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  عنوان:
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  سکینه :نام                                                     سلحشور خیارك :دانشجو خانوادگی نام

دو خاك ریز و درشت بافت  هیدرولیکی مقایسه اثرات کاه و کلش گندم بر خصوصیات فیزیکی و :نامهپایان عنوان

  .منتخب از منطقه نیمه خشک

  

  دکتر شکراله اصغري :راهنما استاد 

                            علوم خاك :رشته                                           کارشناسی ارشد ی:تحصیل مقطع 

    اردبیلی محقق :دانشگاه                                              فیزیک و حفاظت خاك :گرایش

  88ات:صفح تعداد            08/11/93    دفاع: تاریخ             فناوري کشاورزي و منابع طبیعی :دانشکده 

اثرات کـاه و کلـش گنـدم بـر      باشد. هدف از این تحقیق بررسیضعیف می نیمه خشک هاي مناطق خشک وخاكیکی کیفیت فیز :چکیده

هاي خـاك از دشـت مغـان    برخی خصوصیات فیزیکی و هیدرولیکی دو نوع خاك ریز و درشت بافت منتخب از منطقه نیمه خشک بود. نمونه

و  20هاي پولیکـا بـه قطـر    با به کارگیري لوله  تصادفی بلوك هاي کامالً  پایه طرح قالب در فاکتوریل ا طرحب ايلخانهگ آزمایش برداشته شد.

وا خشـک بودنـد. طـرح آمـاري     درصد وزنی در خاك ه 5و  3، 2، 1(شاهد)،  کلش شامل صفر متر اجرا گردید. مقادیر کاه وسانتی 25ارتفاع 

سطح و فاکتور دوم کالس بافت خـاك در   5تور اول مقادیر مصرفی کاه و کلش در طرح پایه بلوك کامالً تصادفی بود. فاکآزمایش فاکتوریل با 

مـاه   6درصد رطوبـت ظرفیـت مزرعـه بـه مـدت       75تا  50و رطوبت  22±4℃اي با دماي هاي خاك در شرایط گلخانهدو سطح بود. ستون

- ) در مکـش SMCو منحنـی رطـوبتی خـاك (   ) MWDها (نگهداري شدند. کربن آلی، جرم مخصوص حقیقی، میانگین وزنی قطر خاکدانه

جرم مخصـوص ظـاهري، هـدایت هیـدرولیکی      گیري شد.هاي دست خورده اندازهمتر در نمونهسانتی15000و  10000، 5000، 3000هاي

ـ هاي دست نخورده(سبلندرهاي متر در نمونهسانتی 600 و 300، 100،  80، 60، 40، 20، 10صفر، هاي در مکش SMC) و KSاشباع ( ه ب

 هـاي  و بـا اسـتفاده ار داده    Retcوان گنـوختن بـا بـه کـارگیري نـرم افـزار        nو  αمتر) تعیین گردیـد. پارامترهـاي   سانتی 5قطر و ارتفاع 

SMC) محاسبه گردید. شاخص کیفیت فیزیکی خاكSp نیز با استفاده از پارامترهاي (  SMC) شامل رطوبت اشباعsθ  رطوبـت باقیمانـده ،( 

)rθ و (پارامتر n  ثدرصد باع 5تا  1وان گنوختن محاسبه شد. نتایج نشان داد که استفاده از کاه و کلش در مقادیر ) تا 4/4افزایش کربن آلی 

 22(  ks)،  5/62تـا %   5/12و  2/266% تـا  100( MWD ،)65تا % 4/31و 42/ 1تا % 5/10)، تخلخل کل ( 6/105تا %  1/15و  47/0 %

تـا   5/12 و 6/26 % تـا  20بـت قابـل اسـتفاده (    )، رطو 20تـا%   87/7و  6/24 % تـا  65/11( FC)،رطوبـت  85/162تا %  80و  4/195% تا

%37/59 ،(rθ )3/33  % 45تـا %  1/9تا  3/66تا ،(α  )10   پـارامتر  37/59تـا %  5/12و  50%تـا ،(n )63/0  % و 37/59تـا %  5/12 و 7تـا ( 

Sp)71/5  % نسـبت بـه شـاهد  بـه ترتیـب در      4/1تا%  3/1و  48/1تا %  3/1خصوص ظاهري ( ) و کاهش جرم م3/29تا % 53/8 و 6/14تا (

) در هر دو خـاك نسـبت   <mµ75دار منافذ ماکرو (خاك لوم شنی  و لوم رسی گردیدند. کلیه مقادیر مصرفی کاه و کلش باعث کاهش معنی

ر بیشتر از خاك لوم شنی بود. بنابراین، استفاده از کاه و دا) درخاك لوم رسی به طور معنی>mµ 35افذ میکرو (نبه شاهد گردید. همچنین م

کـاه و کلـش بـر خـاك لـوم رسـی        رو درشت بافت مورد آزمایش گردید اگرچه تاثی کلش گندم باعث بهبود کیفیت فیزیکی هر دو خاك ریز

    مشهودتر از لوم شنی بود.

  

  ري خاکدانه، هدایت هیدرولیکیکالس بافت، کاه و کلش ، منحنی رطوبتی خاك، پایداکلمات کلیدي: 
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  مقدمه  - 1- 1

ماند هایی از گیاه هستند که پس از برداشت گیاه زراعی در مزرعه باقی میبقایاي گیاهی قسمت

 باروري قدرت حفظ سبب ،گزینی یا فراهم کردن عناصر غذایی در خاكتوانند با جايبقایاي گیاهی می

 میکروبی، هايفعالیت تبخیر، تحریک کاهش ،خاك در آب حفظ خاك، آلی ماده افزایش غلظت خاك،

 قدرت بهبود و و بیولوژیک شیمیایی فیزیکی، هايویژگی بهبود دمایی، کاهش نوسانات بندي،دانه افزایش

 فرسایش خاك، کاهش نتیجه در و خاك ساختمان حفظ با توانندهمچنین می شوند. خاك پذیريشخم

 منابع کاهش سبب کشاورزي، در رفته به کار یر مواد شیمیاییسا و آالینده عناصر با کالت) جذب (ایجاد

ها به طور مستقیم به ارزش اراضی براي بسیاري از کاربريشوند.  محیط آلودگی و آالینده، رواناب

فعالیت موجودات زنده تابعی  خصوصیات خاك آنها بستگی دارد. توانایی خاك براي تقویت رشد گیاهان و

نوع ماده آلی بستگی دارد. نتایج  به حفظ و اًیمیایی خاك است که اکثرش خصوصیات فیزیکی و از

تحقیقات نشان داده است که خصوصیات خاك یکی از عوامل عمده تغییرپذیري تولید در مزارع به شمار 

تولید محصول امري بدیهی  اهمیت آن در افزودن بقایاي گیاهی بر خصوصیات خاك اثر گذاشته و رود.می

توان به کمبود مواد آلی، ناپایداري نیمه خشک می هاي مناطق خشک واز مشکالت خاك رود.به شمار می

هاي ریز آهک اشاره کرد. همچنین خاك و pH ها و باال بودنساختمان خاك، پایداري ضعیف خاکدانه

 باشند مثالمی مشکالتی یک سرينیز داراي  هاي متوسط بافتدر مقایسه با خاك بافت و درشت بافت

هاي ریز خاك عناصر غذایی و اتالف آب و امالح، داري آب وهاي درشت بافت از نظر ظرفیت نگهخاك

ورزي و زهکشی ناقص داراي مشکالتی نظر نفوذ آب در خاك، دیرتر آماده شدن براي خاك بافت از

افزودن توان به هاي مناطق خشک و نیمه خشک میهاي اصالح خاكاز روش). 1372بوردي،(باي هستند

افزودن کاه و  کودهاي دامی، بقایاي گیاهی مثل کاه و کلش و مواد زائد مثل لجن فاضالب اشاره کرد.

به آن در برخی مناطق  دسترسی آسان وباشد از جمله فراوانی و ارزانی داراي مزایایی میبه خاك کلش 

ي معایبی از جمله آلودگی سوزاندن کاه و کلش دارااز سوي دیگر  .توان اشاره کردمی مثل دشت مغان

باعث مواد آلی هاي شنی افزودن در خاك باشد.میخاك محیط زیست و صدمه به جمعیت میکروبی 



 

  

هاي شود و در خاكکاهش جرم مخصوص ظاهري شده در نتیجه باعث افزایش تخلخل و رطوبت وزنی می

-می جاي بر اراضی سطح در زیادي گیاهی هايبازمانده هسالهر  .شودرسی منجر به تسهیل زهکشی می

گیرد. مورد استفاده  قرار می آب ذخیره و خاك به منظور کنترل فرسایش که در برخی مناطق مانند

 آلی، کربن تجمع باعث مزرعه خاك سطح ذرت با باقی ماندن درو  لوبیا نیشکر،: مانند گیاهانی بقایاي

 از بهبود بسیاري و خاك در جذب قابل غذایی عناصر از دیگر برخی فسفر و پتاسیم و کل، نیتروژن

 بقایا تبرداش و بود خواهند گذار تاثیر عملکرد گیاه بر نهایت شد که در خواهند خاك فیزیکی خصوصیات

توسعه می یابند  کمتر معموالً خاك فیزیکی خصوصیات و شده آلی خاك از مواد شدن تهی باعث عمزار زا

  .)1381 ،معزاردالن و ثواقبی(

 و خاك آلی مواد کمبود شرایط کشت دوگانه، در ویژه به قبلی محصول بقایاي داومسوزاندن م

 کلش باقی و کاه نقش که است حالی در این خواهد داشت، پی را در زراعی هايخاك کاهش حاصلخیزي

 دماي خاك، تعدیل آب تلفات کاهش گیاه، براي شده غذایی آزاد مواد تامین به توانمی را گیاهی مانده

 خاك، رطوبتی ذخیره گیاه، افزایش براي عناصر برخی نمودن جذب در قابل خاك اسیدیته کاهش ،خاك

 دانست. اهمیت با ها مسمیکروارگانی فعالیت انرژي براي منبع و خاك شیمیایی و فیزیکی بهبود خواص

است  كخا کیفیت ارزیابی در کلیدي عنصر یک خاك، آلی مواد که دارند عقیده دانشمندان از بسیاري

  .)1991 ،پیرسی با خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی آن دارد (الرسون وقوي چون ارتباط 

 تا خشک مناطق در درصد یک از کمتر از خاکها آلی ماده میزاندارد که ) عقیده 1993( پوست

 عادلت حاصل خاك در شده ذخیره آلی کربن میزان واست  متغیر پیت هايدر خاك درصد 40 از بیشتر

 دیگر طرف از آلی مواد تجزیه و طرف یک از آلی تولید مواد باعث که است زیستی مهم فرایند دو بین

 شرایط آنها مهمترین که قوي بوده زیستی و فیزیکی هايهکنند کنترل داراي فرایند دو این .شودمی

 غیر قابل گیاهی، بقایاي نوع و شیمیایی ترکیب خاك، زیستی و شیمیایی فیزیکی، خصوصیات اقلیمی،

 آلیسون .باشدمی عوامل این همکنش بر و زراعی مدیریت خاك، موجودات براي مواد آلی بودن دسترس

  د:کنمی بیان زیر صورته ب را خاك در آلی ماده سودمند نقش  )1973(



 

  

 است. خاك موجودات و گیاهان براي انرژي و معدنی مواد منبع آلی ماده  - 1

 .داردمی نگه خاك در گیاه جذب قابل شکل را به آنها غذایی، عناصر کردن کالت با آلی ماده  - 2

   .دهد می افزایش را مصرفی آب راندمان و آب به خاك پذیري آلی نفوذ ماده  - 3

به  کندمی تسهیل را کشاورزي عملیات بخشیده و بهبود را خاك فیزیکی خصوصیات آلی ماده  - 4

 کشاورزي تولید محصوالت در که سودمندي اثرات خاطره ب اخیر دهه چند در آلی ماده دلیل همین

 است. شده واقع زیادي توجه مورد داشته

 دهد. می افزایش را ریشه توسعه و سازي خاکدانه آلی ماده  - 5

 آلی میزان ماده بر متفاوتی تاثیر مختلف هاياظهار داشت مدیریت )2006(جکسون  و جوباجی

 هدر باعث نامطلوب هايمدیریت و خاك آلی ماده زانمی افزایش باعث مطلوب هايمدیریت .دارند خاك

 هايمدیریت و طبیعی منابع در بشر جویانه سود و نامناسب هايدخالت  .شوندمی خاك رفت ماده آلی

 شدن گرم که نموده مبدل اتمسفر براي کربنیک گاز تولید منبع به یک را خاك آلی ماده علمی، غیر

 مراهه به را زیست محیط آلودگی و زایی فرسایش، بیابان زایشاف خاك، حاصلخیزي کاهش زمین، کره

 هدایت آب، در هاخاکدانه جمله پایداري از خاك فیزیکی خواص بهبود باعث آلی مواد .است داشته

 و مزرعه سطح از بقایا خارج کردن با که حالی شوند درمی خاك در آب ظرفیت نگهداري و هیدرولیکی

   .)1383، حیدريافتد (اتفاق نمی خاك ساختمان بهبود و آلی ادهم افزایش آنها سوزاندن یا

 و خاك آب دارينگه ظرفیت موارد برخی در ،آلی ماده شدن زیاد آن تبع به و گیاهی بقایايافزودن 

 همین و داده کاهش خاك را فشردگی و ظاهريجرم مخصوص  بخشیده، بهبود را هدایت هیدرولیکی

، و مهیوز يک ر(م دهد می کاهش را خاك فرسایش میزان سطح خاك، رد )(مالچ پوشش عنوان به طور

 سطح از تبخیر میزان خاك، کاهش در آب نفوذ موجب اراضی سطح در گیاهی، بقایاي وجود ).1985

 (شود می دیم مناطق در ویژه رطوبت به ذخیره جهت مزرعه سطح در برف دارينگه یا حفظ و خاك



 

  

ها به طور نیمه خشک ایران خاك ). در مناطق خشک و2009، نهمکارا و رومانکاس ؛1982 هیلل،

از این نظر افزایش سطح  .دنباشنامطلوبی میفیزیکی لی فقیر و داراي خصوصیات آ معمول از نظر ماده

(خوشگفتارمنش و  برخوردار است ايهایی از اهمیت ویژهافزودن بقایا در چنین خاكاز طریق لی آماده 

ن بقایاي پوسیده منجر به افزایش فعالیت میکروبی شده که در نهایت افزایش افزود ).1381سیادت، 

-ها و تنفس قارچعالوه بر این موسیالژ تولید شده توسط باکتري. پایداري ساختمان خاك را به دنبال دارد

  ). 2009لی خاك است (تجادا و همکاران، آها یک منبع قابل دسترس کربن 

  اهمیت و ضرورت پژوهش - 2- 1 

کاربرد شدید و غیرکنترل شده کودها و سموم شیمیایی به منظور افزایش تولیدات محصوالت 

شود. کشاورزي، از طریق آلودگی آبهاي سطحی و زیرزمینی منجر به آسیب جدي محیط زیست می

سوزاندن کاه و کلش گندم توسط کشاورزان در برخی مناطق ایران از جمله دشت مغان به جاي مخلوط 

 کاهش بلند با خاك عالوه بر آلودگی محیط زیست، مشکالتی مانند هدرروي ماده آلی خاك وکردن آن 

عدم تضعیف کیفیت فیزیکی خاك را در پی دارد.  تاًًمدت حاصلخیزي و جمعیت میکروبی خاك و نهای

-وجود وسایل مناسب جهت کاشت در درون بقایا و حجم زیاد بقایاي گیاهی مشکالت را دو چندان می

تواند در جلوگیري از سوزاندن کاهش میزان بقایاي گیاهی از طریق مخلوط کردن آنها با خاك می د.نمای

 مدیریت مناسب ،ریزيبرنامه براي شناسایی، آنها و بهتر شدن شرایط براي آماده سازي زمین کمک نماید.

ي گیاهی بر روي برداري صحیح از منابع خاك الزم است دیدگاه صحیحی درباره پراکنش بقایابهرهو 

سطح خاك وجود داشته باشد. گیاهان براي رشد بهینه خود نیازمند مواد مغذي متعددي از خاك در 

مقادیر مختلف هستند. بنابراین شناسایی راهکارهاي موثر در کاهش مصرف کودهاي شیمیایی و نیز 

امات در راستاي کاهش تلفات آنها به منظور کنترل آلودگی زیست محیطی از جمله مهم ترین اقد

هاي آلی مثل کاه و کلش به کشاورزي پایدار است. یکی از راهکارها در این زمینه استفاده از اصالح کننده

   باشد.جاي کودهاي مصرفی می

  



 

  

  اهداف پژوهش - 3- 1

  تاثیر مقادیر مصرفی کاه و کلش گندم بر کربن آلی خاك منطقه نیمه خشک. -1         

  .و کلش گندم بر جرم مخصوص ظاهري و حقیقی خاك تاثیر کاه -2         

  میکرو) خاك. مزو، تأثیر کاه و کلش گندم بر تخلخل خاك و توزیع اندازه منافذ (ماکرو، -3         

  ها.تأثیر کاه و کلش گندم بر میانگین وزنی قطر خاکدانه - 4          

  اك.تأثیر کاه و کلش گندم بر هدایت هیدرولیکی خ - 5          

) شامل 1980تأثیر کاه و کلش گندم بر پارامترهاي منحنی رطوبتی در مدل وان گوختن ( -6 

  .n و αضرایب  ،)(رطوبت باقیمانده  ،)(رطوبت اشباع 

  تأثیر کاه و کلش گندم بر موقعیت شکل منحنی رطوبتی خاك. - 7           

  .خاك ش گندم بر مقدار آب قابل استفادهتأثیر کاه و کل  - 8           

  تعیین مقدار مصرفی بهینه کاه و کلش از نظر اثر بر خصوصیات فیزیکی خاك. - 9           

ز و درشت کالس ری مقایسه تاثیر کاه و کلش گندم بر خصوصیات فیزیکی خاك در دو نوع - 10

  بافت. 

  

  

  

 



 

  

  

  دوم:فصل 

  مروري بر منابع

  

  

  



 

  

  بر خصوصیات فیزیکی خاكگیاهی  بقایايتاثیر  - 1- 2

   کربن آلی - 1- 1- 2

شود ولی کیفیت فیزیکی خاك به چه جزء خصوصیات شیمیایی خاك محسوب می کربن آلی اگر 

لذا در این قسمت به تاثیر بقایاي گیاهی بر خصوصیات فیزیکی خاك می  باشد.شدت متأثراز آن می

  پردازیم. 

اي محصول تاثیري بر روي ماده آلی خاك نداشت. این ) بیان داشت سوزاندن بقای1989(داالل 

هاي ریز بافت در شرایط آب و هوایی خشک ساله) بر روي خاك13محقق دریک آزمایش طوالنی مدت (

جرم مخصوص ظاهري و حجم منافذ کل ، سوزاندن کلش تأثیري بر روي مقدار ماده آلی خاك دریافت

- هاي ریز بافت نسبت به خاكآلی ممکن است در خاك نداشت. همچنین براساس نظر وي تغییرات ماده

هاي ریز بافت هدایت هیدرولیکی کمتري دارند پس با اضافه کردن هاي درشت بافت بیشتر باشد. خاك

  یابد.بقایاي گیاهی هدایت هیدرولیکی آنها افزایش می

کربن آلی خاك ورزي و مدیریت بقایاي گیاهی بر ) در بررسی اثرات خاك1995هینان و همکاران (

به این نتیجه رسیدند که کاهش کربن آلی خاك در روش کشت مستقیم و باقی گذاردن بقایاي گیاهی، 

  باشد.ورزي مرسوم و دفن کامل بقایا میکمتر از روش خاك

) طی مطالعاتی اثبات کردند بازگشت بقایاي 1995( ) و الل واستوارت1990( هاولین و همکاران

تاثیر مطلوب بر روي ساخته شدن کربن  و حاصلخیزي خاك کامالً هبود کیفیتمحصول به خاك براي ب

مقدار ماده آلی را  ،هاي کشت شدهکارگیري بقایاي گیاهی به خاكه آلی دارد و به این نتیجه رسیدند ب

اثرات مطلوب بقایاي گیاهی بر روي  )1999( و دیوکر و الل )1990( هاولین و همکاران دهد.افزایش می

  گزارش کردند. خاك ها را براي الیه سطحینگهداري آب و پایداري خاکدانه ،لی خاكآ ماده

کارگیري میزان بقایاي گیاهی را بر روي کربن آلی خاك ه ) تاثیر خطی مثبت ب1999( دیوکر و الل

   .افزایش یافت درصد 8/2به میزان  را گزارش کردند که در نتیجه آن ذخیره کربن در خاك



 

  

هاي آلی را بر برخی خصوصیات اي تاثیر اصالح کننده) طی تحقیق مزرعه2011( انابویاجیال و س

 3تاثیر در تحقیق این محققان فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی یک خاك با بافت لوم شنی بررسی کرد 

کمپوست ایجاد شده از  نیز و تن در هکتار) 120 و 80، 40اي (هاي مزرعهاز لگومسطح مصرفی 

که هر دو لوم شنی مطالعه گردید. نتایج نشان داد خصوصیات فیزیکی خاك برخی خانگی بر  فاضالبهاي

افزایش مواد آلی در دادند. و مقدار نیتروژن را افزایش خاك لی آکربن دار معنینوع اصالح کننده به طور 

  . در پایداري ساختمان خاك و نفوذپذیري ایجاد کردداري معنیبهبود  ،هاي تحت تیمارخاك

بر روي مقدار ماده آلی خاك کارگیري مالچ کاه ذرت را ه منفی ب ) تاثیر2001همکاران ( و اویدراوگو

هاي مناطق نیمه خشک مشاهده کردند و به این نتیجه رسیدند که این تاثیر منفی وقتی کاه در خاك

هاي آلی ح کننده) تاثیر اصال1999زبارس و همکاران ( یابد.ذرت با اوره ترکیب شده باشد کاهش می

خاك را بر روي برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی یک خاك بدون ماده آلی بررسی کردند و به این 

سال) مقدار ماده آلی خاك را 4نتیجه رسیدند که به کارگیري ساالنه مواد زائد شهري براي مدت طوالنی (

  .افزایش داد

 بقایاي کردن مدفون از ناشی خاك آلی نکرب مقدار که دادند نشان )2004همکاران ( و آلماراس

است. گزارش شده  ورزيخاك بدون حالت از بیشتر خاك، ترپایین هايالیه ها درریشه تجزیه و گیاهی

 سالیانه به صورت خاك، آلی کربن افزایش براي ذرت -گندم  تناوب در نیز چین کشور شمال در است که

 خاك باالیی الیه با هکتار) در کربن تن 5/4 -  6/5ل تن بقایاي گیاهی (معاد 12- 14هکتار  هر در

 ذرت - گندم  تناوب یک در مکزیک در دیگري پژوهش در ).2008همکاران،  و گردد (زینگمخلوط می

 17/1و  15/1خاك به ترتیب  کل نیتروژن و آلی کربن گردید باعث خاك با گیاهی بقایاي جزئی اختالط

  ).2009همکاران،  و گیاهی باشد (باخت ایايبق برگرداندن حالت از بیشتر برابر

درصد) را در افزودن تیمار کاه و کلش  8/2) بیشترین مقدار ماده آلی (1391حیدري و همکاران (

درصد) در تیمارهاي بدون بقایا مشاهده کردند. نتایج نشان داد  5/1به خاك لومی و کمترین مقدار آن را (

شوند از یک طرف ن بقایاي گیاهی که در نهایت به ماده آلی تبدیل میدر تیمار سوزاندن بقایا، از بین رفت



 

  

دار مقدار  و از بین رفتن ماده آلی موجود در خاك در اثر سوزاندن از طرف دیگر  از دالیل کاهش معنی

ماده آلی خاك بود به طوري که مقدار ماده آلی در تیمار شاهد و برگرداندن بقایا بیشتر از تیمار سوزاندن 

  قایا بود.ب

 تحقیقات مرکز به ارزوئیه وابسته تحقیقاتی مزرعه محل در ) آزمایشی1388نجفی نژاد و همکاران (

بر روي برخی خصوصیات فیزیکی خاك 1379 -82 هايسال در کرمان استان طبیعی منابع و کشاورزي

 سوزاندن -2 بقایا، ظحف - 1لوم رسی انجام دادند. تیمارهاي مورد استفاده شامل چهار سطح بقایاي گندم 

بقایا بودند. نتایج نشان داد  سوزاندن -4بقایا،  آوري جمع - 3میان،  در سال یک به صورت بقایا حفظ و

درصد ماده آلی به ترتیب داراي  59/0درصد ماده آلی و تیمار سوزاندن بقایا با  65/0تیمار حفظ بقایا با 

 در رسی ن  افزودن بقایاي گیاهی گندم به خاك لومهمچنی بیشترین و کمترین ماده آلی در خاك بودند.

 آلی خاك شد. بقایا منجر به کاهش مادة سوزاندن و آلی خاك ماده سال منجر به افزایش 4طی 

 تیمار با مقایسه در بقایا تیمار حفظ در را خاك آلی ماده جزئی افزایش )1999جمشیدیان و همکاران (

  نمودند. گزارش بقایا سوزاندن

اي با افزودن بقایاي گیاهی گندم به خاك به میزان ) طی یک مطالعه1390همکاران ( صالحی و

بر خصوصیات فیزیکی خاك با بافت لوم سیلتی  1388و  1378درصد در تابستان  75و  50، 25صفر، 

داري بین تیمارهاي داراي بقایا بر کربن آلی خاك به این نتیجه رسیدند که در سال اول تفاوت معنی

درصد بقایا، بیشترین کربن آلی مشاهده گردید و  75و  50ده نشد ولی در سال دوم در تیمارهايمشاه

) گزارش 1387فرهودي و همکاران ( کمترین مقدار کربن آلی در تیمار صفر درصد بقایا مشاهده گردید.

اك سبب کردند برگرداندن بقایاي گیاهی ذرت به خاك لوم رسی در مقایسه با خارج نمودن آنها از خ

درصد کربن آلی خاك شد. همچنین هنگامی که گندم و ذرت در تناوب با هم کشت شدند  2/7افزایش 

درصد و در  25هایی که بقایاي گندم و ذرت با خاك مخلوط شدند مقدار کربن آلی خاك در کرت

  .درصد افزایش یافت 16کرتهایی که بقایاي ذرت خارج و بقایاي گندم با خاك مخلوط شدند 
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Abstract:  Soil physical quality of arid and semiarid regions is poor.The objectives of this study were to 

investigate the effects of wheat straw on some physical and hydraulic properties of two fine and coarse- 

textured solis selected from semiarid  region. Soil samples were taken from Moghan  plain . The study was  

conducted using PVC columns (20 cm diameter and 25 cm height).The straw rates were: o(control), 1, 2, 

3,4 and 5 mass precent in the air – dried soil. The design of experiment was factorial with randomized 

block (factor A: used straw rates at 5 levels; factor B: soil textural class at 2 levels). The soil columns were 

incubated in greenhouse conditions (temprature of 22 ±4 ℃ and 0.5 to 0.75 FC soil moisture) for 6 months. 

Organic carbon (OC), particle density (Dp), mean weight diameter of aggregates (MWD), and  residule soil 

moisture at 3000, 5000,10000 and 15000 cm were measured  in disturbed soil samples using pressure plate 

instruwent. The bulk density (Db), saturated hydraulic conductivity (Ks), SMC at 0, 10, 20, 40, 60, 80, 100, 

300, 600 and 1000 cm suctionc were determined in undisturbed soil samples using steel cylenders (5 cm 

diameter and 5cm height). The van Genuchten α and n parameter calculated using RETC software.from 

SMC data. The soil physical quality index (sp) computed by using saturated (θs), and resiual (θr) water 

contents, and VG-n parameters. The results showed that application of straw at the rates of 1 to 5% 

increased OC (4.4 to 47% and 15.1 to 105.6%), total  porosity (10.5 to 42.1% and 31.4 to 65%), MWD 

(100 to266.2% to 2.5 to 62.5%), Ks ( 22 to 195.4 % and 80 to 162.85%),θFc (11.65 to 24.6% to 7.87 to 

20%), θAW (20 to 26.6% and 12.5 to 59.37%),θr (33.3 to 66.3% and 9.1 to 54%), α (10 to 50% and 12/5 to 

59.37%), VG- n ( 0.63 to 7% and 12.5 to 59.37%), and Sp (5.71 to 14.6% and 8.53 to 29.3%) and 

decreased Db ( 1.3 to 1.48% and 1.3 to 1.4%) compared with control in sandy loam and clay lome soils, 

respectively All used rates of straw significanty decreased macropores (>75 µm) in both soils celective to 

the control. Also microporres (<30 µm) in clay loam soil were significantly more than sandy loam soil. 

Therefore, application of wheat straw improved physical quality of  the examined fine and coarse- textured 

soils. Although the improvement effects of straw on clay loam soil was more than sandy loam soil. 
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