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باشد. هدف از اين پژوهش بررسي اثرات روی خصوصيات فيزيكي خاک ميی بر الگوم دارای اثرات ويژه استفاده از ماده آلي و کشت

ين بود. به ا منطقه نيمه خشکخاک يک خصوصيات فيزيكي و پارامترهای منحني رطوبتي  برخي ماده آلي و کشت لگوم بر2استفاده از 

تصادفي، فاکتور اول  بلوک کامالآزمايش به صورت فاکتوريل در قالب طرح  استفاده شد. گياه کشت در سه سطح منظور از سه نوع کود آلي

و  57کمپوست گاوی و کود مرغي و فاکتور دوم شامل مقدار کود در سه سطح صفر، شامل نوع کود در سه سطح کمپوست گاوی، ورمي

جمعا سه تكرار و  دربر هكتار و فاکتور سوم نوع کشت در سه سطح بدون کشت، کشت نخود و کشت عدس  خالص نيتروژن کيلوگرم 071

گيری جرم مخصوص ظاهری و منحني رطوبتي اجرا گرديد. از هر کرت يک نمونه خاک دست نخورده برای اندازهمتر مربع  2×2کرت 10در 

و ميانگين کربن آلي  چهار نقطه،ری جرم مخصوص حقيقي، منحني رطوبتي در گيو نيز يک نمونه دست خورده برای اندازه هشت نقطهدر 

 7و برای هرکرت در درجا به صورت  با دستگاه پنترومتر خاک گيری مقاومت فرورویهمچنين اندازه. برداشته شد هاوزني قطر خاکدانه

های منحني رطوبتي به اين مدل و با به داده طريق برازش( از 0811در مدل وان گنوختن ) n( و αتكرار انجام گرديد. پارامترهای آلفا )

ترتيب معادل رطوبت به  (rθو رطوبت باقيمانده )  (sθبرآورده گرديدند. همچنين پارامترهای رطوبت اشباع ) RETCکارگيری نرم افزار 

 (2112) رابطه ارائه شده توسط دکستر( از طريق Spبار در نظر گرفته شد. شيب منحني رطوبتي در نقطه عطف ) 07در مكش صفر و 

متر مربوط به تيمار کود مرغي در ميلي 42/1ها به ميزان ميانگين وزني قطر خاکدانهمقدار نتايج نشان داد که بيشترين محاسبه گرديد. 

ر مقاومت فروروی به دار  مقداکيلوگرم نيتروژن خالص در هكتار بود. همچنين افزايش مقدار مصرف کود موجب کاهش معني 071مقدار 

درصد شد. به همين ترتيب استفاده از کود مرغي و کشت عدس به دليل باال بردن منافذ ميكرو و کاهش منافذ ماکرو باعث  02تا  4ميزان 

دار شد معني SPدرصد گرديد. همچنين اثر نوع کود آلي بر پارامتر  21تا  3افزايش رطوبت ظرفيت مزرعه و آب قابل استفاده گياه به ميزان 

 در کود مرغي به دست آمد که باعث افزايش کيفيت خاک شد. 155/1به ميزان  SPو بيشترين مقدار 
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 Error! Bookmark notخاک يكيدروليه یپارامترها بر لگومکشت  و يآل یکودها کاربرد اتاثر 2-3

defined. 
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defined. 

 Error! Bookmark not(θFC) يزراع تيظرف رطوبت بر لگومکشت  و يآل یکودها کاربرد اتاثر -2-3-2

defined. 

 !Error(θPWP) دائم يپژمردگ نقطه رطوبت بر لگوم کشت و يآل یکودها کاربرد اتاثر -2-3-3

Bookmark not defined. 

 !Error(0811) گنوختن ون معادله یپارامترها بر لگومکشت  و يآل یکودها کاربردات اثر 2-2

Bookmark not defined. 

 Error! Bookmark(0811) گنوختن ون مدل در n پارامتر بر لگوم کشت و يآل یکودها کاربردات اثر 2-7

not defined. 

 Error! Bookmark not(d) منفذ نيدرشتر قطر بر لگوم کشت و يآل یکودها کاربرد اتاثر -2-7-0

defined. 
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Bookmark not defined. 
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 صفحه                                                       هاشكلفهرست 

 

 Error! Bookmarkخاک یظاهر مخصوص جرم بر يمصرف کود مقدار و نوع متقابل اثرات -0-2  شكل

not defined. 

 !Errorخاک یظاهر مخصوص جرم بر يمصرف کود و نوع اهيگ کشت نوع متقابل اثرات -2-2  شكل

Bookmark not defined. 

 !Errorخاک یظاهر مخصوص جرم بر يمصرف کود مقدار و اهيگ کشت نوع متقابل اثرات -3-2  شكل

Bookmark not defined. 

 Error! Bookmark not.يقيحق مخصوص جرم بر يمصرف کود نوع و کود مقدار متقابل اثرات -2-2  شكل

defined. 

 !Errorخاک يقيحق مخصوص جرم بر يمصرف کود نوع و اهيگ کشت نوع متقابل اثرا -7-2  شكل

Bookmark not defined. 

 !Error.خاک يقيحق مخصوص جرم بر يمصرف کود مقدار و اهيگ کشت نوع متقابل اثرات -4-2  شكل

Bookmark not defined. 

 .Error! Bookmark not defined ... .کل تخلخل بر يمصرف کود مقدار و نوع متقابل اثرات -5-2  شكل

 Error! Bookmark not.کل تخلخل بر اهيگ کشت نوع و يمصرف کو نوع متقابل اثرات -1-2  شكل

defined. 
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 Error! Bookmark not.کل تخلخل بر اهيگ کشت نوع و يمصرف کود مقدار متقابل اثرات -8-2  شكل

defined. 

 Error! Bookmark.ها قطرخاکدانه يوزن نيانگيم بر يمصرف کود مقدار و نوع متقابل اثرات -01-2  شكل

not defined. 

 !Errorها خاکدانه قطر يوزن نيانگيم بر اهيگ کشت نوع و يمصرف کود نوع متقابل اثر -00-2  شكل

Bookmark not defined. 

 !Error.ها خاکدانه قطر نيانگيم بر اهيگ کشت نوع و يمصرف کود مقدار متقابل اثرات -02-2  شكل

Bookmark not defined. 

 Error! Bookmark not.خاک یفرورو زانيم بر يمصرف کود مقدار و نوع متقابل اثر -03-2  شكل

defined. 

 Error! Bookmark.خاک یفرورو زانيم بر اهيگ کشت نوع و يمصرف کود نوع متقابل اثر -02-2  شكل

not defined. 

 Error! Bookmark.خاک یفرورو زانيم بر اهيگ کشت نوع و يمصرف کود مقدار متقابل اثر -07-2  شكل

not defined. 

 .Error! Bookmark not defined .. .اشباع رطوبت بر يمصرف کود مقدار و نوع متقابل اثر -04-2  شكل

 Error! Bookmark.ظرفيت زراعي رطوبت بر اهيگ کشت ونوع يمصرف کود نوع متقابل اثر -05-2  شكل

not defined. 

 !Error.ظرفيت زراعي  رطوبت بر اهيگ کشت نوع و يمصرف کود مقدار متقابل اثر -01-2  شكل

Bookmark not defined. 

 .Error! Bookmark not defined ............................................................... -08-2  شكل

 Error! Bookmark.اهيگ استفاده قابل آب بر يمصرف کود نوع و اهيگ کشت نوع متقابل اثر -21-2  شكل

not defined. 

 Error! Bookmarkاهيگ استفاده قابل آب بر يمصرف کود مقدار و اهيگ کشت نوع متقابل اثر -20-2  شكل

not defined. 

 نورم  بوا  گنووختن  ون مدل به يرطوبت يمنحن در شده برازش و شده یريگ اندازه یرطوبتها ريمقاد -22-2  شكل

 .Error! Bookmark not defined ............قيتحق در شده اعمال مختلف یمارهايت یبرا RETC افزار

 !Error.گنوختن ون معادله در α پارامتر زانيم بر يمصرف کود مقدار و نوع اثرمتقابل -23-2  شكل

Bookmark not defined. 
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 !Error.گنوختن ون معادله در αپارامتر بر اهيگ کشت نوع و يمصرف کود نوع متقابل اثر -22-2  شكل

Bookmark not defined. 

 !Error.گنوختن ون معادله در α پارامتر مقدار بر اهيگ کشت و يمصرف کود مقدار متقابل اثر -27-2  شكل

Bookmark not defined. 

 !Error.گنوختن ون معادله در nپارامتر مقدار بر اهيگ کشت نوع و يمصرف کود نوع متقابل اثر -24-2  شكل

Bookmark not defined. 

 !Error.گنوختن ون معادله در n پارامتر مقدار بر اهيگ کشت نوع و يمصرف کود مقدار متقابل اثر -25-2  شكل

Bookmark not defined. 

 .d Error! Bookmark not defined پارامتر مقدار بر يمصرف کود مقدار و نوع متقابل اثر -21-2  شكل

 dError! Bookmark not پارامتر مقدار بر اهيگ کشت نوع و يمصرف کود نوع متقابل اثر -28-2  شكل

defined. 

 dError! Bookmark not پارامتر مقدار بر اهيگ کشت نوع و يمصرف کود مقدار متقابل اثر -31-2  شكل

defined. 

.عطوف  نقطوه  در يرطووبت  يمنحنو  بيشو  بور  يمصورف  کود نوع و يمصرف کود مقدار متقابل اثرات -30-2  شكل

............................................................................... Error! Bookmark not defined. 

 !Error.عطف نقطه در يرطوبت يمنحن بيش بر يمصرف کود نوع و اهيگ کشت نوع متقابل اثرات -32-2  شكل

Bookmark not defined. 

 !Error.قيتحق در شده اعمال مختلف یمارهايت در گنوختن ون مدل به يرطوبت يمنحن اشكال -33-2  شكل

Bookmark not defined. 
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 صفحه                                                    جداولفهرست 

 

 Error! Bookmark notپژوهش در رفته کار به يآل یکودها ييايميش اتيخصوص نيانگيم -0-2  جدول

defined. 

 33 .......................ماريت اعمال از قبل مزرعه خاک ييايميش كويزيف اتيخصوص يبرخ نيانگيم -2-2  جدول

 !Errorقيتحق در شده یريگاندازه يكيزيف یپارامترها( جدول F) انسيوار هيتجز -3-2  جدول

Bookmark not defined. 

 37 ....................... .خاک يآل کربن  بر اهيگ کشت نوع و يمصرف کود مقدار و نوع متقابل اثرات -2-2  جدول

 !Error.یظاهر مخصوص جرم بر اهيگ کشت نوع و کود مقدار و نوع متقابل اثرات -7-2  جدول

Bookmark not defined. 

 Error! Bookmark.يقيحق مخصوص جرم بر اهيگ کشت نوع و کود مقدار و نوع متقابل اثرات -4-2  جدول

not defined. 

 !Error.خاک کل تخلخل مخصوص جرم بر اهيگ کشت نوع و کود مقدار و نوع متقابل اثرات -5-2  جدول

Bookmark not defined. 

 !Error(MWD) خاکدانه قطر يوزن نيانگيم بر اهيگ کشت نوع و کود مقدار و نوع متقابل اثرات -1-2  جدول

Bookmark not defined. 

 Error! Bookmark.خاک یفرورو زانيم بر اهيگ کشت نوع و کود مقدار و نوع متقابل اثرات -8-2  جدول

not defined. 

 !Error.قيتحق در شده یريگاندازه يكيدروليه یپارامترها( جدول F) انسيوار هيتجز -01-2  جدول

Bookmark not defined. 
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 !Error.دائم يپژمردگ رطوبت بر اهيگ کشت نوع و کود مقدار و نوع متقابل اثرات -00-2  جدول

Bookmark not defined. 

 Error! Bookmark.خاک يرطوبت يمنحن یپارامترها( مربعات نيانگيم) انسيوار هيتجز -02-2  جدول

not defined. 

قيو تحق در مختلوف  موار يت نيچند یبرا RETC افزار نرما  ب گنوختن ون SMC مدل یپارامترها -03-2  جدول

............................................................................... Error! Bookmark not defined. 

 !Error.گنوختن ون معادله در آلفا پارامتر بر اهيگ کشت نوع و کود مقدار و نوع متقابل اثرات -02-2  جدول

Bookmark not defined. 

 !Error.گنوختن ون معادله در n پارامتر بر اهيگ کشت نوع و کود مقدار و نوع متقابل اثرات -07-2  جدول

Bookmark not defined. 

 !Error.منفذ نيرتدرشت قطر بر اهيگ کشت نوع و کود مقدار و نوع متقابل اثرات -04-2  جدول

Bookmark not defined. 

 !Errorعطف نقطه در يرطوبت يمنحن بيش بر اهيگ کشت نوع و کود مقدار و نوع متقابل اثرات -05-2  جدول

Bookmark not defined. 
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 مقدمه 6-6

متراکم محصوالت کشاورزی و عدم مديريت صحيح و عدم بازگرداندن بقايا به خاک سبب کاهش مواد  کشت 

شوود کوه   افت کيفيت آنها شده است. از سوی ديگر ساليانه حجم زيادی از ضايعات آلي توليود موي   ها وآلي خاک

رای افوراد  های مربوط به دفع و اشغال فضا سبب آلودگي محيط زيست شده و خطرات سوالمتي بو  عالوه بر هزينه

موواد زايود آلوي بوه موواد       ترين راهكارها، تبوديل (. يكي از مناسب2102اوسوزی و فوجي، جامعه به دنبال دارد )

پايدار و مفيد برای اصالح خصوصيات خاک مي باشد. کمپوست که محصول تجزيوه هووازی ضوايعات آلوي اسوت      

غني از عناصر غذايي مورد نياز گياهان بوده و کاربرد آن در اراضي کشواورزی سوبب بهبوود خصوصويات خواک و      

مپوست برخصوصيات فيزيكي خاک همگوي ناشوي از   تاثير مثبت ک ارتقای عملكرد محصوالت کشاورزی مي شود.

کمپوسوت  ورموي (. 2102اوسووزی و فووجي،    ،2111ها است )گلدبچ و استفر اثر افزايشي آن بر پايداری خاکدانه

از هوموسوي شودن و    های خاکي و ريز جانوداران اسوت کوه دارای درجوه بواالتری     محصول فعاليت مشترک کرم

درصود   41الوي  21کمپوسوت  ميزان ترکيبوات هوموسوي در ورموي   باشد. خصوصيات فيزيكوشيميايي برجسته مي

ترکيبوات هوموسوي نقوش مهموي در تهويوه، ظرفيوت       (. 0885بيشتر از کمپوست است )دومينگوز و همكواران،  

کمپوست بور خصوصويات فيزيكوي    (، بنابراين تاثير ورمي0852برادی، ) نگهداری آب خاک و نفوذپذيری آن دارد

وست است. از جمله خصوصيات فيزيكي موثر بر کيفيت خواک و رشود محصووالت کشواورزی     خاک بيشتر از کمپ

فورج، جورم   وای خلول ساختمان خاک و پايداری آن، خصوصيات مربوط به نگهداری آب در خاک و توزيوع انودازه  

 ای و مكانيساختمان خاک يک خصوصيت فيزيكي است شامل توزيع اندازهباشد. ميتخلخل  مخصوص ظاهری و

شود و رشود گياهوان   فرج در خاک است. ساختمان خاک در اثر مديريت خاک ايجاد ميوها و خللخاکدانه ،ذرات

ای هوا هسوتند کوه انودازه    بخشد. بخش اصلي ساختمان خاک، خاکدانهرا تامين کرده و کيفيت خاک را بهبود مي
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هوا  ی آغازين تشكيل خاکدانوه (. نقطه0884،داشته ودر اثر هوموس شدن پايدار مي شوند )پيكولو mm 01-0بين 

شوود کوه   آلي انجوام موي   آوری رس که در حضور موادسازی و همدر سطوح اول سلسله خاکدانه و پايداری آن ها

( µm 2آوری ذرات کوچوک )اغلوب کمتور از    افتود در اثور ايون هوم    های بدون پوشش نيز اتفاق ميالبته بين رس

 (2114(کنتورا و همكواران    (.2112آرنواکو و همكواران،   شووند ) پايودار موي   آلي به هم متصل شده و توسط مواد

آلي باعث افزايش رطوبت ظرفيت مزرعوه و محتووای آب در نقطوه پژمردگوي موي       دريافتند که اضافه شدن مواد

 ولي تواثير گهداری آب در اثر کاربرد کمپوست، مورد انتظار بود شود. در اين آزمايش هرچند که افزايش ظرفيت ن

. از سووی ديگور   گرديود داری در اثر مصرف مقادير کمپوست و نوع گياهان بر ظرفيت نگهداری آب مشاهده معني

( گزارش کردند هر چند کشت گياهان لگوم باعث افزايش کربن آلي خاک شود ولوي   0382کاکائيان و همكاران )

 لخول خواک کواهش يافوت.    داری نداشوت بوا ايون حوال ميوزان تخ     بر روی خصوصيات فيزيكي خاک تاثير معني

ها در آنها ضوعيف   های مناطق خشک و نيمه خشک، فقير از ماده آلي بوده و به همين علت پايداری خاکدانه خاک

 .گوردد  باشد. اين مسأله باعث تخريب ساختمان خاک و در نتيجه مختل شدن پديوده نفووذ آب در خواک موي     مي

) شويراني و همكواران،   بووده  ی آلوي  % مواده 0متور از های مناطق خشک و نيمه خشک ايران اغلب دارای کخاک

؛ شويراني و  2111)حواج عباسوي و هموت،    هسوتند   سواختمان ناپايودار  دارای بنودی و  حساس به سله و (،2112

های آلي بر خصوصيات فيزيكوي خواک و نيوز    کنندهلعات محدودی در خصوص تاثير اصالح (. مطا2112همكاران،

ی تواثير کودهوای حيوواني    ايران انجام پذيرفته است. با وجود اطالعاتي که درباره تغيير پذيری زماني اين مواد در

باشد کشاورزان منطقه برای توليد محصول بيشوتر  وساير کودهای آلي بر افزايش راندمان محصول در دسترس مي

همكواران،  )شويراني و   ی آلوي خواک دارنود   به کودهای شيميايي گرايش پيدا کرده و توجه کمتری به حفظ ماده

2112)  . 

گر آلي بر اجزای کربن آلي خواک فعاليوت   ( در تحقيقي با عنوان تاثير مواد اصالح2102باستيدا و همكاران )  

گر با يوک روش  آنزيم تحت شرايط خشک دريافتند که اضافه کردن مواد اصالح-های هوموسسكآنزيمي و کمپل

در اسپانيا، جايي که در آن مواد آلي کوم  اسكيدی  ینطقهپايدار برای اصالح خاک در نواحي نيمه خشک مانند م

؛ گارسويا و  2111)باتيسودا و همكواران،   ني برخوردار است بسيار مناسب اسوت  و فعاليت ميكروبي از کيفيت پايي

تواند با ارزيابي جمعيت ميكروبي مشوخص شوود. اضوافه کوردن موواد      ها مي(. وضعيت اين خاک0882همكاران، 

های جبوران  ضايعات کشاورزی و کودهای آلي يكي از روش لجن فاضالب، انند ضايعات جامد آلي،گر آلي ماصالح

؛ ماسوياندرو و  2111تخريب کيفيت خاک از طريق افزايش فعاليت ميكروبي در خاک است ) البيوا  و همكواران،   
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رفتوه   از خواک هودر  ی خوابانودن خواک   % کل کربن آلوي در دوره 31(. با توجه به اين که حدود 2111همكاران، 

توانود در  هوای نيموه خشوک موي    ه حتي موادآلي پايدار شده در خاکی اين است کاست اين نتيجه نشان دهنده

گر آلوي در ايون نوواحي بسويار اهميوت      صورت مرطوب شدن خاک تجزيه شود از اين رو اضافه کردن مواد اصالح

بوااليي از موواد آلوي توازه      مقودار ست رود. اضافه کردن از د تواند در طول بارندگيدارد، زيرا مواد آلي طبيعي مي

در ابتودای آزموايش    پارامترهای ثوابتي کوه  شود که تحت تاثير باعث افزايش بيشتری در کل کربن آلي خاک مي

ی اين واقعيت است کوه  ی خواباندن خاک نشان دهندهقرار نگرفته است. کاهش کل کربن آلي در طول دورهبوده 

 (. 2102شود )باتيسدا و همكاران، ن توسط شرايط خاک و نوع مواد آلي اضافه شده کنترل ميفرايند معدني شد

افزايش مواد آلوي در   گر آلي راهكاری برایدر تحقيقي با عنوان اضافه کردن مواد اصالح( 2102سزار و همكاران )

مختلوف  گر در اجزای ي مواد اصالحايدازهکه توزيع انهای نيمه خشک، نشان دادند ايي خاک در خاکازهاند اجزای

بعد از اضافه کردن مواد اصوالحي،   .ای ذرات در يک خاک نيمه خشک تخريب شده مورد مطالعه قرار گرفتاندازه

ايي ذرات خاک بيشتر بود و درصد نيتروژن خاک نيز افوزايش يافوت. در انتهوای    ی اجزای اندازهمواد آلي در کليه

های اصالح شده وجود نداشت کوه  دار بين خاکدر اجزاء سيلت و رس تفاوت معني ی آزمايش بين مواد آليدوره

هوای نيموه خشوک تحوت تواثير ماهيوت موواد        محافظت موادآلي در اجزای ريز خاکآن است که ی نشان دهنده

خواک   ای در تجزيه مواد آلي و اجزاء درشتاصالحي اضافه شده قرار نگرفت. نوع مواد اصالحي تاثير تعيين کننده

 دارد.

 ضرورت و اهمیت پژوهش 6-8

شوود کوه مشوكالت    با گسترش روزافزون جمعيت شهرنشين، ساليانه حجم عظيمي از ضايعات آلي توليد مي  

هوای منواطق خشوک و نيموه     زيست محيطي متعددی را به دنبال دارد. از سوی ديگر، کمي ماده آلوي در خواک  

هوای  ت کشاورزی و مصرف بوي رويوه کودهوا و نهواده    خشک مثل شمال غرب ايران و نيز کشت متراکم محصوال

هوای ايون منواطق گرديوده اسوت. بازگردانودن بقايوا، کواربرد         کشاورزی باعث افت کيفيت و کاهش باروری خاک

ها از جمله راهكارهای بهبود کيفيت خاکها به شمار مي روند. تحقيقات متعودد در موورد   کمپوست و کاشت لگوم

هوا باشود بوه    جهان انجام شده است ولي تحقيقات کمي کوه شوامل ترکيوب ايون روش    تاثير اين روشها در سطح 

کمپوسوت و کشوت انوواع    مرحله اجرا در نيامده است. در ايران نيز تحقيقي که در آن تاثير توام کمپوست، ورموي 

دهوای  باشد صورت نگرفته است لذا اين تحقيق به منظور بررسوي تواثير کواربرد کو    بر کيفيت فيزيكي خاک لگوم

   به مرحله اجرا درآمد. خصوصيات فيزيكي و هيدروليكي خاک نوع لگوم بر  دوآلي و کشت 
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 اهداف پژوهش 6-9

 تواند به صورت زير خالصه گردد:مهمترين اهداف پژوهش موردنظر مي  

(، Dbبرخصوصيات فيزيكي خاک شامل جرم مخصوص ظاهری ) آلي تاثير استفاده از انواع کود بررسي -0

-خاک و ميزان پايداری خاکدانه پذيریميزان نفوذ ،(n(، تخلخل کل خاک )Dpحقيقي )جرم مخصوص 

  MWD)ها )

شامل جرم مخصوص  )نخود و عدس( بر خصوصيات فيزيكي خاک تاثير استفاده از دو نوع لگوم بررسي -2

پذيری خاک و ميزا (، ميزان نفوذn(، تخلخل کل خاک )Dp(، جرم مخصوص حقيقي )Dbظاهری )

  MWD)پايداری خاکدانه ها )

 تاثير استفاده از موادآلي بر شكل و موقعيت منحني رطوبتي خاک بررسي -3

  تاثير استفاده از لگوم بر شكل و موقعيت منحني رطوبتي بررسي -2

 ( PWPو FCهای اشباع، )رطوبت آلي بر ضرايب رطوبتي خاک تاثير استفاده از مواد بررسي -7

 (PWPو FC)رطوبت اشباع، )نخود و عدس( بر ضرايب رطوبتي خاک هاتاثير استفاده از لگوم بررسي -4

( شامل 0811) گنوختنپارامترهای منحني رطوبتي در مدل ون تاثير اسفاده از مواد آلي بر بررسي -5

 (SP) ونيز شيب منحني رطوبتي در نقطه عطف α( ،n(، آلفا )θS(، رطوبت اشباع )θRرطوبت باقيمانده )

 گنوختنارامترهای منحني رطوبتي در مدل ونها )نخود و عدس( بر پاز لگومتاثير استفاده بررسي  -1

نيز شيب منحني رطوبتي در و  α( ،n(، آلفا )θS(، رطوبت اشباع )θR( شامل رطوبت باقيمانده )0811)

 .(SP) نقطه عطف
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 فیزیکی خاکبر خصوصیات کشت گیاه و  آلیمواد اثرات  8-6

 کربن آلی-8-6-6

هوای جانوداران خواک و موواد حاصول از ريشوه و       ماده آلي شامل بقايای گياهي و جوانوری، سولول و بافوت     

-درصد در خواک  71درصد )در صحراها( تا بيش از  0/1آلي بين ها، مادههای خاک است. در بيشتر خاکميكروب

زيكي و شويمايي خواک   آلي از طريق تاثير بر خصوصيات في(. ماده0881باشد )باربر، ها( ميهای آلي )هيستوسول

کنود )سوولومون و همكواران،    های ميكروبي، نقش کليدی در خصوصيات خاک ايفا ميل فعاليتو همچنين کنتر

های ها، ايجاد خاکدانهجلوگيری از فروپاشي خاکدانه، توان به بهبود و تقويت ساختمان خاک(. از جمله مي2112

فزايش قدرت نگهداری رطوبت خاک، کاهش مقدار فرسايش، افزايش نفوذپوذيری خواک، کواهش    ا پايدار در آب،

مواده آلوي يكوي از     (.2110جرم مخصوص ظاهری و افزايش تخلخل خواک اشواره کورد )نيامانگوارا و همكواران،      

موجوب   نكوه جود ماده آلي عالوه بور اي و (.0887استراتون و همكاران، آيد )های کيفيت خاک به شمار ميشاخص

-رود که حاصول بورهم  سالمت و کيفيت خاک است است شاخص مناسب برای باروری خاک به شمار مي افزايش

سوازی، وضوعيت تخلخول و    بهبود شرايط خاکدانه نش فرآيندهای فيزيكي، شيميايي و زيستي است. ماده آلي باک

آلي همبستگي مثبتوي بوا سواختمان خواک     اند که ماده بخشد. مطالعات نشان دادهنفوذپذيری خاک را بهبود مي

باشد؛ زيرا از يک سو با تشكيل ساختمان خواک، کوربن آلوي    ( که اين رابطه دوطرفه مي0812دارد )تيسدل و ادز،

ها محبوس شده و به طور فيزيكوي از دسوترس ريوز جانوداران و اکسويژن هووا محافظوت شوده و         درون خاکدانه

( و از سووی ديگور   0881کالرک و همكاران، يابد )ن کربن آلي کاهش ميدرنتيجه تجزيه بيولوژيكي و اکسيداسيو

و همكواران،  اسپاسويني  يابود ) افوزايش موي  ها های کربن آلي و ذرات خاک، پايداری خاکدانهبه واسطه پيوستگي

 شود.( که به تبع آن ساختمان خاک نيز پايدارتر مي2112
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آلي باعث افوزايش پايوداری    در اثر کاربرد مواد د شده وها مشخص شد که  فعاليت ميكروبي تشديدر بررسي  

جانوداران بوا   ی تشكيل ترکيبوات حدواسوط از تجزيوه ميكروبوي محصووالت متوابوليكي ريوز       ها به وسيلهخاکدانه

وزن  ،ی موادآلي با قابليوت سوريع  خصوصيات چسپندگي مي شود ولي اين پايداری موقتي است. با افزايش تجزيه

يابود. در  ی کاربرد مووادآلي افوزايش موي   های خاکي درنتيجههای کرمرود. فعاليتبه تحليل مي زنده ميكروبي رو

تون در هكتوار در سوال(     012توا   72از سال( با کاربرد مقدار زيوادی کمپوسوت )   23) يک آزمايش طوالني مدت

اين آزمايش  وجود داشت.ها آلي خاک و افزايش پايداری خاکدانه که همبستگي بين افزايش مواد مشاهده گرديد

کوه  نشوان داد   ،بوود  کمپوست ساخته شده از فاضوالب شوهری  کاربرد با  انجام شد و سيلتيخاک لومييک برکه 

محتوای رطوبت خاک در خاک تيمار شده با کمپوست بيشتر از شاهد بوده و ميزان آب نگهداری شوده در مكوش   

 21هكتار کمپوست زباله اضافه شده بود )زباله به اضوافه ی تن در  325که به آن    يسيلتبار در خاک لومي 33/1

گرديود )شووکال   آلي خاک  مخصوص ظاهری و افزايش مواد سال موجب کاهش جرم 2ضالب( در مدت % لجن فا

کمپوست ضايعات بواغي و  ،در يک تحقيق ديگربا استفاده از سه نوع کمپوست ضايعات گياهي .(2114و همكاران،

%( در 20داری در کربن آلوي ) وراکي استفاده کردند. نتايج نشان دادند که افزايش معنيکمپوست ضايعات قار  خ

%( 04های گياهي بدست آمد ميزان افزايش کربن آلي خاک در تيمار کمپوست قوار  ) حالت استفاده از کمپوست

آب در خواک   بر بافت خاک و همچنين ظرفيت نگهداری های خاکيتاثير فضوالت کرم(. 0881)ردی و ردی، بود

باشود )گوي و    هوا در آن هوا و قوار   يوا جمعيوت بيشوتر بواکتری    ی آلي زياد آنهوا  ممكن است به علت مقدار ماده

 (.0825و داوسون،  2112همكاران، 

تواثير موواد اصوالحي آلوي بور هودايت هيودروليكي و        پژوهشوي کوه در آن    ( در0852)مورگان و همكاران    

ی دسوتگاه  هدايت هيدروليكي را بوه وسويله  آن ها  ،بررسي کردند را رسيفرج يک خاک لومي و خصوصيات خلل

هوای تيموار شوده    در تموامي خواک   گيری کردند.اندازهپاسكال کيلو  1 ، -3، -4 ،-07های نفوذسنج  تحت فشار

نسبت به شاهد محتوای حجمي رطوبت افزايش يافت. هدايت هيودروليكي غيراشوباع تقريبوا در تموامي فشوارها      

های تيمار شوده بوا کمپوسوت بيشوتر بوود.      کاه و خاک اره قابل تشخيص بود هرچند که مقدار آن در خاکبرای 

آلي بيشتر ازبقيه بود. کاربرد بقايوای گيواهي توازه و     ( در خاک تيمار شده با موادKsatهدايت هيدروليكي اشباع )

-سه با کودهای شيميايي توصويه موي  در مقاي ورزیبهبود خاکی موثری در کمپوست شده اغلب به عنوان گزينه

)تيسودال و اودز،   دنو سازی از طريق افزايش کربن بازی مي کنه تنهايي نقش اصلي را در خاکدانهآلي ب شود. مواد

)مارتينز و فرانكبرگور،   فرج درشت و از اين رو افزايش نفوذپذيری خاک مي شود و ( که باعث افزايش خلل0812
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اشواره  ها انبساط هوا در ميان خاکدانهها مي توان به انبساط ء موثر در تخريب خاکدانهدر بين ساير اجزا  (. 0882

کيلوپاسوكال ايجواد    411ها فشرده شده با نفوذ آب بوه خواک فشوار   هوايي هوا به داخل خاکدانه انبساطنمود. در 

( نشان دادنود کوه   0882هارتج )رود. زانک و ازبين مي چسبندگيها ترکيده و قدرت ل آن خاکدانهاشود به دنبمي

آلوي   تری از نفوذآب به درون خاکدانوه دارد. سورعت نفووذ توسوط موواد     سريع  و انفجار هوا و انبساط تاثير بيشتر

ی هوموسوي  آلي با افزايش درجوه  دهد. کارايي موادها را کاهش ميکند زيرا خيس شدن خاکدانهکاهش پيدا مي

وکار و اضافه شدن تواند به طور آشكاری در اثر کشتها ميی خاکدانهی و اندازهيابد. پايدارها افزايش ميشدن آن

ای داشوته  کشت گياهان پوششي و کودسبز( افزايش قابل مالحظوه ،کاربرد مالچ،موادآلي به خاک )کاربرد مستقيم

ايش از طريوق  آلي به شكل مالچ باعث کاهش فرسو  (. کاربرد مواد0888؛ استوت و همكاران، 2111ر، امرباشد )ک

هوا،  تنها قسومتي از انورژی خاکدانوه    ی باران شده وشود زيرا باعث بافر کردن انرژی قطرهخاک مي پوشش سطح

 دهد.خاک را تحت تاثير قرار مي

ذارد. گو موي ايوي بوه جوا    آلي تاثير زيادی برظرفيت مزرعه فرج ثانويه مواد و باتوجه به تاثير بر ساختمان خلل 

 تواند مثبت درنظر گرفته شوود. موواد  آلي با درصد کمتر خلل و فرج متوسط همراه است که مي تاثيرموادبنابراين 

هوا و پايوداری آن هوا در    زايش تشوكيل خاکدانوه  فو آلي خاک نسبت خلل و فرج متوسط را افزايش داده و باعث ا

يوي از  بتي برافزايش ظرفيت مزرعوه ها تاثير مثها و ريشهی قار عالوه برآن ريسه ،شودهای شني و رسي ميخاک

آلي خواک دارای ظرفيوت نگهوداری     فرج درشت مي شود. مواد و و فرج متوسط ثانويه و خلل طريق تشكيل خلل

برابر وزن خوود آب   3-7آب زيادی بوده  از اين رو تاثير مثبتي روی ظرفيت مزرعه ای دارد. هوموس قادر است تا 

؛شوفر و  0818وزن خود آب جذب مي کنند )هيس و همكواران،   برابر 01 تاازيک  جذب کند. مواد هوموسي بيش

توا سوه برابور     7/1خاک با افزايش موادآلي از  ایرطوبت مزرعه( 0882مطابق با نظر هادسون ) (.0881همكاران، 

 زيسوت  هوای  شيوهمرغي از  کود و کمپوست محصوالت، بقايای فاضالب، لجن مانند آلي مواد از استفاده شود.مي

 بوه  گيواهي  مغوذی  موواد  عرضوه  و شده تخريب های خاک احيا خاک، آلي مواد حفظ خاک، بازسازی در محيطي

 افوزايش  باعوث  آلوي  مواده  افزايش(. 2111؛ تجيدا و گونزلز، 2111تجيدار و همكاران، ) است خشک نيمه نواحي

جورم   و شوود موي  یبواد  آبي و فرسايش برابر در مقاومت کل، تخلخل هيدروليكي، هدايت آب، نگهداشت ظرفيت

 توامين  (.2111؛ لری و همكواران،  2112چليک و همكاران، ) دهد مي کاهش را تراکم ميزان ومخصوص ظاهری 

 رشود  کوه  ای ريشوه  محويط  تغيير طريق از را محصول عملكرد و رشد خاک، فيزيكي خواص اصالح و مغذی مواد

(. 0887درويش و همكواران،  ) دهد مي افزايش را توده زيست توليد افزايش نهايت در وکند  مي تحريک را ريشه
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مووال و  ) اسوت  شده گزارش خاک فيزيكي خواص و آلي ماده محتوای بين ارتباط مورد در اختالفات برخي رغم به

 موواد  آلوي  موواد  و خواک  سواختار  ،هاخاکدانه پايداری بين قوی همبستگي مطالعات از بسياری ،(0882هماران، 

 بوين  قوی رابطه يک( 0817اسمرفيد )(. 0881؛ هانيس و نايدو، 0887درويش و هكاران، ) اند داده نشان را خاک

 خواک  ذرات بوه  و کنود  مي حفظ را آب آلي، ماده. کرد پيدا آلي محتوای محتوای کاهش و خاک فيزيكي تخريب

 تثبيوت  باعوث  خواک  در آلي مواد کافي مقدار حفظ. کند مي مقاومت خاک فشردگي مقابل در و شود مي متصل

 شورايط  حفوظ  آنجائيكوه  از (.0883توماس و همكواران،  ) شود مي خاک به بيشتر مقاومت ايجاد و خاک ساختار

 موواد  و خواک  فيزيكوي  خوواص  ميان ارتباط است، پايدار پايدار باروری مهم اجزای از يكي خاک مطلوب فيزيكي

 شوود  مي خاک فشردگي ايجاد باعث خاک آلي ماده ميزان کاهش .گيرد قرار ارزيابي مورد بيشتر بايد مختلف آلي

 و فشورده  تراکم دارای آلي مواد که آنجا است. از( 2114 اسپارو و همكاران،) خاک تخريب اصلي داليل از يكي که

 يوا  گياه ضايعات ترکيب طريق از خاک آلي به مواد افزودن ،(2114 اسپارلينگ و همكاران،) هستند باالتر تخلخل

 (.2112چليک و همكاران، ) بخشد مي بهبود را خاک فيزيكي خواص کود،

 

 جرم مخصوص ظاهری و حقیقی-8-6-8

هوا جورم   باشود. در بسوياری از خواک   جرم مخصوص ظاهری خاک عمدتا وابسته به درجه تراکم خواک موي    

شوكننده  هوای  های آلوي و بعضوي از رس  متر مكعب است. اما خاکگرم بر سانتي 0-4/0مخصوص ظاهری مابين 

متر مكعب داشته باشند. جرم مخصووص ظواهری در   گرم بر سانتي 0ممكن است جرم مخصوص ظاهری کمتر از 

گورم بور    47/2هوا  يک خاک به صورت معكوس با تخاخل خاک مرتبط است. جرم مخصوص حقيقي اکثور خواک  

رچوه خواک   شوود. ه متر مكعب است که وجود ماده آلي باعث کاهش جورم مخصووص حقيقوي خواک موي     سانتي

-شود ولي هيچگاه بوه آن نموي  تر باشد جرم مخصوص ظاهری به سمت جرم مخصوص حقيقي نزديک ميفشرده

آزموايش مزرعوه ايوي     (. 2112رسد زيرا امكان اينكه با تراکم خاک تمام منافذ از بين برود وجود نودارد )هيلول،   

فرج نسوبت بوه کمپوسوت توازه     ورحجم خللبهترين تاثير را از کمپوست رسيده ب (0887(پترسون و استاپليزيمر 

شود ( مي0884(های شني مشاهده شده است. از نتايج لمپ فرج تنها در خاکونشان داده ولي تاثير برحجم خلل

جوای  فرج نسبت به مصرف يوک ودريافت که مصرف ساليانه مقادير کمي از کمپوست تاثير بيشتری در حجم خلل

تون در هكتوار بور     70بار مصرف کمپوست بوه مقودار   ای مثال تاثير کمي از يکحجم زيادی از کمپوست دارد. بر

تن در هكتار داشته که دليل آن تاثير کمتور آن در مشوارکت    21ها در مقايسه با مصرف ساليانه پايداری خاکدانه
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انجوام دادنود   ( آزمايشوي  2110کووکس و همكواران )   ها  بوده است.پايدارساز خاکدانه ميكروبي در توليد هوموس

% خاکستر زغال سنگ و مابقي از ضوايعات غوذايي و فضوای    01% کود دامي و 17ودرآن کمپوست ساخته شده از 

سيلتي اضافه شد و نشان دادند که کاربرد کمپوست باعث کاهش جرم مخصووص ظواهری   سبز به يک خاک لومي

نووع کشوت بور ميوزان وزن مخصووص       روی اثرات اسوتفاده از  0887در تحقيقي که توسط برلند،  شود.خاک مي

کواروف و   ديگور،  ازسووی اهشي جزيي در خاک صوورت گرفتوه اسوت.    ظاهری صورت گرفت نشان داد که روند ک

نيافتنود تنهوا    يافت تخلخل و هيدروليكي هدايت در پوشش محصول سه اثر در ای عمده تفاوت 2115همكاران، 

را  متور سوانتي  1-01در عموق  ها تعداد کلكيپوری وافزايشکاهش وزن مخصوص ظاهری  2111گالب و کوليگ، 

( و 0853اين نتوايج توسوط محققوان ديگور توسوط آدانوس )       توصيف ميكنند. اهش عملكرد خاکدر مقايسه با ک

ی متراکم شدن کندتر خاک با موادآلي باال درطول بارنودگي اسوت.   ( تاييد شد. نتايج نشان دهنده0887مورگان )

( تاييود  2113و بلودون )  کلوگ ج بهتری را در شرايط واقعي در مورد فرسايش نشان داد.ايي نتايآزمايشات مزرعه

 01سوال از مصورف   4کند و بعودا   تر کشت ثابت تغيير ميهای طوالنيکردند که خصوصيات فيزيكي تنها در دوره

بهبود مشخص  تن کمپوست در هكتار نتايج قابل مشاهده بوده است. در خاک لومي کاربرد منظم کمپوست باعث

داری يافوت  ساختمان خواک شوده اسوت. در مووازات آن وزن مخصووص خواک در خواک رسوي کواهش معنوي          

( دريافتند کوه اضوافه کوردن کمپوسوت توليود شوده از       2111از سوی ديگر آگاليدس و الندرا ) (.2113،)ابرستدر

کووکس و   ي شوود. لجن فاضالب و ضايعات شهری باعث کاهش وزن مخصووص ظواهری مو    ،مخلوطي ازخاک اره

خاکسوتر زغوال    01% کوود داموي و%  17( آزمايشي انجام دادند ودرآن کمپوست ساخته شوده از  2110همكاران )

سيلتي نشان دادند که کواربرد کمپوسوت باعوث    سنگ و مابقي از ضايعات غذايي و فضای سبز به يک خاک لومي

کمپوست ساخته شده از فاضالب شوهری  سيلتي با آزمايش را برخاک لومي شودکاهش وزن مخصوص ظاهری مي

نشان دادند که محتوای رطوبت خاک در خاک تيمار شده با کمپوست بيشتر از شاهد بوده و ميزان آب نگهوداری  

تن در هكتار کمپوست زباله اضافه شوده بوود )زبالوه     325سيلت که به آن بار در خاک لومي 33/1شده در مكش 

بوه طوور کلوي     سال موجب کاهش وزن مخصوص ظاهری موي شوود.   2ت % لجن فاضالب( در مد 21به اضافه ی

افوزايش نفوذپوذيری و    ،کاربرد کمپوست باعث بهبود ساختمان خاک از طريوق کواهش وزن مخصووص ظواهری    

( و افوزايش  0881؛ تسوتر، 0815افزايش پايداری خاکدانه ها مي شود اين موضوع باعث کاهش فرسايش )کرفوت، 

%( در 20داری در کوربن آلوي )  نتايج نشان دادند که افزايش معنوي  (.0815کرفت،ظرفيت نگهداری آب مي شود )

%( 04های گياهي بدست آمد ميزان افزايش کربن آلي خاک در تيمار کمپوست قوار  ) حالت استفاده از کمپوست

اهری در تموامي انوواع   ظو فرج درشت ومحتوای آب در حالت اشوباع و کواهش وزن مخصووص    وبود افزايش خلل
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کمپوسوت بوه دليول تواثير     کاهش جرم مخصوص ظاهری خاک بر اثر اضافه کردن ورموي   پوست مشاهده شد.کم

( اثبوات  2112هاشومي مجود و همكواران)   . (0881افتود )ردی و ردی،  سازی اتفاق ميکمپوست بر خاکدانهورمي

جورم  ش هوای کشوت گلوداني  سوبب کواه     کمپوست همانند کمپوسوت بوه محويط   کردند که اضافه کردن ورمي

 ظاهری اين محيط ها مي شود.   مخصوص

 

 تخلخل-8-6-9

شود. مقودار  ميگيری تخلخل خاک حجم کل فضای منافذ در خاک است که به صورت حجمي با درصد اندازه

های خاک و طبقه بندی که در داخل خواک سواختمان خواک روی داده اسوت     تخلخل خاک وابسته به نوع کاني

شني تخلخل بزرگتر از خاک سيلتي شني دارد و چوون سويلت فضواهای بوين     باشد به عنوان نمونه يک خاک مي

کند و همچنين در مقايسه با خاک شني با رسي، با اينكوه خواک شوني دارای منافوذ درشوت      ذرات شن را پر مي

بزرگتری از خاک رسي است حجم کل منافذ يا تخلخل در خاک رسي بيشتر از خاک شني است که دليل آن بوه  

-وتوان فرض کرد که حجوم خلول  به طور کلي مي (.2112باشد )هيلل، ريز در خاک رسي مربوط ميوجود منافذ 

فرج درشت کواهش  وفرج ريز با کاهش اندازه ی ذرات بيشتر مي شود در حالي که نسبت خللوفرج و نسبت خلل

شوكل و تعوداد    ،که اندازه دهندوفرج را تشكيل مييابد. ازسوی ديگر اين ذرات قسمتي از گروه ديگری از خللمي

کنود و  نفوذ ريشه و حيوانوات عمول موي   يي برای فرج ثانويه به عنوان لولهوموادآلي تعيين مي کند. خلل ها را آن

ميكرومتور( و دارای پيوسوتگي روشوني     01شوود )بزرگتور از   فرج درشت درنظر گرفته موي وعمدتا به عنوان خلل

در نهايوت رويوي و    وفرج ثانويه دخالت دارند.ها در تشكيل خللری خاکدانههستند. اما همچنين ساختمان و پايدا

ميكرومتر افزايش مي يابد هنگوامي کوه    71ی با بيشتر ازفرج با اندازهونشان دادند که حجم خلل0883همكاران، 

 کردنود. کمپوست ضايعات باغي و کمپوست ضايعات قار  خووراکي اسوتفاده   ،از سه نوع کمپوست ضايعات گياهي

افتود )ردی و  سازی اتفواق موي  کمپوست بر خاکدانهکمپوست به دليل تاثير ورميتخلخل بر اثر اضافه کردن ورمي

کمپوست همانند کمپوست بوه  ( اثبات کردند که اضافه کردن ورمي2112هاشمي مجد و همكاران). (0881ردی، 

ی  زيواد  های سطح االرض با ريشهخاک  های کشت گلداني  سبب افزايش تخلخل اين محيط ها مي شود.محيط

-خلل و فرج ثانويه هستند که تاثير زيادی بر هودايت آب دارنود. در خواک    ،دارای تعداد  بيشتری جانوران درشت

 شوود. آورد نمايوان موي  فرج ريز را به وجود ميواالرض اين اثرات به دليل کاهش موادآلي خاک که خللهای تحت

در تحقيقي با عنوان تاثير مواد اصالحي آلوي بور هودايت هيودروليكي و خصوصويات       (0852مورگان و همكاران )
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ای خصوصيات هيدروليكي خاک شامل کمي کوردن  گيری مزرعهرسي انجام دادند اندازهفرج يک خاک لوميوخلل

مهموي  فورج خواک دو خصوصويت    وفرج در مديريت آلي خاک اهميت دارد و هودايت هيودروليكي و خلول   وخلل

کنود کواربرد   ستند که حرکت آب را تنظيم کرده و ذخيره هوا وآب قابل اسوتفاده بورای گياهوان را تعيوين موي     ه

ی موثری در نگهداری شخم پذيری خاک در مقايسه بوا  بقايای گياهي تازه و کمپوست شده اغلب به عنوان گزينه

خاکدانوه سوازی از طريوق افوزايش کوربن      شود. موادآلي به تنهايي نقش اصلي را در کودهای شيميايي توصيه مي

فرج درشت و از ايون رو افوزايش نفوذپوذيری خواک     و( که باعث افزايش خلل0812بازی مي کند)تيسدال و اودز، 

ل و توزيع اندازه ايي خلول و فورج و ميوزان حرکوت آب و هووا را در      ختخل (.0882مي شود)مارتينز و فرانكبرگر، 

(. خلل و فرج درشت سرعت نفوذ باالتر شخم پذيری  بهتر و تهويه  0818ران، خاک تعيين مي کند )بويل و همكا

فورج آب در  وکند. بنابراين دانش  بهتر و کمي از نفوذپذيری و حرکت آب در خلول بهتر را برای گياهان فراهم مي

د کووددامي وجوود   فرج در نتيجه ی کاربروخاک بسيار مهم است. تحقيقات کمي در مورد تاثير توزيع  اندازه خلل

(. ولوي بسوياری از ايون تحقيقوات مربووط بوه       0815؛ پاگليايي و همكاران، 0882جونينگ و همكاران ، اسدارد )

سوجونينگ و  افورج ) و( و توزيوع انودازه خلول   0880فرج درشت )رز، وکاربرد منحصرا کوددامي و تاثير آن بر خلل

 ( بوده است.0882همكاران، 

 

 (MWDها)دانهقطر خاک میانگین وزنی  -8-6-4

، ميوانگين وزنوي   هاها وجود دارد که يكي از اين شاخصهای مختلفي برای بيان توزيع اندازه خاکدانهشاخص  

کنود.  های پايودار را بيوان موي   ( است که ميانگين وزني اندازه خاکدانهMean Weight Diameterها)قطر خاکدانه

-کليدی برای ارزيابي کيفيت و سالمت خاک در نظر گرفته ميهای خاک به عنوان يک شاخص پايداری خاکدانه

تحقيقات زيادی درمورد تاثير کمپوست برخصوصيات فيزيكي انجام شده ولي نتايج يكنواخوت نبووده اسوت.     شود.

مارتينز و ها و ساير خصوصيات فيزيكي خاک در اثر کاربرد کود آلي ارتقا يافته است )در حقيقت پايداری خاکدانه

دار نبوده است. اين تحقيقات نشوان دادنود کوه زمواني تواثير      (. در تمام موارد تاثير کمپوست معني0811، کوالت

تووان  (. موي 2111 ،دار است که مقدار نسبتا بااليي از آن به خاک اضافه شود )آگاليودس و النودرا  کمپوست معني

ته ولي روشن نيست که ايون تواثير   نتيجه گرفت که کمپوست تقريبا هميشه تاثير مثبتي برخصوصيات خاک داش

چه خصوصوياتي از خواک و شورايط     ها در اجزای مختلف آلي کمپوست چه بوده وبر فرايندهای پايداری خاکدانه

بهترين تاثير را از کمپوست رسيده  (0887(گذارد. آزمايش مزرعه ايي پترسون و استاپليزيمر برآن تاثير مي محل
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شود دريافت کوه مصورف   ( مي0884(از نتايج لمپ  کمپوست تازه نشان داده است.ها نسبت به برپايداری خاکدانه

جای حجوم زيوادی از   ها نسبت به مصرف يکساليانه مقادير کمي از کمپوست تاثير بيشتری در پايداری خاکدانه

هوا  خاکدانهتن در هكتار بر پايداری  70بار مصرف کمپوست به مقدار کمپوست دارد. برای مثال تاثير کمي از يک

تن در هكتار داشته که دليل آن تاثير کمتر آن در مشوارکت ميكروبوي در توليود     21در مقايسه با مصرف ساليانه 

( آزمايشوي انجوام دادنود ودرآن کمپوسوت     2110کووکس و همكواران )   ها  بوده است.پايدارساز خاکدانه هوموس

مابقي از ضايعات غذايي و فضای سبز به يوک خواک   % خاکستر زغال سنگ و 01% کود دامي و 17ساخته شده از 

هوای پايودار در برابور آب    سيلتي اضافه شد و نشان دادند که کاربرد کمپوست باعث افزايش تشكيل خاکدانهلومي

های پايدار درآب در اثر مصرف کمپوست مخصوصا  در بواالترين مقودار   از سوی ديگر افزايش در خاکدانه شود.مي

کوارتر و  ؛ 2112خوواني داشوت )مودينا و همكواران،     که با ساير تحقيقات در اين زمينوه هوم  مصرف مشاهده شد 

در اين تحقيق نتيجوه فووق بوه دليول سوطح       (.2111؛ ورتمن وشاپير، 2115؛ آنابي و همكاران، 2112همكاران، 

ين پايوداری  باالتر گلومالين درحداکثر مقدار مصرف کمپوست بوده است. ساير تحقيقوات ارتبواط معنوي داری بو    

تواثير مثبوت    .(2118نشان دادنود )ريليوک وهمكواران،    های وابسته به گلومالين را خاکدانه های خاک و پروتئين

ها است. تاثير موادآلي توليد شده به وسويله  کمپوست برخصوصيات فيزيكي فوق همگي ناشي از پايداری خاکدانه

 (.2111نه ها باشد )گلدبچ و استفر، داتواند مربوط به اهميت آن درپايداری خاکی کمپوست مي

ی ها تاثيرات مثبتي بر ساختمان خاک داشته و عالوه بورآن ميوزان تهويوه   های حاصل از فضوالت آنخاکدانه 

ها ازطريوق موواد   دهد. پايداری طوالني مدت خاکدانهخاک به دليل تشكيل خلل و فرج بزرگ و وسيع افزايش مي

صورت مي گيرد که مقدار آن در ارتباط با کمپوست بيشتر از موادآلي توازه خواهود   هوموسي با وزن مولكولي باال 

تون در هكتوار در سوال(     72-012سال( با کاربرد مقدار زيادی کمپوسوت )از  23يک آزمايش طوالني مدت) بود. 

ليودس و  آگا ها وجود داشوت. مشاهده کردند که همبستگي بين افزايش موادآلي خاک و افزايش پايداری خاکدانه

( دريافتند که اضافه کردن کمپوست توليدشده از همان مواد پايداری خاکدانوه هوا را افوزايش موي     2111الندرا )

 01% کوود داموي و%  17( آزمايشي انجام دادند ودرآن کمپوست سواخته شوده از   2110کوکس و همكاران ). دهد

سويلتي نشوان دادنود کوه کواربرد      لومي خاکستر زغال سنگ و مابقي از ضايعات غذايي و فضای سبز به يک خاک

( نتيجوه گرفوت کوه تواثير     0887اودوز ) شود.های پايدار در برابر آب ميکمپوست باعث افزايش تشكيل خاکدانه

های خاکي بر خاکدانه سازی و پايداری ساختمان خاک از طريق فضوالتي است که از نظر فعاليوت ميكروبوي   کرم

های ميكروبي  نقش زيادی در تشكيل خاکدانه ها دارنود )موک   ها و متابوليتقار ی ريسه بسيار فعال مي باشند.
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های خاکي در خاک پس از اضوافه کوردن   (. افزايش جمعيت کرم0812و تيسدال و اودوز،  2111اينری و بولگر، 

 ( گوزارش 0884ديازموارکوت و پولوو )   کمپوست ممكن است دليل ديگری برای بهبود شرايط خواک باشود.  ورمي

تن در هكتار در سوال کمپوسوت    11که کمپوست به مقدار يهای پايدار در کرتکردند که نسبت پايداری خاکدانه

 دريافت کرده بودند افزايش پيدا مي کند.

 

 

   فروروی خاکمقاومت -8-6-5

هدايت هيدروليكي به معنای سرعت نفوذ در خاک درواحد سطح و زمان است اين خصوصويت هوم بوه مقودار     

ک وهم محتوای واقعي رطوبت خاک بستگي دارد واز سوی ديگر تعداد اندازه شكل خلل و فورج  تنش رطوبتي خا

 کوارون  و آنجوز  بوه  توجه با ی ذرات است.بستگي دارد به حجم خلل و فرج و توزيع خلل و فرج نيز تابعي از اندازه

 بوه  باشوند،  داشوته  مختلوف  هوای  مكوانيزم  از استفاده با خاک ساختار بر مثبت تأثير توانند مي گياهان ،(0881)

 محصووالت  ريشوه  نفووذ  افوزايش  باعوث  که دهند مي تشكيل را ها ماکروپور گياهان ريشه که زماني مثال عنوان

 افوزايش  باعوث  که دهند مي تشكيل را ها ماکروپور گياهان ريشه که زماني .شود مي آب انتقال همچنين و بعدی

 چندين تواند مي ساختاری تغيير چنين حال، اين با .شوند مي آب انتقال همچنين و بعدی محصوالت ريشه نفوذ

 ويوژه  بوه  شوود،  موي  کشوت  ساله چند خوراکي محصوالت که هنگامي که است دليل همين به بكشد، طول سال

 اثورات  گذشوته  مطالعات(. 2103و اوتيو و همكاران،  2101؛ کوتز و همكاران 0818،و همكاران است )ميک شايع

 دوره بوا  شوده  داده پوشوش  محصوالت کشت هنگام بر ميزان نفوذ پذری در خاک ساختار روی بر متفاوتي بسيار

 مثال، عنوان به (.0812)ويلسون و همكاران،  (سانتيمتر 01-1)خاک  بااليي اليه در ويژه به ماه، 1 حدودا گياهي

و همكواران،   لتوناست )ف شده است گزارش شده گيری اندازه سنج نفوذ دستگاه از استفاده با خاک قدرت کاهش

 محصووالت  بور  مثبتوي  توأثير  اسوت  ممكون  کلي وجود شرايط مطالعه، اين . در(2118ميشر و همكاران، ؛ 0882

کووکس و همكواران   .باشد تحقيقات داشته با ديگر مقايسه و در نتيجه نفوذپذيری در خاک ساختار بر برنج زراعي

% خاکسوتر زغوال سونگ و    01% کوود داموي و   17ساخته شده از ( آزمايشي انجام دادند ودرآن کمپوست 2110)

سيلتي اضافه شد و نشوان دادنود کوه کواربرد کمپوسوت      مابقي از ضايعات غذايي و فضای سبز به يک خاک لومي

تاثيرات مثبوت در ظرفيوت نگهوداری آب در سوه نقطوه افوزايش        شود.باعث افزايش سرعت نفوذ آب به خاک مي

يز اين اتفاق مشاهده شد. اين نكته مويد آن است که تامين آب برای گياهوان حتوي   يافت. در خاک شني سبک ن
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( نشان دادند کوه  2111آگاليدس و الندرا ) در شرايط نامطلوب )خشكي( برای مدت طوالني تری صورت مي گيرد

را لجن فاضوالب و ضوايعات شوهری نگهوداری آب در خواک       ،کاربرد کمپوست توليدشده از مخلوطي از خاک اره

% کوود داموي   17( آزمايشي انجام دادند ودرآن کمپوست ساخته شده از 2110کوکس و همكاران ) دهد.ارتقاء مي

سويلتي نشوان دادنود کوه     خاکستر زغال سنگ و مابقي از ضايعات غذايي و فضای سبز به يک خاک لوومي  01و%

نفوذ آب مفيد است زيورا ميوزان   افزايش سرعت  شود.کاربرد کمپوست باعث افزايش سرعت نفوذ آب به خاک مي

سيلتي با کمپوست ساخته شده از فاضوالب شوهری   دهد. آزمايش را برخاک لوميهرزآب و فرسايش را کاهش مي

نشان دادند که محتوای رطوبت خاک در خاک تيمار شده با کمپوست بيشتر از شاهد بوده و ميزان آب نگهوداری  

تن در هكتار کمپوست زباله اضافه شوده بوود )زبالوه     325به آن  سيلت کهبار در خاک لومي 33/1شده در مكش 

نفوذ آب به خاک با بافت سنگين بهبوود موي يابود. جوذب      بوده است. 2% لجن فاضالب( در مدت  21به اضافه ی

تر خشک شود قدرت نگهوداری آب افوزايش يافتوه کوه ايون      بارندگي سنگين بيشتر شده و خاک مي تواند سريع 

ميزان نفوذپذيری و ظرفيت نگهوداری آب در خواک براثور اضوافه     . هش رواناب و سيالب مي شودموضوع باعث کا

تواثير   (.0881افتود )ردی و ردی،  سازی اتفاق موي کمپوست بر خاکدانهکمپوست به دليل تاثير ورميکردن ورمي

نگهوداری آب آن يوا   ی آلي زيواد آنهوا، بافوت و ظرفيوت     های خاکي ممكن است به علت مقدار مادهفضوالت کرم

هاشومي مجود و    (.0825و داوسوون،   2112هوا در آن باشود )گوي و همكواران،     ها و قار جمعيت بيشتر باکتری

هوای کشوت گلوداني     کمپوست همانند کمپوست بوه محويط  ( اثبات کردند که اضافه کردن ورمي2112همكاران)

( دريافتند کوه ظرفيوت نگهوداری    0818ان )هرناندو و همكار سبب ظرفيت نگهداری آب اين محيط ها مي شود. 

پايداری خاکدانه را به طوور   ،ی شهری و لجنتن در هكتار در سال کمپوست زباله 07،31،41آب با کاربرد مقادير 

ها اضافه کردن موادآلي به خاک باعث افزايش هدايت آب با اين روش داری نسبت به شاهد افزايش پيداکرد.معني

ن عناصرغذايي برای جانداران خاک و همچنين اثور مسوتقيم برپايوداری سواختمان خواک      در خاک از طريق تامي

 دارد.

فورج  ودر تحقيقي با عنوان تاثير مواد اصالحي آلي بر هدايت هيدروليكي و خصوصيات خلول  (0882مورگان ) 

حوت فشوار هوای    ی دسوتگاه نفوذسونج  ت  هدايت هيدروليكي را به وسيله. آن ها رسي انجام دادنديک خاک لومي

های تيمار شده نسبت بوه شواهد محتووای حجموي رطوبوت      گيری کردند.در تمامي خاکاندازه 1 ، -3، -4 ،-07

افزايش يافت. هدايت هيدروليكي غيراشباع تقريبا در تمامي فشارها بورای کواه و خواک اره قابول تشوخيص بوود       

( در خواک  Ksatد. هدايت هيدروليكي اشوباع ) های تيمار شده با کمپوست بيشتر بوهرچند که مقدار آن در خاک
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نسوبت بقيوه بيشوتر بوود      فورج بوزرگ نيوز بوه    وگونه که تعداد خللموادآلي بيشتر ازبقيه بود. همان تيمار شده با

فرج در کول جريوان اشوباع از طريوق هودايت هيودروليكي و       وی اندازه خلل( مشارکت هر طبقه2/28تا% 5/02)%

تعيين گرديد. خلل و فرج در خاک تيمار شده از نظر هيدروليكي فعوال بووده و حرکوت    گيری نگهداری آب اندازه

تعدادی از مطالعات نشان دادند که کوددامي باعوث افوزايش هودايت     آب تحت تاثير نيروی ثقل هدايت مي شود.

(. از 0881؛ بنبوي و همكواران،   0810( و سرعت نفوذ مي شوند )خليل و همكواران، Ksatهيدروليكي خاک اشباع)

ی بوار چرخوه   5-2( بعد از خيس شودن اوليوه نديدنود ولوي بعوداز      Ksatسوی ديگر برخي مطالعات تاثيری را بر)

(. تحقيقات بسيارکمي هدايت هيدروليكي غيراشوباع را  0852خيسيدگي و خشكي اين تاثير مشاهده شد )حافظ، 

(. 0884؛ لرش و روبوين،  2112و همكاران،  ر)ميلگيری نموده اند اند اندازههايي که موادآلي دريافت کردهدر خاک

کاه و ،بخصوص ما تحقيقي نيافتيم که هدايت هيدروليكي غيراشباع را در خواک هوای تيموار شوده بوا کمپوسوت      

 خاک اره اندازه گيری کرده باشد.

 

 اثر استفاده از مواد آلی بر خصوصیات هیدولیکی خاک 8-8

 قابل استفاده و گی دائمنقطه پژمرد، های اشباع، ظرفیت زراعیرطوبت-8-8-6

آب قابول اسوتفاده   بندی مناسب آبياری، اطالع از ميزان ذخيره رطوبت خاک بسيار ضوروری اسوت.   برای زمان

( حود  FCظرفيت زراعوي ) گيرد. مقدار رطوبتي است که بين دو حد ظرفيت زراعي و نقطه پژمردگي دائم قرار مي

شوود. نقطوه پژمردگوي    داری مياز خروج آب ثقلي در خاک نگه باالی آب قابل استفاده بوده و مقدار آبي که پس

( حد پايين آب قابل استفاده است و اعتقاد بر اين است که گياه در آن بوه طوور غيور قابول برگشوت      PWPدائم )

نوه   PWPهای خاک بستگي دارد، ولي حود  اغلب تنها به ويژگي FCگردد. حد دچار تنش خشكي و پژمردگي مي

ای و وضعيت اقليموي نيوز بسوتگي دارد )کلووت،     های خاک، بلكه به نوع گياه، تراکم سيستم ريشهتنها به ويژگي

های رسي و رطوبوت  بار برای خاک 3/1های شني و بار برای خاک 0/1، رطوبت معادل مكش FC(. رطوبت 0814

PWP (.2112شود )هيلل، ها در نظر گرفته ميبار برای تمام خاک 07، رطوبت معادل 
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 خاک منحنی رطوبتی-8-8-8

مقدار رطوبت خاک در حالت تعادل بستگي به اندازه و توزيع خلول و فرجوي کوه از آب پور شوده اسوت دارد.       

بنابراين رابطه بين پتانسيل ماتريک و رطوبت خاک وجود دارد. پتانسيل ماتريک با رطوبت خاک ارتباط مسوتقيم  

يابود. رابطوه بوين    کاهش مي يک افزايش و مكش خاکداشته و هرچقدر رطوبت خاک افزايش يابد پتانسيل ملتر

دهنوده ارتبواط مكوش بوا رطوبوت      توان به صورت منحني نشان داد، منحني که نشانمكش و رطوبت خاک را مي

منحنوي رطووبتي خواک مبوين      (.0313معروف است )عليوزاده،   (SMCباشد به منحني رطوبتي خاک )خاک مي

ايوي  دهد و يک خصوصويت پايوه  بت خاک را با مكش ماتريک نشان مينبض رطوبتي خاک است و رابطه بين رطو

های زهكشي، هدايت هيدروليكي، آبياری، تونش آبوي گياهوان و    برای مطالعه آب قابل دسترس برای گياه، پديده

حرکت مواد محلول در خاک است. منحني رطوبتي کاربردهای زيادی در زمينوه کشواورزی )تخموين مقودار آب     

سوازی جريوان آب در منطقوه    )مدلطوبت ظرفيت زراعي و نقطه پژمردگي دائم( و محيط زيست قابل دسترس، ر

و هووا،   غير اشباع( دارد، اخيرا درتحقيقات مربوط به پوشش گياهي و تغييرات هيدرولوژيكي ناشوي از تغييور آب  

بورای تشوريح    .(2118گوول، ی مهم مطورح شوده اسوت )   مولفه اني منحني رطوبتي خاک به عنوان يکتوزيع مك

معادالت جريان آب در خواک از دو خصوصويت مهوم هيودروليكي خواک يعنوي توابع منحنوي رطووبتي و توابوع           

توان توابع هيودروليكي  شود. ار آنجايي که با استفاده از معادالت منحني رطوبتي ميهيدروليكي خاک استفاده مي

زاده و آيود )نبوي  دروليكي هر خاک بشمار ميهای هيترين مشخصهرا تعريف کرد، منحني رطوبتي يكي از اساسي

يي به بررسي چگونگي اثر چهوار نووع اصوالح کننوده آلوي      ( در يک آزمايش گلخانه0315اصغری ) (.0381بيگي، 

کمپوست و لجن بيولوژيكي در يوک خواک لووم شوني بور روی      (، کود گاوی، ورميPAMشامل پلي آکريل آميد )

( پرداخوت.  Spو شيب منحني رطوبتي در نقطه عطوف )  n(، α( شاما آلفا )0811پارامترهای معادله ون گنوختن )

تورين  از طريق کواهش درشوت   αنتايج نشان داد که به کارگيری هر چهار نوع اصالح کننده باعث کاهش پارامتر 

منفذو در نتيجه افزايش مكش ورود هوا در خاک نسبت به شواهد گرديدنود. نتوايج همچنوين نشوان داد کوه بوه        

نسبت  Sp و nهای پلي آکريل آميد، ورمي کمپوست و کود دامي باعث افزايش پارامترهای کنندهيری اصالحکارگ

 به شاهد شدند.
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 های منحنی رطوبتیمدل-8-8-9

مقدار مكوش موجوود در خواک بوه دو عامول بسوتگي دارد )هيلول،         شكل کلي منحني رطوبتي خاک بسته به

2112:) 

مانده در خاک بيشتر بستگي به نيروی کاپيالری و اندازه خلل و های کم مقدار رطوبت باقيدر مكش -0

های کم شكل منحني مكش فرج خاک دارد و عمدتا متاثر از ساختمان خاک است، بنابراين در محدوده

 ای و اندازه خلل و فرج خاک دارد. مشخصه بستگي به مقدار نيروی موئينه

اک و در نتيجه شكل منحني رطوبتي خاک بيشتر مانده در خهای زياد مقدار رطوبت باقيدر مكش -2

مانده بستگي به مقدار سطح ويژه ذرات دارد و هرچه سطح ويژه ذرات خاک بيشتر باشد، رطوبت باقي

 نيز بيشتر خواهد بود.

يوا سويگموئيدی    Sها بوه صوورت   ها متفاوت بوده اما شكل کلي آنشكل منحني رطوبتي انواع مختلف خاک  

های که شكل سويگموئيدی منحنوي رطووبتي را تخموين     (، به طور کلي مدل0313و همكاران، باشد )رضايي مي

توان به مودل وان گنووختن   ها ميکنند که از اين جمله مدلتر عمل ميزنند، در برآورد منحني رطوبتي موفقمي

نيسوت.ولي دارای نقطوه   اين مدل قادر به محاسبه مقدار مكش در نقطه ورود هووا بوه خواک    ( اشاره کرد. 0811)

شوود )نبوي زاده و بيگوي،    هوا موي  ها در بسياری از خاکعطفي است که باعث عملكرد بهتری نسبت به ساير مدل

( به علت استفاده گسترده آن و در دسترس بوودن  0811(. به همين منظور معموال تابع مدل ون گنوختن )0381

های آزمايشوگاهي موورد اسوتفاده قورار     طوبتي خاک به دادهبرای برازش منحني ر RETCافزاری آسان برنامه نرم

 (.2118گيرد )رينولدز و هكاران، مي

 

 های منحني رطوبتي خاک ممكن است به دو صورت زير بيان شود:مدل  

 رطوبت تابعي از مكش يا پتانسيل ماتريک خاک است: -0

(Ψ)ƒ=θ ،( و وان گنوختن 0871گاردنر )(، 0842توان به مدل بروکس و کوری )ها مياز جمله اين مدل

 ( اشاره کرد.0811)

 مكش يا پتانسيل ماتريک تابعي از رطوبت خاک است: -2
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(θ)ƒ=Ψ ( را نام برد.0852( و فارل و الرسون )0852توان مدل کمپل )ها مي، از جمله اين مدل 

 کاربرد را دارد.( بيشترين 0811های مربوط به منحني رطوبتي خاک، مدل ون گنوختن )ازميان مدل

 

 (0811ن گنوختن)مدل و-8-9-6

 

 آورده شده است: 0-2( در معادله 0811معادله ون گنوختن )

(2-0                                                                      )θ                   +θr      

 

متور  مترمكعب بر سوانتي مانده )سانتيبه ترتيب مقادير رطوبت اشباع و رطوبت باقي  rθو  sθدر اين معادله،   

پارامترهوای   nو  mی ورود هووا و  تقريبا معوادل عكوس مكوش در نقطوه     αمتر(، مقدار مكش )سانتي hمكعب(، 

يب رسم گردد دارای يک نقطه عطف خواهد بوود کوه شو    Ln(h)و  θتجربي هستند. اگر منحني رطوبتي برحسب 

 منحني رطوبتي در آن نقطه عبارت است از:

(2-2                                                                                 )   
  

      
 

  

  
 

  

      
 

 

 

آيد )دکستر، ( به صورت زير بدست مي0811لذا شيب منحني رطوبتي بر اساس معادله ون گنوختن )

2112:) 

 

(2-3                                           )
  

      
                  

           

 

 و شيب منحني رطوبتي در نقطه عطف آن عبارت است از:
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Abstract:  

The use of organic manure and leguminous crops has special effects on the physical properties of the soil. 

The purpose of this study was to investigate the effects of organic manure and legume cultivation on physical 

properties and soil moisture curve parameters in the field. For this purpose, three organic fertilizers were used 

in three levels and three cultivars. The experiment was a factorial based on completely randomized design. 

The first factor was fertilizer type in three levels of cow compost and vermicompost, and poultry manure, the 

second factor included fertilizer rates at three levels of zero, 75 and 150 kg/ha and the third factor was the 

type of cultivars including three levels (without cultivation, chickpea cultivation and lentil cultivation), each 

with three replications and a total of 81 (2 * 2) from each plot, an undisturbed soil sample was used to 

measure bulk density and moisture curve at 8 points as well as a disturbed sampled to measure the particle 

density, moisture curve at 4 points , organic carbon, total porosity and mean weightdiameter of aggregates, as 

well as measuring the penetration resistance with a pentameter device on the ground, were carried out 

directly in 5 replicates for each plot. The parameters of alpha (α) and n in the Van Günchen (1980) model 

were fitted to this model by applying the moisture curve data and using the RTEC software. Also, the 

saturation moisture content (θs) and residual moisture (θr) were equivalent to moisture at zero and 15 bar 

suctions. The slope of the moisture curve at the infilection point (Sp) was calculated from the relationship 

provided by Dexter (2004). The results showed that the highest mean weight of aggregate diameter was 0.64 

mm for poultry manure treatment in 150 kg Nitrogen per hectare. Also, increasing the amount of fertilizer 

application significantly reduced the amount of penetration resistance by 6 to 12 percent. Similarly, the use of 

poultry manure and lentil cultivation resulted in an increase in moisture content of the field capacity and 

plant available water by 3 to 20 percent due to the increase of micropores and the reduction of macropores. 

Also, the effect of organic fertilizer on Sp parameter was significant and the highest amount of Sp was 

obtained at 0.077 in poultry manure, which increased soil quality. 
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