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  چکیده

  pHدرصد رطوبت وزنی، درصد ماده آلی، ( برخی خصوصیات خاكبررسی اثرشخم و  انواع خاك پوش ها بر به منظور این آزمایش 
تیمار  6. تکرار انجام شد 3در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه محقق اردبیلی در قالب طرح بلوك هاي کامل تصادفی با  92در سال  ) ECو

 )nmt( شخم+ بدون پالستیک ،  )wnt( پالستیک سفید بدون شخم، ) bnt(، پالستیک سیاه بدون شخم ) bt(شخم + پالستیک سیاه 
،  20-10،  10-0نمونه برداري خاك  از سه عمق   .اعمال شد wt)(شخم + پالستیک سفید ، ) nmnt( بدون پالستیک بدون شخم، 

جهت اندازه گیري . سانتی متر مکعب انجام شد  100سانتی متر و حجم خاك   5 نمونه برداري استاندارد به قطر با سیلندر 30 -20
 105ساعت در دماي  24گرم تعیین و سپس به مدت 01/0نیکی با دقت درصد رطوبت وزنی،  وزن تر نمونه ها بوسیله ترازوي الکترو

به روش گل اشباع و با  pHاندازه گیري . سپس وزن خشک نمونه هاي خاك توزین شد. درجه سانتی گراد در آون خشک گردید
اره گل اشباع و توسط محتواي ماده آلی به روش والکلی بلک تعیین و هدایت الکتریکی خاك در عص. متر صورت گرفت pHدستگاه 
نتایج این تحقیق نشان داد که خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك تحت تاثیر شخم و  .اندازه گیري شد) WTW( متر ECدستگاه 

پوشش سطح خاك با پالستیک  ،هر سه عمق در. شدت این تاثیر در اعماق مختلف خاك متفاوت بود. پوشش سطح خاك قرار گرفت
خاك pH  .ماده آلی خاك در نتیجه شخم و پوشش سطح خاك کاهش یافت. ت خاك تاثیر معنی داري داشتدر افزایش میزان رطوب

شخم + تیمار پوشش سطح خاك با پالستیک تیره  20-10و  10-0اما در دو عمق . تحت تاثیر تیمارها قرار نگرفت 30-20در عمق 
بدست آمده نشان داد که کاربرد   ECبررسی مقادیر .وثرتر بودخاك اثر معنی داري بر افزایش اسیدیته خاك داشت که نقش پوشش م

  . ها به دلیل جلوگیري از تبخیر آب از سطح خاك منجر به کاهش شوري خاك می شودخاك پوش 
  

   .خصوصیات خاك، پوش خاكشخم، : کلمات کلیدي 
  

  مقدمه 
خاك، آب،  جمله از ها فعالیت هاي انسان بر روي این نظامفرآیندهاي طبیعی و  و هاي مربوط به کره زمین پویا و پیچیده هستند نظام

به سبب آنکه خاك ها بنیان اصلی موجودیت ما را تشکیل می دهند هر چه . جانوران و همچنین محیط تاثیر می گذارند ،هوا، گیاهان
). 3(داري خاك بیشتر خواهد بود یت ما در راستاي نگهداري پایفقها زیادتر باشد شانس و مو ها و سیستم آگاهی ما از این فرآیند

هاي  ، پویایی مواد غذایی ،آفات و علف ، شیمیایی و بیولوژیکی خاكعملیات بهبود دهنده کیفیت خاك با تغییر خصوصیات فیزیکی
 ورزي بر ساختمان خاك، کنترل و تعدیل حرکت آب، امالح و اثر خاك .)6و  4(تاثیر می گذارد  ت کشاورزيهرز بر تولید محصوال

شخم تاثیر عمده اي بر وزن مخصوص ظاهري، توزیع تخلخل ). 2(گازها، نگهداشت آب و میکروارگانیزم هاي خاك غیرقابل انکار است 
، مقدار کربن و مواد pHورزي تاثیر شگرفی بر خواص شیمیایی خاك از قبیل  همچنین سیستم هاي خاك. دارد ها و تجمع خاکدانه

ورزي حفاظتی، بقایاي گیاه بر سطح خاك باقیمانده و باعث نگهداري  ر سیستم هاي خاكد). 7(ند آلی و خواص بیولوژیک خاك دار
شخم زدن اراضی  ).8( شودر نتیجه بهبود کیفیت خاك می آب در خاك، کاهش تبخیر، اصالح و بهبود خصوصیات فیزیکی خاك و د

  . موجب افزایش تهویه و در نتیجه اکسایش بیشتر مواد آلی می شود
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از خاك پوش ها در گیاهان ردیفی . پوش ها بر بهبود عملکرد گیاهان زراعی و کیفیت آن به خوبی اثبات شده است تاثیر خاك
درجه حرارت سطح خاك، حفاظت خاك در برابر باران و بهبود ارگانیک براي کنترل علف هاي هرز ، حفظ رطوبت خاك، کاهش 

 باال .دنها با حفظ رطوبت در الیه باالیی خاك موجب کاهش تلفات آب می شو پوشخاك تمام  ).5(کیفیت خاك استفاده می شود 
ها  خاك پوشاستفاده از  )2(رطوبت از سطح خاك می شود  ناپذیري الیه هاي پالستیکی نسبت به بخارآب مانع از تبخیر بودن نفوذ

پوش  استفاده از خاكهمچنین . .ریشه باقی می مانندمنجر به کاهش آبشویی نیترات از خاك شده و در نتیجه مواد غذایی در ناحیه 
افزایش مواد آلی خاك  .ن می باشدآموثر در کاهش تبخیر از سطح خاك و جلوگیري از تجمع نمک در  عواملها در سطح خاك از 

. وقوع می پیونددطی افزایش غلظت سموم گیاهی فرار که منجر به افزایش تجزیه موادآلی خاك می شود در تیمار آفتابدهی خاك به 
پوش هاي پالستیکی که در خصوصیات فیزیکی و شیمیایی نظیر  فناوري تولید پالستیک موجب فراهم شدن دامنه وسیعی از خاك

جلوگیري از بطور کلی  .است شده انواع طول موج، حفاظت در مقابل پرتو فرابنفش و پایداري متفاوت هستند، ضخامت، رنگ و عبور
ها، دفع حشرات، جلوگیري از  مل بیماریزاي خاکزاد، کاهش جمعیت نماتداآوري عو شوري خاك، ممانعت از زادتبخیر رطوبت خاك و 

 خاك پوشزراعی، دوام بیشتر نسبت به  انقرار گیاهچه هاي گیاهتهاي هرز، حفظ گرماي خاك و کمک به اس علفو رشد جوانه زنی 
  .هاي پالستیکی می باشد خاك پوشحفظ خاك از مزایاي کاربرد  در نهایتهاي آلی، جلوگیري از فرسایش بادي و آبی و 

  
  مواد و روش ها

 ، درصد ماده آلی درصد رطوبت وزنی،برخی خصوصیات خاك از جمله بر  پوشش سطح خاك شخم و  اثراین آزمایش به منظور بررسی 
pH   وEC  هاي کامل  اردبیلی در قالب طرح بلوكدر مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزي دانشگاه محقق  92تابستان سال در

خاك  - ب شخم بدون  -2شخم  -1: سطح  دو در شخم -الف: از ت بودندفاکتورهاي مورد مطالعه عبار .اجرا شدتکرار  سه باتصادفی 
در توسط گاو آهن برگردان دار شخم ابتدا . خاك پوشبدون  -3تیره  پالستیک  -2شفاف پالستیک   -1: سطح  سهدر  پوش
از شش هفته نایلون  بعد. شد هاي آنها به کمک خاك مسدود  ها قرار گرفته و لبه ها روي کرت  پالستیک هاي مربوطه انجام، سپس کرت

سانتی متر  5 با سیلندرنمونه برداري استاندارد به قطر 30 -20،  20-10،  10-0عمق   سهنمونه برداري خاك  از . ها جمع آوري شد
وسیله ترازوي الکترونیکی با نتی متر مکعب انجام شد جهت اندازه گیري درصد رطوبت وزنی،  وزن تر نمونه ها بسا 100و حجم خاك 

سپس وزن خشک نمونه . درجه سانتی گراد در آون خشک گردید 105ساعت در دماي  24گرم تعیین و سپس به مدت 01/0دقت 
محتواي ماده آلی به . صورت گرفت  )مارك متراهم( متر  pHدستگاه  گل اشباع و باروش به  pHاندازه گیري . خاك توزین شد يها

  .شداندازه گیري ) WTW(متر ECروش والکلی بلک تعیین و هدایت الکتریکی خاك در عصاره گل اشباع و توسط دستگاه 
با همین نرم افزار % 5نی داري ها نیز توسط آزمون دانکن در سطح معو مقایسه میانگین SPSS 16ها با نرم افزار تجزیه و تحلیل داده

  .انجام شد
  

  نتایج و بحث 
شدت و نحوه . گرفتنتایج این تحقیق نشان داد که خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك تحت تاثیر شخم و پوشش سطح خاك قرار 

رطوبت خاك تاثیر  پوشش سطح خاك با پالستیک در افزایش میزان ، عمق سههر  در .بوداین تاثیر در اعماق مختلف خاك متفاوت 
+ پالستیک سیاه  اختالف اثر رنگ پالستیک در افزایش رطوبت در عمق هاي بررسی شده معنی داربود و تیمار .معنی داري داشت

این امر ممکن است ناشی از . بود 30 - 20و  10- 0نسبت به سایر تیمارها بهترین تیمار در افزایش رطوبت در اعماق بدون شخم 
بیشترین  باشدسیاه به سطح خاك و در نتیجه پایین بودن دماي زیر پالستیک  و رسیدن آن از عبور نور سیاه ممانعت پالستیک

پلی اتیلن سیاه قسمت بیشتر نور خورشید را جذب کرده و انرژي کمی براي . در زیر پالستیک سفید مشاهده شد) 8/27(میانگین دما 
از ررسی ها نشان داده است که بهم زدن و شخم خاك سبب اتالف رطوبت خاك طرف دیگر باز  .کندگرم شدن خاك از آن عبور می

  .طریق فرایند تبخیر می شود
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ماده آلی نشان داد که ماده آلی خاك در نتیجه شخم و پوشش سطح خاك کاهش درصد تجزیه داده هاي بدست آمده در خصوص 
در زیر پالستیک و شخم سبب تسریع افزایش دما  .پوشش خاكنوع  بیشتر تحت تاثیر شخم قرار گرفت تاماده آلی مقدار اما  یافت،

  ساختمان خاك به این  يدر تحقیقی با عنوان بررسی اثر شخم دائم بر ماده آلی و پایدار )1( رئیسی. لی در خاك می شودآتجزیه مواد 
یکی از علل  .داري داشتتفاوت معنیماري آنتیجه رسید که میزان ماده آلی در خاك هاي شخم خورده در مقایسه با خاك بکر از نظر 

کاهش ماده آلی در اراضی که در معرض شخم و فعالیت زراعی قرار می گیرند دست خوردگی و شکستن خاکدانه هاست که در نتیجه 
ه آلی در الیه مقدار ماد .یه ماده آلی خاك افزایش و مقدار آن کاهش می یابدزآن میزان نفوذ اکسیژن به خاك افزایش می یابد لذا تج

  . حقیق بیشتر از الیه زیرین بودت سطحی خاك در این
pH  پوشش سطح خاك با پالستیک تیره  تیمار 20- 10و  10-0عمق  دواما در . تحت تاثیر تیمارها قرار نگرفت 30-20خاك در عمق

تن دماي خاك در زیر پالستیک باال رف .که نقش پوشش موثرتر بود اثر معنی داري بر افزایش اسیدیته خاك داشتشخم خاك + 
 مک کاالآنگر و  .سبب تسریع فعل و انفعاالت شیمیایی در خاك  و تغییر اسیدیته خاك می شود بخصوص در مورد پالستیک تیره 

باعث افزایش تراکم، کاهش اسیدیته خاك و در مقایسه با خاك ورزي مرسوم  ورزي که سیستم هاي کم خاك ندگزارش کرد) 8(
ها  خاك پوشبدست آمده نشان داد که کاربرد   ECبررسی مقادیر .صر غذایی و مواد آلی در افق سطحی خاك می شوندانباشت عنا

  . ی شودمك به دلیل جلوگیري از تبخیر آب از سطح خاك منجر به کاهش شوري خا
  
  

  نمودارهاي مربوط به درصد رطوبت وزنی خاك و درصد ماده آلی خاك - 1جدول 

  
  تیمارهاي پوشش خاك شرح - 2جدول 

bt  شخم+ پالستیک سیاه  nmt   شخم+ بدون پالستیک  
bnt  پالستیک سیاه بدون شخم  nmnt  بدون پالستیک بدون شخم  
wnt  پالستیک سفید بدون شخم  wt   شخم+ پالستیک سفید  

 
  خاك  ECو  pHنمودارهاي مربوط به  - 3دول ج
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