندن رطوبت خاک به 70
درصد ظرفیت مزرعه حل شده و بر روی خاک اسپری و به طور
کامل با خاک مخلوط شد .در هر گلدان  500گرم از خاک هر
تیمار با چگالی ظاهری  1/4گرم بر سانتیمتر مکعب ریخته شد
و گلدانها به مدت  90روز در گلخانه نگهداری شدند .در طول
انجام آزمایش متوسط دمای روز و شب در گلخانه بین  17تا 22
درجه سانتیگراد بود .در طول آزمایش گلدانها بر اساس کاهش

کربن آلی

آهک

(درصد)
0/57

28

وزن در فواصل دو روز یک بار با آب مقطر تا رسیدن به 70
درصد ظرفیت مزرعه آبیاری شدند.
جدول  -2برخی از ويژگیهای بقايای گياهی مورد استفاده

نوع بقایا

کربن آلی

برگ سنجد
برگ زردآلو

25/14
45/3

نیتروژن کل
(درصد)
3/6
2/3

C:N

6/98
19/6

غلظت کربوهیدرات
میلیگرم در گرم
73
98

ويژگیهای شيميايی و ميکروبی خاک

پس از پایان دوره انکوباسیون ،مقدار ماده آلی خاک به روش
سوزاندن تر اندازهگیری شد ( .)Burt 2004برای عصارهگیری از
کربوهیدرات قابل عصارهگیری با اسید رقیق 10 ،میلیلیتر اسید
سولفوریک  0/25موالر به یک گرم خاک (عبور داده شده از الک
 2میلیمتر) اضافه شد و به مدت  16ساعت تکان داده شد.
سپس سوسپانسیون بهدست آمده در هر دو روش سانتریفیوژ
شدند .غلظت کربوهیدرات توسط روش فنل -اسید سولفوریک
بهکمک دستگاه اسپکتروفتومتر در طول موج  490نانومتر و
بهکمک استاندارد گلوکز اندازهگیری شد (.)Dubois et al. 1956
برای اندازهگیری تنفس میکروبی خاک  50گرم خاک با
رطوبت ظرفیت مزرعه برای یک هفته در ظروف شیشهای
مخصوص تنفس در دمای  25درجه سانتیگراد در انکوباتور
نگهداری شد و دیاکسید کربن آزادشده در این مدت توسط
هیدروکسید سدیم یک نرمال جمعآوری و مقدار آن با استفاده
از تیتراسیون سود باقیمانده با اسید سولفوریک  0/5نرمال
تعیین شد (.)Alef, 1995
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اندازهگيری پايداری ساختمان خاک

اندازهگیری پایداری ساختمان خاک به روش منحنی مشخصه
رطوبتی پرانرژی انجام شد .برای این منظور از خاکدانههای 500
تا  1000میکرون استفاده شد .در ابتدا خاکدانهها به دو روش
آهسته و سریع مرطوب شده و مقدار رطوبت خاک در دامنه
مکشهای صفر تا  50سانتیمتر پس از تعادل در دستگاه جعبه
شن اندازهگیری گردید .پس از تعادل در مکش  50سانتیمتر،
خاکدانهها در آون در دمای  105درجه سانتیگراد خشک شده
و وزن خشک خاکدانهها اندازهگیری شد .مدلسازی منحنی
مشخصه رطوبتی خاک در دامنه پر انرژی به کمک دادههای
رطوبت وزنی و بوسیله مدل اصالح شده ونگنوختن و به کمک
نرمابزار Excel Solverانجام شد (.)Pierson and Mulla 1989
1
(رابطه )2
𝐶 𝜃 = (𝜃𝑠 − 𝜃𝑟 )[1 + (𝛼ℎ)𝑛 ](𝑛−1) + 𝐴ℎ2 + 𝐵ℎ +
در این رابطه  θsرطوبت اشباع θr ،رطوبت باقیماندهα ،
مرتبط با عکس مکش در نقطه عطف h ،مکش ماتریکn ،
شاخص توزیع اندازه منافذ خاک و  B ،Aو  Cبرای برازش بهتر
دو انتهای منحنی بر دادههای اندازهگیری شده میباشد.
پس از مدلسازی منحنی مشخصه رطوبتی در دامنه پر
انرژی ،شاخص پایداری خاک با استفاده از شاخص چایلدز به
صورت زیر محاسبه شد (:)Collis-George and Figueroa, 1984
𝑔𝑢∆
(رابطه )3
= SI
𝑑𝜏

در این رابطه 𝑔𝑢∆ ،حجم منافذ قابل زهکشی ،𝜏𝑑 ،مکش
ماتریک در نقطه عطف منحنی مشخصه رطوبتی و  ،SIشاخص
پایداری خاک میباشند .به منظور محاسبه  ،∆ugظرفیت
رطوبتی ویژه خاک در هر تیمار به کمک رابطه زیر محاسبه و
کل سطح زیر منحنی با استفاده از روش سیمپسون محاسبه شد
(:)Collis-George and Figueroa 1984
1
𝜃𝑑
1
(رابطه )4
( ) = −(𝜃𝑠 − 𝜃𝑟 )[1 + (𝛼ℎ)𝑛 ](𝑛−1) ( −
𝑑ℎ
𝑛
𝐵 ) + 2𝐴ℎ +

𝑛

( 𝑛)1)(𝛼ℎ

)] 𝑛)(ℎ[1+(𝛼ℎ

پس از محاسبه شاخص پایداری در دو روش مرطوب
کردن سریع و آهسته ،نسبت پایداری از رابطه زیر محاسبه شد
(:)Collis-George and Figueroa 1984
SIfast wetting
(رابطه )5
= SR
SIslow wetting

در این رابطه  ،SRنسبت پایداری در خاک بوده که
مقادیری بین صفر تا یک دارد.
تجزيه و تحليل آماری

تجزیه آماری دادهها به وسیله نرمافزار آماری  SASانجام و
مقایسه میانگین با آزمون  LSDدر سطح  5درصد صورت گرفت.

نتايج و بحث
ويژگیهای شيميايی و ميکروبی خاک

نتایج تجزیه واریانس نشاندهنده اثر معنیدار مقدار و نوع بقایای
گیاهی بر کربن آلی خاک در سطح یک درصد بوده است (جدول
 .)3مقدار کربن آلی خاک در تیمار دارای بقایای برگ سنجد 20
درصد نسبت به تیمار دارای برگ زردآلو کمتر بود (جدول .)4
افزایش بیشتر مقدار کربن آلی خاک در حضور بقایای زردآلو
احتماالً به دلیل مقدار بیشتر کربن در این بقایا ( 45/3درصد)
نسبت به بقایای برگ سنجد ( 25/14درصد) بوده است.
همچنین کیفیت بقایای مورد استفاده از نظر مقدار نیتروژن و
 C:Nمتفاوت بوده و احتماالً مقدار  C:Nبیشتر در بقایای برگ
زردآلو ( ،)19/6تجزیهپذیری این بقایا را کاهش داده و سبب
افزایش مقدار کربن خاک در مقایسه با برگ سنجد با  C:Nکمتر
( )6/9شده است (جدول  .)2از عوامل مهم شناخته شده در
تجزیهپذیری پسماندهای گیاهی و معدنیشدن آنها نسبت C:N
و مقدار نیتروژن بقایا است ( Akbari et al. 2012; Singh et al.
 .)2005در پژوهش  (2015) Mirzaee and Mahmoudabadiنیز
افزایش بیشتر کربن آلی خاک در اثر افزودن بقایای با C:N
بیشتر گزارش شده است.

جدول  -3تجزيه واريانس مربوط به اثرهای اصلی و متقابل نوع و مقدار بقايا و شوری بر مقدار کربن آلی ،کربوهيدرات قابل عصاره گيری با اسيد رقيق و تنفس
ميکروبی پايه خاک

منبع تغییرات
نوع بقایا
مقدار بقایا
شوری
نوع بقایا× مقدار بقایا
نوع بقایا× شوری
مقدار بقایا × شوری
نوع بقایا × مقدار بقایا × شوری
خطای آزمایش

درجه
آزادی
1
2
2
2
2
4
4
36

تنفس میکروبی پایه
** 3135
**4102
**1175
234 ns
196 ns
864 ns
106 ns
764

میانگین مربعات
کربوهیدرات قابل عصارهگیری با اسید رقیق
کربن آلی
**
0/81
** 1/043
**
0/98
** 1/16
**
0/85
** 0/98
0/007 ns
0/006ns
ns
0/001
0/002 ns
ns
0/004
0/005ns
0/006 ns
0/009 ns
0/191
0/053

*و ** به ترتیب بیانگر اثر معنیدار در سطح احتمال  5و  1درصد میباشد ns.بیانگر عدم وجود تفاوت معنیدار میباشد.
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جدول  -4مقايسه ميانگين اثر نوع بقايا بر ميزان کربن آلی ،کربوهيدرات قابل عصارهگيری با اسيد رقيق و تنفس ميکروبی پايه خاک ()p > 0/05

نوع بقایا

برگ سنجد
برگ زردآلو

تنفس میکروبی پایه

کربن آلی

کربوهیدرات قابل عصارهگیری
با اسید رقیق

(میلیگرم دیاکسید کربن
در کیلوگرم خاک در یک روز)

(درصد)

(میلیگرم در گرم خاک)

283 a
215 b

0/86 b
1/08 a

1/26 b
1/85 a

حروف یکسان نشاندهنده عدم وجود تفاوت معنیدار در سطح آماری  5درصد میباشد (بر اساس آزمون .)LSD

افزایش مقدار بقایا باعث افزایش کربن آلی خاک شده
است .بهطور میانگین افزودن  1و  3درصد بقایای گیاهی باعث
افزایش  53و  86درصدی کربن آلی در مقایسه با تیمار شاهد
شد (جدول  .)5افزایش مواد آلی خاک در اثر افزودن
پسماندهای گیاهی در پژوهشهای پیشین گزارش شده است
( Killi and Kavdır. 2013; Mirzaee and Mahmoudabadi
 .)2015نتایج تجزیه واریانس نشاندهنده اثر معنیدار شوری بر

میزان کربن آلی خاک در سطح یک درصد بوده است (جدول
 .)3افزایش شوری از  1به  10دسیزیمنس بر متر نیز میزان
کربن آلی خاک را افزایش داد (جدول  .)6به نظر میرسد
افزایش غلظت امالح در خاک با افزایش شوری منجر به کاهش
جمعیت میکروبی و در نتیجه کاهش فرآیند تنفس و تجزیه مواد
آلی شده است (.)Jafari et al. 2013

جدول  -5مقايسه ميانگين اثر مقدار بقايا بر کربن آلی ،کربوهيدرات قابل عصاره گيری با اسيد رقيق و تنفس ميکروبی پايه خاک ()p > 0/05

مقدار بقایا
(درصد)
0
1
3

تنفس میکروبی پایه

کربن آلی

کربوهیدرات قابل عصارهگیری
با اسید رقیق

)میلیگرم دیاکسید کربن در
کیلوگرم خاک در یک روز(

)درصد(

)میلیگرم در گرم خاک(

164 c
276 b
374 a

0/53 c
0/98 b
1/25 a

1/02 c
1/53 b
2/21 a

حروف یکسان نشاندهنده عدم وجود تفاوت معنیدار در سطح آماری  5درصد میباشد (بر اساس آزمون .)LSD
جدول  -6مقايسه ميانگين اثر شوری بر کربن آلی ،کربوهيدرات قابل عصاره گيری با اسيد رقيق و تنفس ميکروبی پايه خاک ()p > 0/05

شوری
(دسیزیمنس بر متر)
1
5
10

کربوهیدرات قابل عصارهگیری
با اسید رقیق

تنفس میکروبی پایه

کربن آلی

(میلیگرم دیاکسید کربن
در کیلوگرم خاک در یک روز)

(درصد)

(میلیگرم در گرم خاک)

352 a
273 b
192 c

0/64 c
0/98 b
1/19 a

1/12 c
1/65 b
2/09 a

حروف یکسان نشاندهنده عدم وجود تفاوت معنیدار در سطح آماری  5درصد میباشد (بر اساس آزمون .)LSD

نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر نوع بقایای گیاهی
بر تنفس میکروبی پایه خاک در سطح یک درصد معنیدار بود
(جدول  .)3تنفس میکروبی پایه در تیمار بقایای برگ سنجد
بیشتر از تیمار برگ زردآلو بود (جدول  .)4شاخصهای
میکروبی خاک به شدت تحت تأثیر کیفیت بقایای افزوده شده
به خاک میباشند ( .)Raiesi and Aghababae 2011بقایای با
نسبت  C:Nکمتر تجزیهپذیری بیشتری داشته ( Singh et al.
 )2005و به نظر میرسد بیشتر بودن میزان تنفس پایه

میکروبی در تیمار دارای بقایای سنجد به دلیل کمتر بودن
نسبت  C:Nدر این بقایا در مقایسه با تیمار برگ زردآلو باشد
(جدول .)2
اثر مقدار بقایای گیاهی اضافه شده به خاک بر تنفس
میکروبی پایه خاک در سطح یک درصد معنیدار بود (جدول .)3
افزایش مقدار بقایای گیاهی به میزان  1و  3درصد به ترتیب
سبب افزایش  68و  128درصدی تنفس میکروبی پایه خاک در
مقایسه با تیمار شاهد شد (جدول  .)5مواد آلی منبع مواد غذایی
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ریز جانداران خاک است .تنفس میکروبی تحت تأثیر میزان
کربن آلی خاک بوده و هر عاملی که باعث افزایش کربن آلی
خاک شود ،سبب افزایش این شاخص میشود .افزایش مقدار
بقایای اضافه شده به خاک سبب تحریک فعالیت میکروبی خاک
شده و این موضوع تنفس میکروبی پایه خاک را بهعنوان شاخص
مناسبی از این فعالیت افزایش میدهدRaiesi and ( .
.)Aghababae 2011; Nahidan and Nourbakhsh 2010
نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر شوری خاک بر
تنفس میکروبی پایه خاک در سطح یک درصد معنیدار بود
(جدول  .)3افزایش شوری از  1تا  10دسیزیمنس بر متر سبب
کاهش تنفس میکروبی به ترتیب به میزان  22و  45درصد شد
(جدول  .)6مشابه با این نتایج (2007) Yuan et al. ،وجود
روابط نمایی منفی معنیداری بین سطوح شوری و تنفس خاک
را گزارش نمودند .همچنین  (2013) Jafari et al.نیز کاهش
تنفس میکروبی خاک با افزایش شوری از  2به  12دسیزیمنس
بر متر را مشاهده نمودند .شوری خاک یکی از تنشهای غیر
زیستی مؤثر بر جمعیت و فعالیت ریز جانداران خاک است
( .)Liang et al. 2005افزایش شوری خاک باعث تحمیل تنش
اسمزی و ایجاد سمیت یونی برای ریز جانداران خاک شده و از
این طریق فیزیولوژی و مسیر متابولیکی آنها را تغییر میدهد
(.)Rietz and Haynes 2003
نتایج تجزیه واریانس نشاندهنده اثر معنیدار نوع بقایا بر
غلظت کربوهیدرات قابل عصارهگیری با اسید رقیق در سطح یک
درصد بوده است (جدول  .)3غلظت کربوهیدرات در تیمار
افزودن برگ زردآلو بیشتر از تیمار برگ سنجد بوده است
(جدول  .)4اثر مقدار بقایای گیاهی بر غلظت کربوهیدراتها در
سطح یک درصد معنیدار بوده است (جدول  .)3با افزایش مقدار
بقایا در خاک غلظت کربوهیدرات بهطور معنیداری افزایش
یافت .به طور متوسط افزودن  1و  3درصد بقایای گیاهی به
ترتیب سبب افزایش  50و  116درصدی کربوهیدراتهای قابل
عصارهگیری با اسید رقیق در مقایسه با تیمار شاهد شده بود
(جدول  .)5نتایج تجزیه واریانس نشان داد که شوری دارای اثر
معنیداری در سطح آماری یک درصد بر غلظت کربوهیدرات-
های قابل عصارهگیری با اسید رقیق بوده است (جدول .)3
افزایش شوری خاک افزایش غلظت کربوهیدرات خاک را به
همراه داشت (جدول .)6
کربوهیدراتها یکی از ترکیبات سازنده بافتهای گیاهی
است .افزودن بقایای گیاهی به خاک منجر به بازگشت این
ترکیبات به خاک میشود ( .)Zubair et al. 2012در نتیجه
احتماالً افزایش ماده آلی در خاک در اثر افزایش مقدار بقایای

مورد استفاده ،سبب افزایش غلظت کربوهیدراتها در خاک شده
است .همچنین افزایش سطح شوری خاک با کاهش سرعت
فرایند تجزیه میکروبی خاک سبب افزایش سطح این ترکیبات
در خاک از  1/12به  2/09میلیگرم در گرم خاک با افزایش
سطح شوری از  1به  10دسیزیمنس بر متر شده است ( Jafari
.)et al. 2013
حجم منافذ قابل زهکشی و مکش در نقطه عطف منحنی
مشخصه رطوبتی و شاخصهای پايداری

تأثیر تیمارهای مورد مطالعه بر حجم منافذ قابلزهکشی ،مکش
در نقطه عطف منحنی رطوبتی و شاخص پایداری در روش
مرطوبکردن آهسته معنیدار نبوده است (جدول  .)7این نتایج
نشاندهنده تأثیر ناچیز فرآیند مرطوبکردن آهسته بر تخریب
ساختمان خاک بوده است.
در روش مرطوبکردن سریع تأثیر تیمارهای نوع و مقدار
بقایای گیاهی و شوری خاک بر حجم منافذ قابل زهکشی و مکش
در نقطه عطف منحنی مشخصه رطوبتی در سطح یک درصد
معنیدار بوده است (جدول  .)7در روش مرطوبکردن سریع حجم
منافذ قابل زهکشی در تیمار برگ زردآلو بهطور متوسط  45درصد
بیشتر از تیمار برگ سنجد بوده است .افزودن برگ زردآلو به خاک
باعث کاهش ناچیز ولی معنیدار مقدار  τdخاک نسبت به تیمار
برگ سنجد شده است (جدول .)8
همچنین افزایش مقدار بقایای گیاهی افزوده شده به خاک
سبب افزایش حجم منافذ قابل زهکشی و کاهش مکش در نقطه
عطف منحنی رطوبتی خاک در روش مرطوب شدن سریع شده
است .به طور متوسط با افزودن بقایای مورد استفاده به میزان 1
و  3گرم در  100گرم خاک ،میزان حجم منافذ قابل زهکشی در
خاک به ترتیب  15و  46درصد افزایش یافته است .همچنین
افزودن این مقدار بقایا به ترتیب سبب کاهش  16و  26درصدی
مکش در نقطه عطف منحنی مشخصه رطوبتی خاک شده است
(جدول .)8
نتایج تجزیه واریانس نشاندهنده تأثیر معنیدار نوع و
مقدار بقایا و همچنین شوری بر شاخص پایداری در روش
مرطوبکردن سریع ،نسبت منافذ قابل زهکشی و نسبت پایداری
خاک بوده است (جدول  .)7شاخص پایداری در روش مرطوب-
شدن سریع در تیمار افزودن برگ زردآلو  47درصد بیشتر از
تیمار اختالط بقایای سنجد بوده است (جدول  .)8نسبت منافذ
قابل زهکشی در روش مرطوبشدن سریع به آهسته و نسبت
پایداری ،دو شاخص مهم پایداری ساختمان خاک در روش
 HEMCمیباشد .اختالط بقایای زردآلو با خاک تأثیر بیشتری
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به ترتیب  46و  59درصد بیشتر از تیمار برگ سنجد بوده است
(شکل .)1

بر بهبود پایداری ساختمان خاک داشته است .به گونهای که
نسبت منافذ قابل زهکشی و نسبت پایداری در تیمار برگ زردآلو

جدول  -7تجزيه واريانس مربوط به اثرهای اصلی و متقابل نوع و مقدار بقايا و شوری بر حجم منافذ قابل زهکشی ( ،)VDPمکش در نقطه عطف منحنی مشخصه
رطوبتی ( ،)τdشاخص پايداری ( ،)SIنسبت حجم منافذ قابل زهکشی ( )VDP Ratioو نسبت پايداری ( )SRدر دو روش مرطوبکردن سريع ( )Fastو آهسته
( )Slowدر خاک
منبع تغییرات

میانگین مربعات

درجه
VDP

آزادی

نوع بقایا

1

مقدار بقایا

2

شوری

2

نوع بقایا× مقدار بقایا

2

نوع بقایا× شوری

2

مقدار بقایا × شوری

4

τd
Fast

Slow
0/00125 ns

**

0/0192

ns

0/00123

**

0/0224

ns

0/00149

**

0/0158

ns

0/00005

ns

0/0001

0/00008 ns

ns

0/0013

ns

ns

0/0002

0/00011

SI

Slow
ns

0/21

ns

0/49

ns

3/02

Fast
**

39/35

**

42/55

**

41/25

ns

0/39

ns

1/25

ns

0/11

ns

1/08

ns

1/98

ns

11/21

Slow
-6 ns

2/1×10

-6 ns

2/1×10

-6 ns

2/3×10

-6 ns

0/8×10

-6 ns

0/2×10

-6 ns

2/5×10

VDP Ratio

Fast
** -5

5/1×10

** -5

2/87×10

** -5

2/34×10

-7 ns

2/9×10

-7 ns

8/1×10

-6 ns

2/9×10

**

0/28475

**

0/07540

**

0/09841

ns

0/00014

ns

0/00156

ns

0/00325

SR
**

0/12489

**

0/02750

**

0/03974

ns

0/00005

ns

0/00038

ns

0/00325

نوع بقایا × مقدار بقایا
× شوری

4

0/00492 ns

0/0015 ns

0/38ns

2/51 ns

2/9×10-6 ns

4/4×10-6 ns

0/00320ns

0/00174 ns

خطای آزمایش

36

0/00125

0/0013

1/25

4/49

1/1×10-5

2/1×10-6

0/01217

0/00439

*و ** به ترتیب بیانگر اثر معنیدار در سطح احتمال  5و  1درصد میباشد ns.بیانگر عدم وجود تفاوت معنیدار میباشد.
جدول  -8مقايسه ميانگين اثر اصلی نوع بقايا ،مقدار بقايا و شوری بر حجم منافذ قابل زهکشی ( ،)VDPمکش در نقطه عطف منحنی مشخصه رطوبتی ( )τdو
شاخص پايداری ( )SIدر دو روش مرطوب کردن سريع ( )Fastو آهسته ( )Slowدر خاک
)VDP (g g-1

نوع بقایای گیاهی

)SI (g g-1 hPa-1

)τd (hPa

Slow

Fast

Slow

Fast

Slow

Fast

برگ سنجد

0/294 a

0/119 b

14/1 a

25/1 a

0/0209 a

4/75×10-3 b

برگ زردآلو

0/282 a

0/173 a

14/2 a

24/9 b

0/0198 a

6/93×10-3 a

)VDP (g g-1

مقدار بقایای گیاهی
(گرم در  100گرم خاک)

Slow

( 0شاهد)

0/315 a

c

)τd (hPa

Fast

0/132

)SI (g g-1 hPa-1

Slow
a

12/1

Fast
a

25/3

Slow
a

0/0260

Fast
c

0/0052

1

0/318 a

0/152 b

12/0 a

21/2 b

0/0265 a

0/0071 b

3

a

a

a

c

a

a

0/319

0/193

)VDP (g g-1

شوری
(دسیزیمنس بر متر)

Slow

Fast

1

0/252 a

b

0/138

5

a

ab

0/144

10

12/2

0/269

0/275 a

0/179 a

18/6

)SI (g g-1 hPa-1

)τd (hPa
Slow
a

13/2

a

13/1

12/9 a

Fast
a

25/2

a

24/8

21/2 b

0/0261

0/0103

Slow
a

0/0190

a

0/0204

0/0215 a

Fast
b

0/0052

b

0/0058

0/0083 a

در هر ستون حروف یکسان بیانگر عدم وجود تفاوت معنیدار در سطح آماری  5درصد میباشد.

با افزایش سطح ماده آلی شاخص پایداری خاک در
روش مرطوب کردن سریع افزایش یافته است .به گونهای که
افزایش  1و  3گرم بقایا در  100گرم خاک به طور متوسط
باعث افزایش  36/5و  98درصدی این شاخص در مقایسه با
تیمار شاهد شده است (جدول  .) 8همچنین افزایش میزان

بقایای مصرفی باعث افزایش نسبت حجم منافذ قابل زهکشی
و نسبت پایداری در خاک شده است .با این وجود تنها
افزایش  3گرم در  100گرم خاک باعث افزایش معنیدار این
دو شاخص نسبت به تیمار شاهد به ترتیب به میزان  46و 95
درصد شده است (شکل .)2
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a
b

برگ زردآلو

VDP ratio

0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0

برگ سنجد

0.4

a
b

0.3
SR

0.2
0.1
0
برگ زردآلو

برگ سنجد

شکل  -1اثر نوع بقايای مورد استفاده بر نسبت حجم منافذ قابل زهکشی
( )VDPو نسبت پايداری ( )SRخاک.

a

b

b

VDP ratio

0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0

1
3
( 0شاهد(
مقدار بقایا (گرم در  100گرم خاک)
0.5

a
b

0.4
b

0.2

SR

0.3
0.1
0

1
3
( 0شاهد(
مقدار بقایا (گرم در  100گرم خاک)
شکل  -2اثر مقدار بقايای مورد استفاده بر نسبت حجم منافذ قابل زهکشی
( )VDPو نسبت پايداری ( )SRخاک.

به نظر میرسد افزودن برگ زردآلو به خاک به دلیل
افزایش بیشتر ماده آلی خاک سبب بهبود وضعیت خاکدانه-
سازی در خاک شده و در نتیجه تخلخل خاک را تحت تأثیر قرار
داده است ( .)Celik et al. 2010تشکیل و پایداری خاکدانهها

تحت تأثیر عاملهای درونی (ویژگیهای ذاتی خاک) و
عاملهای بیرونی (ویژگیهای محیطی و جانداران خاک) قرار
دارد.
اثرات مثبت افزودن مواد آلی به خاک بر افزایش
خاکدانهسازی و پایداری ساختمان خاک به خوبی شناخته شده
است .مقدار و ترکیب پسماندهای گیاهی اضافهشده به خاک
میتواند پایداری ساختمان خاک را تحت تأثیر قرار دهد
( .)Bronick and Lal 2005مواد آلی از طریق ایجاد پیوندهای
استری و الکترواستاتیکی باعث اتصال ذرات کلوئیدی خاک به
یکدیگر شده و از تخریب خاکدانهها جلوگیری مینماید
( .)Kaplan et al. 1997بنابراین به نظر میرسد استفاده از
بقایای گیاهی در این پژوهش با افزایش میزان کربن آلی در
خاک سبب خاکدانهسازی و افزایش پایداری خاکدانههای موجود
در خاک شده است .این امربا بهبود تخلخل و افزایش حجم
منافذ قابل زهکشی خاک بر شاخص پایداری خاک تأثیر گذاشته
است .در نتیجه در روش مرطوب کردن سریع خاکدانههای
پایدارتر دیرتر تخریب شده و به دنبال آن نسبت منافذ قابل
زهکشی و نسبت پایداری در خاک افزایش یافته است .نتایج
همبستگی نیز نشاندهندهی همبستگی مثبت معنیدار بین
کربن آلی خاک با دو شاخص نسبت منافذ قابل زهکشی
( )r = 0/78و نسبت پایداری در خاک ( )r = 0/89بوده است.
افزایش میزان تنفس میکروبی با افزایش میزان بقایای
مصرفی نشاندهنده افزایش سطح فعالیتهای میکروبی در خاک
بوده که میتواند منجر به تولید پلیساکاریدهای خارج سلولی
شود ( .)Czarnes et al. 2000این پلیساکاریدها نقش مهمی در
پایداری منافذ خاک و خاکدانهسازی ایفا مینمایند .به عالوه
فعالیتهای میکروبی سبب تولید ترکیبات آبگریزی شده که
قرارگیری آنها در سطح خاکدانهها به پایداری آنها در برابر
مرطوب شدن سریع کمک مینمایند (.)Liu et al. 2005
از سوی دیگر کربوهیدراتهای خاک نیز یکی از عوامل
پیونددهنده ناپایدار برای خاکدانهها شناخته شده که به سرعت
توسط جمعیت میکروبی خاک تجزیه میشوند .این مواد در اثر
تجزیه بقایای گیاهی و جانوری در خاک ایجاد شده و در کوتاه
مدت سبب پایداری خاکدانههای درشت خاک میشوند ( Tisdall
 .)and Oades 1982بنابراین افزایش غلظت کربوهیدراتها در
خاک در تیمار بقایای زردآلو نیز میتواند به افزایش پایداری
ساختمان خاک کمک نماید .به عالوه افزایش غلظت
کربوهیدراتها با افزایش مقدار بقایای مصرفی نیز میتواند به
عنوان یکی از دالیل افزایش پایداری ساختمان خاک مورد توجه
قرار گیرد .به طور مشابه ) Shaver et al. (2003نیز گزارش

 1328تحقيقات آب و خاک ايران ،دوره  ،49شماره  ،6بهمن و اسفند 1397

کردند که افزایش زیست توده حاصل از برگرداندن بقایای گیاهی
به خاک سبب افزایش تشکیل خاکدانههای درشت به ویژه در
 2/5سانتیمتری سطح خاک میشود .در پژوهشی که توسط
 (2005) Nottidge et al.انجام شد ،خاکستر چوب بقایای بادام
زمینی به خاک اضافه شده و بهبود تخلخل خاک و ساختمان
خاک در اثر افزودن این بقایا را گزارش شد .مطالعات
 (2007) Bhattacharyya et al.نیز تأثیرات مثبت ماده آلی در
افزایش پایداری ساختمان خاک را نشان داده است.
افزایش سطح شوری از  1به  5دسیزیمنس بر متر تأثیر
معنیداری بر حجم منافذ قابل زهکشی و مکش در نقطه عطف
منحنی مشخصه رطوبتی نداشته است .در حالی که افزایش
شوری به  10دسی زیمنس بر متر سبب افزایش معنیدار حجم
منافذ قابل زهکشی به میزان  30درصد نسبت به تیمار  1دسی-
زیمنس بر متر و همچنین افزایش  24درصدی این پارامتر
نسبت به تیمار  5دسیزیمنس بر متر ،غیر معنیدار شده است.
همچنین افزایش شوری از  1به  10دسیزیمنس بر متر سبب
کاهش معنیدار  16درصدی مکش در نقطه عطف منحنی
مشخصه رطوبتی خاک شده است (جدول .)7
0.5

a

0.4
b

b

SR

0.3
0.2

تجزیه میکروبی در خاک سبب کاهش تجزیه بقایای گیاهی و
کربوهیدراتهای خاک شده و شرایط برای پایداری ساختمان
خاک را فراهم نموده است (.)Jafari et al. 2013

0.1
0
1
5
10
شوری (دسی زيمنس بر متر)

نتيجهگيری کلی

a
b

b

5

1

0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0

VDP ratio

10

افزایش شوری خاک از  1به  10دسیزیمنس بر متر سبب
افزایش شاخص پایداری در روش مرطوبسازی سریع خاک شده
است .این شاخص در تیمار شوری  10دسیزیمنس بر متر
نسبت به دو تیمار  1و  5دسیزیمنس بر متر به ترتیب به میزان
 60و  43درصد افزایش داشته است (جدول  .)8به عالوه افزایش
شوری از  1به  5دسیزیمنس بر متر سبب افزایش معنیداری
در نسبت حجم منافذ قابل زهکشی و نسبت پایداری نشده است.
در حالی که در تیمار  10دسیزیمنس بر متر ،میزان نسبت
حجم منافذ قابل زهکشی و نسبت پایداری نسبت به تیمار 1
دسیزیمنس بر متر به ترتیب  20و  46درصد افزایش داشته
است (شکل .)3
به نظر میرسد افزایش غلظت یون کلسیم با افزایش
شوری سبب افزایش پایداری ساختمان خاک شده و این امر
باعث شده تا در روش مرطوبسازی سریع با افزایش شوری
امکان تخریب خاکدانهها کاهش یافته و بیشترین حجم منافذ
قابل زهکشی و منافذ درشتتر و به دنبال آن بیشترین نسبت
پایداری در سطح شوری  10دسیزیمنس بر متر دیده شود.
کاتیون دو ظرفیتی به صورت پلی بین ذرات خاک و گروههای
عامل مواد آلی عمل نموده و سبب استحکام خاکدانهها میشود.
در واقع کمپلکس رس-کاتیون-ترکیبات آلی از عوامل اصلی
پایدارکننده درون خاکدانههای ریز محسوب میشوند ( Bronick
 .)and Lal 2005به عالوه افزایش شوری با محدود ساختن

شوری (دسی زيمنس بر متر)
شکل  -3اثر شوری بر نسبت حجم منافذ قابل زهکشی ( )VDPو نسبت
پايداری ( )SRخاک.

بهطور کلی نتایج نشان داد کاربرد بقایای برگ زردآلو و سنجد
در خاک با بهبود مواد آلی و کربوهیدراتهای خاک سبب بهبود
فعالیت میکروبی در خاک میشود .مجموعه این عوامل خاکدانه-
سازی در خاک را تحریک نموده و سبب افزایش پایداری
خاکدانهها میشود .روش  HEMCمورد استفاده با شاخصهای
گوناگون به خوبی تفاوت بین تیمارها را نشان داده است .در
مجموع پیشنهاد میشود کاربرد بقایای گیاهی در خاک به عنوان
اصالحکننده در شرایط مزرعه و با بررسی اثرات آن بر رشد گیاه
مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت نسبت به مفید بودن آنها
تصمیمگیری شود.
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