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  دهيكچ

 و  ك خـا  يكيولـوژ ي و ب  يكيدرولي ه ،يكيزي ف يها يژگي بر و  ك به خا  ياهي گ ياي سوزاندن و برگرداندن بقا    ريثأ ت ي پژوهش، بررس  نيهدف از ا  

ـ  نشان داد    جينتا.  بود لي در منطقه اردب   ك ريزجانداران خا  تي و جمع  يا رد جو و ذرت علوفه    ك عمل ي اثر آنها بر اجزا    چنين  هم ه برگردانـدن   ك

، ميـانگين وزنـي قطـر       )۷/۳(% و تخلخل كل    ) ۹/۵۱(% ، هدايت هيدروليكي اشباع خاك      )۲/۲۲(%  مقدار ماده آلي     شي جو باعث افزا   يايبقا

كه سوزاندن بقايا باعـث   در حالي . ديگرد) ۷/۳ (% ك خا ي ظاهر ياهش چگال ك چنين  همو  ) ۸/۵ (% ي زراع تي، افزايش ظرف  )۴/۵(% خاكدانه  

و ) ۱/۴ (% ي زراع تي، ظرف )۱/۵(% ، ميانگين وزني قطر خاكدانه      )۶/۳۶% ( اشباع   يكيدرولي ه تي هدا ،)۸/۳۱(% كاهش مقدار ماده آلي خاك      

متـر  ك يهـا  شكـ  در م  ك مشخـصه آب خـا     ي بر منحن  اي برگرداندن و سوزاندن بقا    يمارهاياثر ت . در خاك شد  ) ۱(% افزايش چگالي ظاهري    

ـ دار جمع   با برگرداندن آنهـا باعـث كـاهش معنـي          سهي در مقا  اي سوزاندن بقا  هك نشان داد    چنين  هم جينتا.  بود شتري ب يها شكمحرزتر از م    تي

  .شود ي نمهي توصلي در منطقه اردبياهي گياي پژوهش، سوزاندن بقاني آمده از ادست به جيلذا با توجه به نتا.  شده استكريزجانداران خا
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  مقدمه

 بـودن آنهـا در      ي خـشب  ي و گاه  ادي حجم ز  ليدل  به ياهي گ يايبقا

. ننـد ك ي مـ  جـاد يل ا ك مـش  ،ياشت محـصول بعـد    ك و   ني زم هيته

ـ  مخلـوط شـده و       ك خرد و با خـا     يقي به طر  دي با ن،يبنابرا  از  اي

شاورزان اقـدام بـه     ك از   ي بعض لي دل نيبه هم .  خارج شوند  نيزم

 يعنـوان روشـ     بـه  چنين  هم ايسوزاندن بقا . نندك يسوزاندن آنها م  

ار كـ   هـرز، آفـات و امـراض مختلـف بـه           يها نترل علف ك يبرا

سـوزاندن بقايـاي گياهـان و حـرارت دادن          ). ۱۷ و   ۱۳ (رود يم

ـ الط بقاردن و اخـت كـ خرد . خاك از قديم مرسوم بوده است   ايي

ـ    شي افـزا  ،يخيز  حاصل در   كگياهي با خا    شي افـزا  ،ي مـاده آل

 آنها در   تي فعال شيزا اف جهي و در نت   ك خا زجانداراني ر تيجمع

ــؤثر اســتكخــا ــنفس خــا.  م ــديكــي كت ــر يمي از ق  و نيت

ــداول ــر مت ــرانيت ــا ب ــك ي پارامتره ــ يم ــردن فعالك ــا تي  يه

ز  ا يكـ ي كتـنفس خـا   ). ۷ (باشـد  يها م  ك در خا  زجاندارانير

. باشـد  ي مـ  ك در خا  زجانداراني ر تي جمع يياي پو يها شاخص

ـ   ديل تو زاني باشد، م  شتري ب زجانداراني ر تيهر چه فعال    ي ماده آل

   ).۷ (شود ي مشتري بكخا

 باعث بهبود خـواص فيزيكـي خـاك از جملـه            زيمواد آلي ن  

 و ظرفيــت يكيدروليــهــا در آب، هــدايت ه پايــداري خاكدانــه

ه بـا خـارج     كـ  يدر حـال  ). ۹ و   ۸(شـوند    نگهداري آب خاك مي   

 ماننـد   ييها يژگي سوزاندن آنها و   اي از سطح مزرعه و      ايردن بقا ك

 وجود نخواهند داشـت     ك و بهبود ساختمان خا    يآل ماده   شيافزا

 كافزايش بقاياي گياهي و به تبع آن زياد شدن ماده آلي خا           ). ۲(

ــه    ــت نگ ــوارد ظرفي ــي م ــا در برخ ــدايت كداري آب خ  و ه

 ك و فشردگي خـا    ي ظاهر يهبود بخشيده، چگال  ي را ب  كهيدرولي

در سـطح   ) مـالچ (عنـوان پوشـش      طور به  اهش داده و همين   كرا  

زانـگ و   ). ۲۱(دهـد    اهش مـي  كـ  را   ك فرسايش خا  زان، مي كخا

لش را با هم    كاه و   ك تيري شخم و مد   ستميدو س ) ۲۶(اران  كهم

لـش  كاه و   كـ ه سـوزاندن    كـ  آنها نـشان داد      جينتا. ردندك سهيمقا

. دهد ياهش مك را كل خاك و تخلخل شي را افزاياهر ظيچگال

 بقاياي ناي كه بر روي سوزاند در مطالعه) ۱۸(كايود و همكاران  

گياهي سطح خاك انجام دادند، گزارش كردند كه سوزاندن بقايا          

 فيزيكـي و هيـدروليكي      يهـا  يژگيتأثير مستقيم و فوري روي و     

ـ   سوزاندن تأثيري بر كالس بافت خاك       . خاك دارد   ينداشـت ول

تغييرات ناچيزي در توزيع اندازه ذرات پس از سوزاندن مشاهده   

داري در    تغييرات معني  اي بقا دنآنها گزارش كردند كه سوزان    . شد

 تيـ چگالي ظاهري، محتواي رطوبتي، توزيع اندازه ذرات و ظرف        

امـا كـاهش    .  نداشـته اسـت    كخـا ) AW(رطوبت قابل استفاده    

 سـاختمان، هـدايت هيـدروليكي       داري در مقادير پايـداري     معني

 بعـد از    ك جذب و سرعت نفوذ آب در خا       بياشباع خاك، ضر  

اران كـ والزانـو و هم .  گـزارش كردنـد  راسوزاندن بقاياي گياهي   

 ك از سـطح خـا     ياهيـ  بـردن پوشـش گ     نينشان دادند از ب   ) ۲۳(

ول و  كـ  كمـ . شود ي م كاهش هدايت هيدروليكي خا   كمنجر به   

لــش كاه و كــم و ســوزاندن نــشان دادنــد شــخ) ۲۰(اران كــهم

 قطر ذرات و مجمـوع خلـل و         ي هندس نيانگي و م  ي وزن نيانگيم

ــاوه. دهــد ياهش مــكــ را رومتــركي م۶۰تــر از  فــرج بــزرگ  وي

لـش گنـدم،    كاه و   كـ ردنـد سـوزاندن     كگزارش  ) ۲۲(اران  كوهم

 منافـذ   زانيـ  م چنـين   هم. گردد يدانه م ك خا يدارياهش پا كباعث  

دار، در   لـش ك يهـا  ني در زمـ   كا در خـ   متر يلي م ۵/۱تر از    بزرگ

لـش  ك يهـا  ني از زمـ   شتري برابر ب  ۱/۴ مرسوم   يورز ك خا ستميس

افـزايش دمـاي خـاك، تحريـك        ) ۱۰(بـري   . باشـد  يسوخته مـ  

هاي بيولوژيكي، افزايش ماده آلي و بيشتر شـدن قابليـت            فعاليت

دسترسي مواد غذايي خاك را بعد از سـوزاندن بقايـاي سـطحي             

  .خاك گزارش كردند

 تحقيق به منظور بررسي و مقايسه اثر برگرداندن بقايـاي           اين

ــي   ــر ويژگ ــا ب ــوزاندن آنه ــاكويي و س ــاي ف جــو م ــيزيه  و يك

يكي بيولـوژ  يهـا  يژگياي از و    پاره چنين  هم و   ك خا يكيدروليه

 در  كها و تنفس پايه خا     ها و قارچ   خاك همانند جمعيت باكتري   

 يلـ يدب دانـشگاه محقـق ار     يشاورزكـ ده  ك دانش يقاتيمزرعه تحق 

  .دياجرا گرد

  

  ها مواد و روش

ده ك دانشيقاتي، در مزرعه تحق۱۳۸۸ ي پژوهش در سال زراعنيا

 متـر از سـطح      ۱۳۵۰ با ارتفاع    يلي دانشگاه محقق اردب   يشاورزك



   ...هاي فيزيكي و بيولوژيكي  اثر مديريت بقاياي گياهي بر ويژگي

۲۳۵  

 ۳۸ °۱۹´ييايـ  و عـرض جغراف    ۴۸°۲۰ ´ييايـ  طـول جغراف   ا،يدر

 يمي اقل يبند  و طبقه  يي از نظر آب و هوا     شيمحل آزما . اجرا شد 

 بـارش   ط سرد محسوب شـده و متوسـ       ك خش مهياطق ن جزو من 

 درجه ۸/۲ انهي سالي متوسط حداقل دمامتر، يلي م۳۰۳ساالنه آن،  

 درجـه   ۳/۱۵ آن   انهي سـال  يثر دمـا  ك و متوسـط حـدا     گـراد   سانتي

  .باشد ي مگراد سانتي

هاي كامل تصادفي با سه تيمار و چهار   با طرح بلوك شيآزما

ــد  ــرا درآم ــه اج ــرار ب ــاي آ. تك ــاهد  تيماره ــامل ش ــشي ش زماي

. ، برگرداندن بقايا و سوزاندن بقايا بود      )ني از زم  اي بقا يآور جمع(

منظـور از تيمـار     .  متـر در نظـر گرفتـه شـد         ۴ × ۴ها   ابعاد كرت 

برگرداندن بقايا، برگرداندن كاه و كلش جو بـه مقـدار عملكـرد             

توليدي در منطقه بـا خـاك و منظـور از تيمـار سـوزاندن بقايـا،           

ان مقدار كلش در سطح خاك و مخلوط كـردن آن           سوزاندن هم 

ـ  بقا چگونـه يدر تيمار شـاهد ه    . باشد با خاك مي    ك بـه خـا    يياي

.  اعمـال گرديـد    ۱۳۸۸تيمارهـا در ابتـداي تابـستان        . اضافه نشد 

.  صـورت گرفـت    ۱۳۸۸ سال   يرماه ت ۲۲ در يا شت ذرت علوفه  ك

در آبان  ) ييوكرقم ما (شت جو   ك يا پس از برداشت ذرت علوفه    

در هر كـرت از     . تار، انجام شد  كگرم در ه  لويك ۲۰۰ زانيه م ماه ب 

  . ديمقدار مساوي بذر استفاده گرد

 ۱۳۸۹ سـال    رمـاه ي ت ۱۳ در   يا  دوم كشت ذرت علوفه    مرحله

شت ذرت  كـ بـذر الزم    . هجري شمسي در مزرعه به اجرا درآمد      

انتخاب گرديد،  ) ۳۷۰رقم دابل كراس    ( از نوع زودرس     يا علوفه

. باشـد  سردسير و با دوره كشت كوتـاه مـي      كه مخصوص مناطق    

رت و وزن   كـ  پـس از برداشـت هـر         زيـ  ن يا وزن تر ذرت علوفه   

ردن آنها در   ك ك آن با خش   ك آمد و وزن خش    دست  بهردن آنها   ك

  .وره محاسبه شدك

ـ رد جـو در پا    كـ  عمل ي اجـزا  نيانگي م سهي مقا جهت شت كـ  اني

رت كـ  مترمربـع از محـصول هـر         ۲×۲ل را با برداشـت      كرد  كعمل

 ني با شمارش همزيوزن هزار دانه ن.  محاسبه شديصورت تصادف هب

 چنـين  هم. دست آمد  آن بهنيتعداد از محصول برداشت شده و توز 

 و شمارش تعـداد     رتك بوته از هر     ۱۰ با برداشت    زيها ن  تعداد پنجه 

  . آمددست به آنها نيانگي متيها انجام شد در نها پنجه

.  انجــام شــدك خــايمتــر ي ســانت۰-۱۵ از اليــه يبــردار نمونــه

ـ  عصاره دو به يكيترك ال تي و هدا  pH ماده آلي،    يريگ اندازه  كي

 با استفاده از روش والكي و بالك، دستگاه         بيترت  به كآب به خا  

pH متر و EC ۵( سنج انجام گرفت.(  

 و رس از روش     لتي بافت خاك شامل درصد شن، س      ياجزا

 ۰-۱۵مـق   ظـاهري از ع  يچگـال ). ۱۶( آمد   دست  بههيدرومتري  

بـا  (بـرداري     نمونـه  يهـا  ارگيري استوانه ك همتري خاك با ب    سانتي

 نمونـه دسـت     هيـ و ته ) عـب كم متـر   سـانتي  ۱۰۰حجم تقريبي   

 دسـت   بهدر آون    C°۱۰۵ نخورده و خشك كردن آنها در دماي      

 از روش   ك حقيقـي خـا    يگيـري چگـال    براي اندازه ). ۱۶(آمد  

 يفاده از چگـال تخلخل كل بـا اسـت  ). ۱۶(نومتر استفاده شد  كپي

ـ  و بـا اسـتفاده از معادلـه ز         ك خـا  ي ظاهر ي و چگال  يقيحق  ري

  : آمددست به

]۱[   b

p
n ( )




 1  

 و  ي ظـاهر  ي چگال بيترت  به p و bل و ك تخلخل   n در آن    هك

  ).۱۶ (باشد ي مك خايقي حقيچگال

 مـضاعف   يهـا   از اسـتوانه    با اسـتفاده   ك آب در خا   نفوذ

 آمـده از    دسـت   به يها با استفاده از داده   . دي گرد يريگ اندازه

 و برازش دادن آنها با معادلـه        ك نفوذ آب در خا    يريگ اندازه

 اين معادله بي، ضراSPSSافزار  توسط نرم ) ۲معادله   (پيليف

ـ  مختلف با هـم مقا     يمارهاي آمد و در ت    دست  به . ند شـد  سهي

 مـورد اسـتفاده قـرار       ريصورت ز   به پيلي معادله ف  يلكل  كش

  :گرفت

]۲[   /st At  0 5  

 زمـان برحـسب     t متر، ي بر حسب سانت   ي نفوذ تجمع  Z در آن    هك

 A و   min cm-۵/۰  ضريب ثابت جـذب و بـر حـسب         S و   قهيدق

  .باشند يم min cm-۱ ضريب ثابت آبگذري برحسب

ـ رت  كـ   از هـر   ي زراع تي رطوبت ظرف  يريگ  اندازه يبرا  كي

ـ  مترمربع مشخص و از بقا     ۱×۱قطعه   امالً كـ  و   ك پـا  ياهيـ  گ ياي

، ك آب از خا   ي سطح ري از تبخ  يريبه منظور جلوگ  . دياشباع گرد 

 پوشـانده شـده و      كي قطعه مورد نظر با اسـتفاده از پالسـت         يرو
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۲۳۶  

 ۱۰ مــق نمونــه از عهيــ بــا اســتفاده از روش تهيرطوبــت وزنــ

مـان ثابـت مانـدن      ردن آن در آون تـا ز      كـ  ك و خش  يمتر يسانت

با ) PWP (يرطوبت نقطه پژمردگ). ۱۲( شد يريگ رطوبت اندازه

در دسـتگاه   ) يمتـر  ي سـانت  ۱۰عمق   (ك خا يها قرار دادن نمونه  

در ). ۱۵( آمـد    دسـت   بـه  اتمسفر   ۱۵ش  ك در م  يصفحات فشار 

) ۳( معادلـه    زبـا اسـتفاده ا    ) AW (ك آب قابل استفاده خا    تينها

  . آمددست به ريصورت ز هب

]۳[   FC PWP b
AW D

w
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 و  FC متـر،  ي آب قابل استفاده برحسب سانت     AW در آن    هك

pwpــه ــترت  ب ــ ظرفيوزنــب رطوبــت ي  و نقطــه يت زراعــي

 w و   bمتـر و     ي عمق خـاک برحـسب سـانت       D،  يپژمردگ

 و آب برحــسب گــرم بــر ك خــاي ظــاهري چگــالبيــترت بــه

  .باشد يعب مكممتر يسانت

ل كـ  اليا نـه ي تماس از روش صـعود موئ    هي زاو يريگ  اندازه يبرا

ـ  استفاده گرد  ك و آب در خا    كيليات  يكيدروليـ  ه تيهـدا ). ۱۱ (دي

 يبــرا). ۱۶( شــد يريــگ  بــه روش بــار افتــان انــدازهكاشـباع خــا 

 تر استفاده   كاز دستگاه ال  ) MWD(ها   دانهك خا يداري پا يريگ اندازه

 آوردن رطوبـت  دسـت  بـه  بـا  ك مشخصه آِب خا يمنحن). ۱۶(شد  

ـ  ماتر يهـا  شك م يبرا. ش محاسبه و رسم شد    كمعادل هر م    كي

 ي و برا  زان،ي آب از دستگاه ستون آب آو      متر ي سانت ۱۰۰متر از   ك

اه صفحات فشار اسـتفاده      باالتر از آن، از دستگ     يها شكاعمال م 

 يافـزار   بهتـر، بـا اسـتفاده از بـسته نـرم           سهي مقا يبرا). ۱۶(شد  

RETC گنوختن    ون ادله مع بي، ضرا)n، r θ، s θ   و  (   با بـرازش

 يمارهاي آمد و در ت    دست  به شده   يريگ  مشخصه اندازه  يبه منحن 

ـ صـورت ز   گنوختن به  معادله ون .  شدند سهيمختلف با هم مقا     ري

   ):۲۴(ارائه شده است 

]۴[   m n
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 رطوبــت بيــترت  بــهsθ و rθ معادلــه و بي ضــراα ،n در آن هكــ

  .باشند ي مك و اشباع خامانده يباق

هـاي موجـود در آن        بررسي عمقي از خاك كه باكتري      يبرا

  يرنـد، از سـه عمـق       گ عمق تحت تأتير آتش زدن بقايا قـرار مـي         

متري از سـطح خـاك قبـل و بعـد از              سانتي ۶- ۹ و   ۳- ۶،  ۰- ۳

بـرداري انجـام و بـه دنبـال آن جمعيـت             زدن بقايا نمونـه    آتش

 نيانگيـ  م . آمـد  دسـت   بـه هـا    هاي خاك در ايـن نمونـه       باكتري

 مختلف، بـا انجـام دو       يمارهاي در ت  ك خا يها يترك با تيمعج

 اول در هنگـام     يبردار ونهنم. دست آمد   به يبردار مرحله نمونه 

ـ بعد از برگرداندن و سوزاندن بقا      (مارهاياعمال ت   ي در ابتـدا   اي

 مارهـا ي سـال پـس از اعمـال ت   كي دوم  يبردار و نمونه ) شتك

 كيـ نك ت ازهـاي خـاك      ل بـاكتري  كـ  شمارش   يبرا. انجام شد 

MPN  شت ك طيها از مح    شمارش باكتري  يبرا. دي استفاده گرد

N.B بـازار وجـود دارد اسـتفاده شـد         صورت آمـاده در    هه ب ك  .

رار كـ  رقـت و در سـه ت  ي با اسـتفاده از سـر   زيها ن  شت قارچ ك

شت آنهـا از سـابرود آگـار        ك طي مح هي ته يه برا ك آمد   دست  به

 CO2 ديـ  تولروش بـه  مارهاي در تهيتنفس پا). ۲۵(استفاده شد  

  ).۴(انجام گرفت 

ـ ها و مقا    داده انسي وار هيتجز ه از   بـا اسـتفاد    هـا  نيانگيـ  م سهي

 انجـام شـد و      SPSSافزار   ن، توسط نرم  كاي دان  آزمون چند دامنه  

  .دي رسم گردExcelافزار  نمودارهاي مربوطه نيز با نرم

  

  نتايج و بحث

 يريگ  اندازه مارهاي مورد مطالعه قبل از اعمال ت      ك خا يها يژگيو

 ۱۶/۱ بيـ ترت  به يقي و حق  ي ظاهر ي چگال ،ي لوم كبافت خا . شد

 تيـ  رطوبـت ظرف   يعب، درصد وزن  كممتر ي گرم بر سانت   ۲۰/۲و  

 و درصـد مـاده      ۱۴ و   ۹۷/۳۰ بيـ ترت  به ي و نقطه پژمردگ   يزراع

  . دست آمد  به۱/۲ ك خايآل

  

  هاي فيزيكي و هيدروليكي خاك ويژگي

 در سطح احتمال    شي آزما يمارهايه ت ك نشان داد    انسي وار هيتجز

و  ي ظـاهر  ي، چگـال  ي ماده آل  ري بر مقاد  يدار ي معن ري درصد تأث  ۵

ـ     نيشتريب.  داشتند كل خا كتخلخل    ۸/۲ (ك خـا  ي مقدار مـاده آل

از )  درصـد  ۵۱/۱( آن   نيمترك و   اي برگرداندن بقا  مارياز ت ) درصد

  در تيمـار سـوزاندن     ). ۱ ولجـد ( شـد    دهي د اي سوزاندن بقا  ماريت



   ...هاي فيزيكي و بيولوژيكي  اثر مديريت بقاياي گياهي بر ويژگي

۲۳۷  

   حقيقي و تخلخل کلثير سوزاندن و برگرداندن بقايا بر ماده آلي، چگالي ظاهري، چگاليأمقايسه ميانگين ت. ۱جدول 

   درصد۵با استفاده از آزمون دانکن در سطح احتمال 

  (%)کل  تخلخل  )gcm-3(چگالي حقيقي  )gcm-3(چگالي ظاهري  (%)ماده آلي خاک  تيمارها

  ۰۲/۰ (a۰۷/۱  )۰۵/۰ (a۳۶/۲  )۶۶/۱ (a۵/۵۴(  b*۲۳/۲) ۲۳/۰(  شاهد

  ۰۱/۰ (b۰۳/۱  )۰۳/۰ (a۳۶/۲  )۳۱/۰ (b۵/۵۶(  a ۸/۲ )۱۶/۰(  بقايا برگرداندن

  ۰۲/۰ (a۰۸/۱  )۰۵/۰ (a۳۷/۲  )۵۸/۰ (a۲/۵۴(  c۵۱/۱) ۳۶/۰(  سوزاندن بقايا

 .باشد دهنده انحراف معيار مي دار ندارند و اعداد داخل پرانتز نشان اعداد داراي حروف مشابه در يك ستون تفاوت معني :*      

  

 بقايا، از بين رفتن بقايـايي كـه در نهايـت بـه مـاده آلـي تبـديل                  

شدند، در يك طرف و از بين رفتن ماده آلي موجود در خاك              مي

توانـد از داليــل كــاهش   در اثـر ســوزاندن از طـرف ديگــر، مــي  

ـ      كـه،  يطور هب. دار ماده آلي خاك باشد     معني  در  ي مقـدار مـاده آل

  . بوداي سوزاندن بقاماري از تشتري با،ي بقارگرداندن شاهد و بماريت

 درصــد ۵/۵۶ بــا ايــن بقا برگردانــدمــاريل، در تكــ تخلخــل

 نيمترك درصد   ۲/۵۴ با   اي سوزاندن بقا  ماري مقدار و در ت    نيشتريب

 با شـاهد و     اي برگرداندن بقا  ماري ت نياختالف ب . مقدار را دارا بود   

 شـاهد   يمارهايت.  بود دار ي درصد معن  ۵ در سطح    ايسوزاندن بقا 

. )۱جـدول   ( نـشان ندادنـد      يدار ي اختالف معن  ايو سوزاندن بقا  

ـ   ه  ك ييها ك در خا  يبند  مطلوب دانه  تيوضع  يشتريـ  ب يمـاده آل

 بهبود  زي ن يها از لحاظ ساختمان    ك خا نيه ا ك شود يدارند، باعث م  

لـذا تخلخـل    . م خارج شـوند   ك از حالت مترا   جهيرده و در نت   ك دايپ

دار مـاده    دليل افـزايش معنـي     كل خاك در تيمار برگرداندن بقايا به      

داري  سوزاندن بقايا، افزايش معني    نسبت به تيمارهاي شاهد و       ليآ

 مـار ي در ت  كل خـا  كمتر بودن تخلخل    ك چنين  هم. پيدا كرده است  

ـ  در ايمتر بودن مقدار ماده آلك معلول توان ي را مايسوزاندن بقا   ني

   . دانستماريت

ـ  برگردانـدن و سـوزاندن بقا      يمارهـا ي در ت  يقي حق يچگال  ا،ي

 مقـدار   نيمتـر كه  كـ  نشان داد    جينتا.  نداشتند يدار ياختالف معن 

 و  اي برگرداندن بقا  ماريمربوط به ت  ) gcm۰۳/۱-۳ (ي ظاهر يچگال

. باشـد  ي سـوزاندن مـ    ماريمربوط به ت  ) gcm۰۸/۱-۳( آن   نيشتريب

ـ  با شـاهد و سـوزاندن بقا       اي برگرداندن بقا  ماري ت نيب  در سـطح    اي

ـ  د يدار ي درصد اخـتالف معنـ     ۵احتمال   ـ .  شـد  دهي  ي چگـال  نيب

ـ  سـوزاندن بقا    شاهد و  يمارهاي ت يظاهر داري   اخـتالف معنـي    اي

  .مشاهده نشد

 مختلف را   يمارهاي ت ك خا ي ظاهر ياختالف در مقدار چگال   

ـ  برگرداندن بقا  ماري در ت  ي بودن ماده آل   شتري ب ليدل  به توان يم  و  اي

 تخلخـل در    شيافـزا .  دانـست  ك تخلخـل خـا    شي افزا جهيدر نت 

 متـر ك باعـث  جـه ي حجم منافذ شـده و در نت شي باعث افزا كخا

 رگردانـدن  ب يمارهايه در ت  ك شود ي م ك خا ي ظاهر يشدن چگال 

ـ  سـوزاندن بقا   مـار يدر ت .  به وضوح مشخص است    ايبقا متـر  ك اي

متر شدن  ك باعث   ا،ي برگرداندن بقا  ماري نسبت به ت   يبودن ماده آل  

 شـده   ك خـا  ي ظاهر ي شدن چگال  شتري ب جهيل و در نت   كتخلخل  

 يبــر رو) ۲۶(اران كــ زانــگ و همجي بــا نتــاجي نتــانيــا. اســت

  .دارد يلش در مزرعه، همخوانكاه و ك تيريمد

 ۵ در سطح احتمـال      يشي آزما يمارهايه ت ك نشان دادند    جينتا

   زراعــي داشــتند تيــ ظرفري بــر مقــاديدار ي معنــريدرصــد تــأث

ـ  برگردانـدن و سـوزاندن بقا      يمارهـا يت). ۲ جدول(  در سـطح    اي

ـ     FC در   داري ي درصد اختالف معن   ۵احتمال   . د خاك نـشان دادن

 در مقايسه   اي برگرداندن و سوزاندن بقا    يمارهاي از ت  دامكچيدر ه 

 مختلـف در    يمارهـا يت.  مشاهده نشد  يدار يبا شاهد اختالف معن   

در ). ۲جـدول   ( نداشـتند    يدار ي دائم اختالف معنـ    ينقطه پژمردگ 

 بــر يري تــأثكال ســاختمان و تخلخــل خــاك مگاپاســ۵/۱ش كــم

 رگـذار يتأث توانـد  ي مـ  كخا نداشته و فقط بافت      مانده يرطوبت باق 

   مختلـف اخـتالف     يمارهـا ي ت در دائـم    يلذا نقطه پژمردگ  . باشد



  ۱۳۹۲ يزپاي/  پنجمشصت و شماره  / هفدهمسال / ، علوم آب و خاك علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي مجله 

۲۳۸  

   پايداري پژمردگي دائم، آب قابل استفاده وا بر ظرفيت زراعي، نقطه يثير سوزاندن و برگرداندن بقاأن تيانگيسه مي مقا.۲جدول 

   درصد۵ خاک با استفاده از آزمون دانکن در سطح احتمال) MWD(هاي  خاكدانه

  مارهايت
ت يدرصد رطوبت ظرف

  )g g-۱ (يزراع

درصد رطوبت نقطه 

  )g g-۱ (يپژمردگ

 ۳۰آب قابل استفاده در عمق 

  )cm( خاک يمتر يسانت

MWD 
)mm( 

 ۸۰/۰ (a۸/۱۳  )۷۱/۰ (a۶/۵  )۰۸/۰ (ab۱/۳(  ab*۱/۳۱)۳۲/۱(  شاهد

 ۱۱/۰ (a۷/۱۴  )۳۷/۰ (a۶/۵  )۱۳/۰ (a۳/۳(  a۹/۳۲) ۰۱/۱(  ايبرگرداندن بقا

 ۴۱/۰ (a۵/۱۴  )۶۲/۰ (a۰/۵  )۰۶/۰ (b۰/۳(  b۸/۲۹) ۳۲/۱(  ايسوزاندن بقا

  .باشد يار ميدهنده انحراف مع دار ندارند و اعداد داخل پرانتز نشان اعداد داراي حروف مشابه در يك ستون تفاوت معني :*

  

   خاك و ضرايب يکيدروليهاي ه ا بر ويژگييثير سوزاندن و برگرداندن بقاأن تيانگيسه مي مقا.۳جدول

   درصد۵معادله نفوذ فيليپ با استفاده از آزمون دانکن در سطح احتمال 

  مارهايت
  ه تماس آب با خاکيزاو

  )درجه(

   اشباعيکيدروليت هيهدا

(cmmin-1)  
  پيليب معادله فيضرا

      S (cmmin-0.5)  A (cmmin-1) 

  ۰۵/۰ (b۳۳/۰  )۱۲/۰ (ab۵۴/۱  )۰۸/۰ (a۳۳/۰(  b*۱/۶۰) ۷۱/۲(  شاهد

  ۰۳/۰ (a۵۱/۰  )۱۰/۰ (a۸۱/۱  )۰۶/۰ (a۳۹/۰(  a۱/۷۶) ۸۰/۲(  ايبرگرداندن بقا

  ۰۲/۰ (c۲۱/۰  )۰۹/۰ (b۲۲/۱  )۰۵/۰ (a۲۷/۰(  a۷/۷۷) ۸۸/۲(  ايسوزاندن بقا

  .شدبا يار ميدهنده انحراف مع باشند و اعداد داخل پرانتز نشان دار نمي اعداد داراي حروف مشابه در يك ستون داراي تفاوت معني :*

  

 گرفـت كـه     جـه ي نت تـوان  ي مـ  ن،يبنـابرا . داري نشان ندادند   معني

  . نداردPWP بر يري تأثاي سوزاندن بقاايبرگرداندن و 

 برگردانـدن و    مارهـاي يچنين نشان داد كه اعمـال ت         هم جينتا

) AW( بر آب قابل استفاده خـاك    يدار ي معن ريسوزاندن بقايا تأث  

 از نظـر    مارهـا ي ت دار ينـ  عـدم اخـتالف مع     لي از دال  يكي. ندارند

 ي ظـاهر  ي و چگـال   ي زراع تي متفاوت ظرف  راتي، تأث AWمقدار  

 نـشان   زيـ ن) ۲ جدول(طوركه   همان. باشد ي پارامتر م  نيخاك بر ا  

 و  نيشتري ب ياهي گ ياي داراي بقا  ماري در ت  ي زراع تي ظرف دهد، يم

 ي مقدار بود و در عـوض چگـال        ني كمتر اي سوزاندن بقا  ماريدر ت 

 سـوزاندن   مـار ي و در ت   ني كمتر اي برگرداندن بقا  رماي در ت  يظاهر

ـ  مقدار را داشت كه ا     نيشتري ب ايبقا  امـر باعـث عـدم تفـاوت         ني

ـ ا). ۲جدول  (است    مختلف شده  يمارهاي در ت  AW دار يمعن  ني

در رابطـه   ) ۱۸(اي كه توسط كايود و همكاران         در مطالعه  ها افتهي

 انجـام   ك خا يكيدروليهاي ه   بر ويژگي  اي سوزاندن بقا  راتيبا تأث 

  . مشاهده شدزيگرفت ن

 نيشتريـ ه ب كـ  مختلـف نـشان داد       يمارهـا ي ت نيانگي م سهيمقا

 و اي سوزاندن بقاماري مربوط به تك تماس آب در خاهيمقدار زاو 

هـر دو   . )۳جـدول ( شاهد بود    ماري مقدار آن مربوط به ت     نيمترك

ـ  در مقا  ايسوزاندن و برگرداندن بقا    ماريت  شـاهد   مـار ي بـا ت   سهي

.  شدند ك تماس آب در خا    هي مقدار زاو  دار ي معن شيافزاباعث  

ـ  زاو شتريـ  ب شي با وجود افزا   اي سوزاندن بقا  ماريدر ت   تمـاس   هي

ـ آب در خاك در مقا     ـ  برگردانـدن بقا   مـار ي بـا ت   سهي  تفـاوت   ا،ي

 تمـاس   هيهرچه زاو .  مشاهده نشد  ماري دو ت  ني ا ني ب يدار يمعن

 وجـود   دهنده عـدم    شود، نشان  تر كي به صفر نزد   كآب در خا  

 شتريـ  ب هي زاو نيس، هرچه ا  كبرع. باشد ي م ك در خا  زيمواد آبگر 

  ه در  كـ  باشـد  ي مـ  ك در خا  زي وجود مواد آبگر   دهنده شود، نشان 
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 )باشند هاي سه تكرار مي نقاط مربوط به تمامي داده(نمودار نفوذ تجمعي آب در خاک در تيمارهاي مختلف . ۱شکل 

  

ـ لذا، ا.  قابل مشاهده استاي برگرداندن و سوزاندن بقا يمارهايت  ني

وجود آمـده از  ه ستر بك و هم خايه هم ماده آل ك  نشان داد  شيآزما

  .اند  شدهك خايزي آبگرزاني مشي باعث افزاايآتش زدن بقا

ــب ــدانيشتري ــدار ه ــ هتي مق ــايكيدرولي ــباع خ   )Ks (ك اش

)cmmin-1۵۱/۰( آن نيمتـــرك و ايــ  برگردانــدن بقا مــار ياز ت 

)cmmin-1۲۱/۰ (آمددست به اي سوزاندن بقامارياز ت )۳جدول .(

ــتالف در  ــاي در تKsاخ ــطح يماره ــف در س ــد ۵ مختل  درص

 ذرات  يوستگي و پ  عي به توز  كت آب در خا   كحر.  بود دار يمعن

ـ    شي موجب افزا  تواند ي م ايبقا.  است بسته وا كخا  و  ي مـاده آل

 شي باعث افزاجهينت  شود و دركها در خا دانهك بهتر خاليكتش

 متوسـط و    يهـا  كخـصوص در خـا     فذ درشـت بـه     منا يفراوان

 تخلخل اي برگرداندن بقاماري تكه اينبا توجه به .  گرددزبافتير

 وجـود  دارد، لـذا احتمـال       گـر ي د يمارهـا ي نسبت به ت   يشتريب

 آب را بهتر از جهي بوده و در نتشتري درشت در آن بيها سوراخ

 را نـشان    يشتريـ  اشباع ب  يكيدرولي ه تيخود عبور داده و هدا    

ه در آنهـا    كـ  ييهـا  ك گرفـت، خـا    جـه ي نت توان يلذا، م . دهد يم

ـ  سـوزاندن و     يجـا  ه ب ياهي گ يايبقا  ك بـه خـا    ،يآور  جمـع  اي

.  خود عبور دهنـد    از آب را    توانند ي بهتر م  شوند، يبرگردانده م 

 موضوع اشـاره و برگردانـدن       ني به ا  زين) ۲۱(ري و مهيوز     كم

 ،يري نفوذپـذ  شي را يكي از عوامل افـزا      ك به خا  ياهي گ يايبقا

 شياهش فرسـا  كـ  جـه ي و در نت   ك خا يكيدرولي ه تيبهبود هدا 

  .اند ردهكر ك ذكخا

 بـا   پيـ لي آمـده از معادلـه ف      دسـت   بـه  بي ضرا نيانگي م سهيمقا

 در سطح يدار ين نشان داد، اختالف معنكاستفاده از آزمون دان

 جذب  تيه قابل ك S بي مختلف در ضر   يمارهاي ت ني درصد ب  ۵

 ي مقدار عـدد   نيشتريب.  وجود دارد  دهد، ي را نشان م   كآب خا 

ـ  برگردانـدن بقا   مـار ي مربوط به ت   S بيضر  آن از   نيمتـر ك و   اي

 A بياختالف ضر). ۳جدول( آمد دست به اي سوزاندن بقاماريت

 مــاري در تA بيضــر.  نبــوددار ي مختلــف معنــيمارهــايدر ت

ـ  سـوزاندن بقا   مـار ي و در ت   نيشتري ب ايبرگرداندن بقا   نيمتـر ك اي

نـشان  ) ۱ لكش (ك آب در خا   ي نمودار نفوذ تجمع   .دمقدار بو 

 بـا هـم     ختلـف  م يمارهـا ي در ت  كه نفوذ آب در خـا     ك دهد يم

 در  افتـه ي مقـدار آب نفـوذ       ني زمان معـ   كيدر  . اختالف دارند 

ـ  برگرداندن بقا  ماري، در ت  كخا  مـار ي مقـدار و در ت     نيشتريـ  ب اي

  . مقدار بودنيمترك ايسوزاندن بقا

 تي هدا ياهي گ ياي بقا ي دارا يهاماري ت كه  اينبا توجه به    

ه در  كـ  ييها ك نسبت به خا   يشتري اشباع خاك ب   يكيدروليه

 آب در   جهي دارند، در نت   شود، ي سوزانده م  ياهي گ يايآنها بقا 

 مـشخص   ي دوره زمان  كيرده و در    كها بهتر نفوذ     ك خا نيا

 موالً مع اي بقا نيچون افزودن ا  . نندك ي م افتي در يشتريآب ب 

 پـس از    رد،يـ گ ي صـورت مـ    ك سطح خـا   يمتر ي سانت ۳۰در  

 شـود  ي م سانكي ك سرعت نفوذ آب در هر دو نوع خا        يمدت

 ييها ك خا ،ياريه در هنگام آب   ك گرفت   جهي نت توان يم). ۲۳(

   نــسبت بــه شــود، ي بــه آنهــا برگردانـده مــ ياهيــ گيايــه بقاكـ 
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  گنوختن و تخلخل کل خاک له ونمقايسه ميانگين تأثير سوزاندن و برگرداندن بقايا بر پارامترهاي معاد. ۴جدول 

n    تيمار (cm-1) θs (cm3cm-3) r (cm3cm-3) θ  
  )%( تخلخل**

  ۰۲/۰ (a۰۳۶/۰  )۰۲/۰ (b۵۶/۰  )۰۹/۰ (a۱۲/۰  )۶۶/۱ (b۵/۵۴(  a*۶۳/۱)۴۳/۰(  شاهد

  ۰۲/۰ (a۰۴۴/۰  )۰۳/۰ (a۵۹/۰  )۱۱/۰ (a۱۰/۰  )۳۱/۰ (a۵/۵۶(  a۵۴/۱) ۴۴/۰(  برگرداندن بقايا

  ۰۱/۰ (a۰۳۱/۰  )۰۲/۰ (b۵۴/۰  )۰۹/۰ (a۱۵/۰  )۵۸/۰ (b۲/۵۴(  a۶۷/۱) ۳۳/۰(  سوزاندن بقايا

  .باشد دهنده انحراف معيار مي دار ندارند و اعداد داخل پرانتز نشان  اعداد داراي حروف مشابه در يك ستون تفاوت معني:*

 يمقدار تخلخل بـا اسـتفاده از چگـال        . باشد ه الزاماً با مقدار تخلخل برابر نمي      دست آمده است ک    هگنوختن ب   از حل معکوس معادله ون     θsمقدار  : **

  . شدمحاسبه شگاهيدر آزماگيري شده  اندازه يقي و حقيظاهر

  

 مقدار آب   شود، ي سوزانده م  ياهي گ ياي كه در آنها بقا    ييها خاك

  . خواهند كردرهي و ذخافتي دريشتريب

 شـاهد،   مـار ي ت ۳ مشخصه آب خاك را در هر        ي منحن ۲شكل  

 مشخـصه   يمنحنـ . دهـد  ي نشان م  اي و سوزاندن بقا   ايبرگرداندن بقا 

 شاهد به سمت    ماري نسبت به ت   اي برگرداندن بقا  ماريآب خاك در ت   

 نسبت به شاهد بـه سـمت چـپ          اي سوزاندن بقا  ماريراست و در ت   

 يها  مكش مت به س  شتري ب يها از سمت مكش  .  شده است  جا  جابه

.  داشــتيشتريــ بــا هــم اخــتالف بهــا ي منحنــنيــكمتــر شــكل ا

 ۶۰۰ كمتــر از يهــا  اخــتالف در مكــشنيشتريــكــه، ب يطــور بــه

 تغيير در فراواني منافذ     ليدل  به تواند ي آب اتفاق افتاد كه م     متر يسانت

 بـاالتر از    يهـا  در مكـش  .  مذكور باشـد   يها خاك متناظر با مكش   

 اًبـ ي مختلف تقر  يمارهاي مربوط به ت   يها ي آب منحن  متر ي سانت ۶۰۰

ـ ا.  نداشتند ياختالف چندان بر هم منطبق شدند و        اخـتالف در    ني

ــ ــا يمنحن ــا يه ــصه آِب خ ــاي در تك مشخ ــف در يماره  مختل

ـ  اتي ماهليدل  بهتواند ي آب ممتر ي سانت۶۰۰متر از   ك يها شكم  ني

م كـ  يهـا  شكـ  فوق در م   ي بر منحن  ك ساختمان خا  ري و تأث  يمنحن

 ي بـر منحنـ    يري تـأث  ك بـاالتر سـاختمان خـا      يها شكدر م . باشد

 رگـذار ي تأثتوانـد  ي مـ  ك نداشته و فقط بافت خـا      يمشخصه رطوبت 

 يا دانهك ساختمان خا  اي برگرداندن بقا  ماري ت كه  اينبا توجه به    . باشد

ـ  شاهد و سوزاندن بقا    يمارهاي از ت  يبهتر  ۵ داشـته و در سـطح        اي

م كـ  يها شك در م  زي ن ه مربوط يها ي بود، لذا منحن   دار يدرصد معن 

.  نداشـتند  ي بـاال اخـتالف چنـدان      يها شكتند و در م   اختالف داش 

 جاذبـه   يروهـا ي متأثر بـودن از ن     ليدل  به ك مشخصه آِب خا   يمنحن

ـ  ز اري تنـوع بـس    چنـين   هم و   كل منافذ خا  ك ذرات، ش  نيب ـ  ا ادي  ني

.  اسـت  دهيـ چي پ ي خاص تا حد   ك خا كي ي برا يپارامترها حت 

 است و يديگموئي سي منحنكي ك خاي مشخصه رطوبتيمنحن

ـ  بتوانند ا  دي مربوطه، با  يها مدل  ي را بـه خـوب     ي نـوع منحنـ    ني

ه ك مشخصه ي منحن يها  مدل نيتر جياز را ). ۳(نند  ك يساز هيشب

گنوختن   مدل ونرد،يگ ي مورد استفاده قرار مزيطور گسترده ن به

 ۵ از پارامترهـاي مـدل در سـطح احتمـال            ي برخـ  .است) ۲۴(

 دار ي معنـ   تيمارهـا قـرار گرفتـه و اخـتالف         يرثأدرصد تحت ت  

ـ ن مقاكـ  دانيا ه با استفاده از آزمـون چنـد دامنـه      كداشتند    سهي

  ). ۴ جدول(شدند 

   دار ي معنـ  شي باعث افزا  ايه برگرداندن بقا  ك نشان داد    جينتا

s θ  شـده اسـت    اي شاهد و سوزاندن بقا    يمارهاي با ت  سهي در مقا  .

گنوختن، همانند    ون ادله مع s θ مختلف در مقدار     يمارهاي ت ريثأت

 در   وn بيضـرا .  بـود كل خاك آنها بر مقدار تخلخل  ريتأث

). ۴جـدول   ( نشان ندادند    يدار ي مختلف تفاوت معن   يمارهايت

ود كـ  مختلـف    ري مقاد ري تأث يا در مطالعه ) ۶(اران  ك و هم  ينقو

ـ ا. ردنـد ك ي بررسـ  ك مشخـصه آب خـا     ي را بر منحن   يگاو  ني

 بيـ ترت بـه ( مشخـصه  ي منحنـ عادله پارامترهاي مريي تغ نيمحقق

 مـاده  شي از افـزا يرا ناشـ  )  و n ري در مقاد  شياهش و افزا  ك

ـ   شيه افزا كردند  كر و گزارش    ك ذ ك به خا  يآل  ماننـد   ي ماده آل

هـاي    در ويژگـي   رييـ  باعـث تغ   ي دامـ  يودهاك و   ياهي گ يايبقا

تخلخـل و    شي، افزا ك مانند، بهبود ساختمان خا    ك خا يكيزيف

  .گنوختن شده است  معادله ونبيضرا در ريي تغجهيدر نت
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  گيري شده خاک در مقايسه با   تأثير برگرداندن و سوزاندن بقايا بر منحني مشخصه رطوبتي اندازه.۲شكل 

  )دهد ها ميانگين تکرارها را نشان مي منحني(تيمار شاهد 

  

  هاي خرد شده در زمان رت کرتصو هاي بيولوژيکي به تجزيه واريانس داده. ۵جدول 

  )MS(ميانگين مربعات 

  منابع تغيير
درجه 

  آزادي
جمعيت 

  باکتري

جمعيت 

  قارچ
  تنفس پايه

  درجه آزادي  منابع تغيير
جمعيت باکتري 

)MS(  

  ns ۰۵/۰  ۳  تکرار  ns۰۳۱/۰  ns ۳۱/۰  ns ۹۴/۹۵۴  ۳  تکرار

  ۴۸۴/۰**  ۲  عمق خاک  ۵۴/۱۰۰۹۵**  ۱۶/۷**  ۶۹/۵**  ۲  تيمار

  ۰۱۵/۰  ۶  خطاي اول  ۹۹/۵۳۶  ۱۴/۰  ۰۴۷/۰  ۶  خطاي اول

  ns ۸۸۶/۰  ۱  برداري زمان نمونه  ns ۷/۰  ۲۵/۰  ns ۵/۲۷۷۳  ۱  برداري زمان نمونه

  ۵۰۷/۰**  ۲  زمان×عمق  ۶۲/۱۳۲۷**  ۴/۰**  ۵۴/۰**  ۲  زمان×تيمار

  ۸۱/۱۱۰  ۰۵۱/۰  ۰۱۴/۰  ۹  خطاي دوم

  

  ۰۲۴/۰  ۹  خطاي دوم

ns دار در سطح احتمال يک درصد دار و معني ترتيب غيرمعني به: ** و.  

  

 برگردانـدن   ري تـأث  رسـد،  ي پژوهش به نظر مـ     ني ا جيطبق نتا 

 عتي از طب  ي مشخصه آِب خاك، ناش    ي بر منحن  ياهي گ يايبقا

ـ  بقا ريچنـين تـأث      مـواد و هـم     نيالرطوبه بودن ا   جاذب  بـر   اي

 نيانگيـ  م شي تخلخل، بهبود ساختمان خـاك و افـزا        شيافزا

 سـوزاندن   مـار ي كـه در ت    باشـد  يم) MWD(ا  ه قطر خاكدانه 

ـ     ني كاهش و از ب    ليدل  به ايبقا  جـاد ي باعـث ا   ،ي رفتن مـواد آل

هـا   خاكدانه يداري بر تخلخل، ساختمان و پا     ياثرات نامطلوب 

 مشخـصه آب خـاك      ي اختالف در شـكل منحنـ      جهيو در نت  

  .شده است

  وژيكي خاك هاي بيول اثر تيمارهاي مختلف بر ويژگي

 هـا،  يترك مربـوط بـه جمعيـت بـا        يهـا  س داده  واريـان  تجزيه

 يهـا    در عمـق   ها يتركها، ميزان تنفس پايه و جمعيت با        قارچ

 خرد شـده در زمـان انجـام شـد           يها  رتكصورت    مختلف به 

 نشدن اثر متقابل    دار يدليل معن  ها به   در اين تجزيه  ). ۵ جدول(

.  دوم جمع گرديـد    ي اين اثر با خطا    ،يبردار  رار با زمان نمونه   كت

 آزمـايش اخـتالف   يه بـين تيمارهـا   كـ نتايج حاصـل نـشان داد       

 و تيمار نيـز     يبردار  وجود دارد و اثر متقابل زمان نمونه       دار يمعن

   مختلـف در دو  يمارهـا ي در ت نيانگي م سهي مقا لذا،.  بود دار يمعن
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۲۴۲  

   درصد۵ن در سطح احتمال ها با استفاده از آزمون دانک ها و قارچ  مقايسه ميانگين پارامترهاي جمعيت باكتري.۶جدول 

 )ين تعداد باکتريانگيم(ها جمعيت باكتري ) بر گرم خاکCFU(ها جمعيت قارچ

  اولبرداري نمونه  دومبرداري نمونه  اوليبردار نمونه  دومبرداري نمونه
 تيمار

b۱۰۴×۶/۳ b۱۰۴×۴/۳ b۱۰۶×۸۵/۲ b*۱۰۶×۷/۲ شاهد 

a۱۰۵×۶/۲ b۱۰۴×۸/۳ a۱۰۷×۶/۲ b۱۰۶×۷۷/۲ ايدن بقابرگردان 
c۱۰۳×۱/۲ c۱۰۳×۰/۲ c۱۰۵×۲/۲ c۱۰۵×۹۵/۱ سوزاندن بقايا 

  .باشند دار نمي  اعداد داراي حروف مشابه داراي تفاوت معني:* 

  

 بـا اسـتفاده از آزمـون دانكـن انجـام شـد              يبـردار  مرحله نمونه 

 نشان داد كـه برگردانـدن و سـوزاندن          ها  سهي مقا نيا). ۶ جدول(

 يمارهـا ي خـاك را در ت     يهـا  يل بـاكتر   تعـداد كـ    بيترت  به ا،يبقا

 ۵ در سـطج احتمـال       دار يطـور معنـ    مختلف نسبت به شاهد بـه     

 از  هيـ  اول يبـردار  در نمونـه  .  و كاهش داده اسـت     شيدرصد افزا 

ـ  ) مختلـف  يمارهـا يدر هنگـام اعمـال ت     (خاك    يمارهـا ي ت ني، ب

ـ  د يدار ي و شاهد اخـتالف معنـ      اي بقا نبرگرداند ـ .  نـشد  دهي  يول

 يمارهــاي تني درصــد بــ۵ر ســطح احتمــال  ددار يكــاهش معنــ

ـ  شاهد د  ماري و ت  ايسوزاندن بقا   دوم  يبـردار  در نمونـه  .  شـد  دهي

 نيو كمتر ) ۶/۲×۱۰۷ (نيشتريب) مارهاي سال پس از اعمال ت     كي(

 يمارهـا ي از ت  بيـ ترت  خـاك بـه    يهـا  يتعداد بـاكتر  ) ۲/۲×۱۰۵(

 هي اوليبردار چون نمونه. دست آمد  بهايبرگرداندن و سوزاندن بقا 

 پـژوهش انجـام     يابتـدا   مختلـف در   يمارهايدر هنگام اعمال ت   

ـ  برگردانـدن بقا   يمارهايگرفت، لذا ت    و شـاهد از نظـر مقـدار         اي

 بـوده و از نظـر تعـداد         سانكـ ي ك خـا  ي و ماده آل   ياهي گ يايبقا

 ماري ت يول.  نشان ندادند  يدار ي اختالف معن  زي ن ك خا يها يتركبا

، ك خـا  زجانداراني بردن ر  ني ب  در همان ابتدا، با از     ايسوزاندن بقا 

اهش داده و بـا شـاهد اخـتالف         كـ  را   ك خـا  يهـا  يتركتعداد با 

 ني آنها، ب  ري و تأث  ياهي گ يايردن بقا كبا اضافه   .  داشت يدار يمعن

 ريبردا  در نمونه  دار ي و شاهد اختالف معن    اي برگرداندن بقا  ماريت

  .دوم وجود داشت

ـ  ماري هر ت  ي برا نيانگي م سهيمقا  اول و   يداربـر   نمونـه  ني ب

ـ  شـاهد و سـوزاندن بقا      يمارهـا ي ت نيه ب كدوم نشان داد      در  اي

 يدار ي اول و دوم اخـتالف معنـ       يبـردار   نمونـه  يفاصله زمان 

ــد ــدهي ــشد، ول ــي ن ــهني ب ــردار  نمون ــاري اول و دوم از تيب  م

 رصـد  د ۵ در سطح احتمـال      دار ي اختالف معن  ايبرگرداندن بقا 

ه برگردانـدن   كـ سـت    ا تي واقع ني ا انگريته ب ك ن نيا.  شد دهيد

 يها يترك با تيار رفته، توانسته است جمع    ك  به ري در مقاد  ايبقا

ـ  در مقا  يدار يطور معنـ    ماه و به   ۱۲ را در مدت     كخا  بـا   سهي

ه كـ چنان   هم.  نگه دارد  ي دهد و در سطح باالتر     شيشاهد افزا 

ـ     اي سوزاندن بقا  ماريت اهش كـ  باعـث    ،يبـردار  ه در هر دو نمون

ـ  در مقا  ك خا يها يترك تعداد با  دار يمعن  شـاهد   مـار ي بـا ت   سهي

 لي را از دال   ك به خا  ي ماده آل  شيافزا) ۱(پرست تنها    حق. شد

. دانـد  ي مـ  ك تعداد ريزجانداران و جانوران خـا      دي شد شيافزا

 ي از بين رفـتن ريزجانـداران بـوم        زين) ۱۴(هيجن و همكاران    

ـ  بقا ن را در اثر سـوزاند     كخا . انـد  ردهكـ  گـزارش    ياهيـ  گ ياي

 جادي ا يتعداد واحدها  (ك خا يها  تعداد قارچ  نيگاني م سهيمقا

ـ )  در گرم خاك   يلونك  مختلـف بـا اسـتفاده از    يمارهـا ي تنيب

 نـشان   ۶جـدول   .  شده اسـت   هي ارا ۶ن در جدول    كآزمون دان 

ـ   يبردار  در نمونه  دهد يم ـ  برگردانـدن بقا مـار ي ت ني اول ب  بـا  اي

 سـوزاندن   ماري ت ي وجود نداشت ول   يدار ينشاهد اختالف مع  

 را در يدار ياهش معنــكــ درصــد ۵ در ســطح احتمــال ايــبقا

  . با شاهد نشان دادسهيمقا

ـ  برگرداندن بقا  يمارهاي دوم ت  يبردار در نمونه   و سـوزاندن    اي

 ۵در سـطح احتمـال   ( داشـتند   دار ي با شـاهد اخـتالف معنـ       ايبقا

ـ  برگردانـدن بقا   ماري در ت  ك خا طي بودن شرا  سانكي). درصد  و  اي

ـ  شدن تفاوت ا   دار ي عدم معن  لي دل  اول يبردار شاهد در نمونه    ني

ـ  ري تـأث  يبررسـ .  شـاهد بـوده اسـت      ماري با ت  ماريت    دو ني زمـان ب



   ...هاي فيزيكي و بيولوژيكي  اثر مديريت بقاياي گياهي بر ويژگي
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نمونه برداری اول

نمونه برداری دوم

  
  حروف غيرمشابه بيانگر وجود(اثر برگرداندن و سوزاندن بقايا بر ميانگين تنفس پايه خاک . ۳شکل

  ).باشد دار در سطح احتمال يک درصد مي  اختالف معني

  

 مـار ي، ت ك خـا  يهـا  يتركه هماننـد بـا    كـ  نشان داد    يبردار مونهن

 يدار ي اول و دوم، اختالف معنـ      يبردار  در نمونه  ايبرگرداندن بقا 

 جـه ي و در نت   اي اضافه شدن بقا   ري تأث ليدل  آنرا به  توان يه م كداشتند  

ـ .  دانست اي بقا ني ا هي تجز ليدل ها به   قارچ تي جمع شيافزا  دو  نيب

ـ  سـوزاندن بقا يمارهـا يوم در ت اول و د   يبردار نمونه  و شـاهد  اي

 خـارج   ليـ دل  شـاهد بـه    مـار يدر ت .  ديده نشد  يدار ياختالف معن 

 در چنـين  هـم شت و ك انيامل در پا كطور    به ياهي گ يايردن بقا ك

ـ  رفـتن بقا   ني از ب  ا،ي سوزاندن بقا  ماريت  بـر اثـر سـوزاندن و در         اي

 هنگـام   در مارهاي ت ني در ا  سانكي يي وجود مقدار مواد غذا    جهينت

 نـشدن   دار يننـده معنـ   ك هيـ  توج تواند ي اول و دوم م    يبردار نمونه

ــجمع ــارچتي ــا  ق ــ در هــر ك خــايه ــ از اكي ــاي تني  در ماره

  . اول و دوم باشديبردار نمونه

 نـشان  ۳ لكش در ك خاهي مختلف بر تنفس پايمارهاي ت اثر

ـ  اول شدت تنفس پا    يبردار در نمونه . داده شده است    ك خـا  هي

 نداشتند،  يدار ي و شاهد اختالف معن    ايداندن بقا  برگر ماري ت نيب

ـ  سـوزاندن بقا   ماري ت يول ـ  در مقا  اي ـ    مـار ي بـا ت   سهي  ريثأ شـاهد ت

 سهيبا مقا .  داشت ك خا هياهش شدت تنفس پا   ك در   يدار يمعن

ـ  برگرداندن و سوزاندن بقا    ياثر اصل  ـ  بـر شـدت تـنفس پا       اي  هي

 به  اياه با افزودن بق   ك گرفت   جهي نت توان يم)  دوم يبردار نمونه(

ـ    شي و به تبـع آن افـزا       كخا  شـدن تعـداد     شتريـ  و ب  ي مـاده آل

 آنهــا در اثــر تيــ، فعال)۶جــدول  (ك خــايريزجانــداران بــوم

 شده است، لذا باعـث      شتريالوصول ب   سهل يي مواد غذا  يفراهم

 برگرداندن  ماري در ت  يدار يطور معن   به هيشده تا شدت تنفس پا    

ـ  با سوزاندن بقا   ،چنين  هم.  باال رود  ايبقا اهش كـ  و   ياهيـ  گ ياي

در . ابـد ي ياهش م ك ك خا ي ريزجانداران بوم  تي جمع ،يماده آل 

متر شده  ك شاهد   ماري با ت  سهي ريزجانداران در مقا   تي فعال جهينت

اهش كـ  يدار يطـور معنـ     نسبت به شاهد به    كخا هيو تنفس پا  

 بـا   مـار ي درون هـر ت    يبـردار   دو نمونـه   ني ب سهيدر مقا  .ابدي يم

ـ  شاهد و سوزاندن بقا    يمارهايت،  tاستفاده از آزمون      تفـاوت   اي

ـ  برگرداندن بقا  ماري ت ي نشان ندادند ول   يدار يمعن  در فاصـله    اي

 تواند يه م ك نشان داد    يدار ي تفاوت معن  يبردار  دو نمونه  يزمان

 افـزودن   ليـ دل  بـه  ك ريزجانـداران خـا    تي جمع شي افزا ليدل به

ـ  كـ رد  كـ  اسـتنباط    ني چنـ  تـوان  يمـ .  باشـد  ياهي گ يايبقا  نيه ب

ــ ــا اخصش ــ جمعيه ــكي متي ــداران و   (يروب ــداد ريزجان تع

ـ كي م تي جمع تيو فعال ) ك خا يها قارچ شـدت تـنفس     (يروب

 در.  وجـود دارد   مي رابطـه مـستق    ك به خـا   ايو افزودن بقا  ) هيپا

ـ  تـنفس پا   شيه افـزا  ك گفت   ني چن توان ي م جهي نت ني ا هيتوج  هي

 تعـداد   شي افـزا  ليـ دل  بـه  توانـد  ي مختلف م  يمارهاي در ت  كخا

شت ك و   اي مقدار بقا  شي افزا ليدل  به ك خا يها  و قارچ  ها يتركبا

 ريزجانداران در   تيبه تبع آن، فعال   .  باشد مارهاي ت نيار در ا  كو  

ـ  بقا هيتجز آنها در    شتري نقش ب  ليدل  به كخا جـا    بـه  ياهيـ  گ ياي

  . شده استشتريمانده از محصول، ب
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  هاي خاک، قبل و بعد  ميانگين جمعيت باکتريمتر بر  سانتي۶- ۹ و ۳-۶، ۰- ۳تأثير سه عمق متفاوت . ۴شکل 

  )باشند دار نمي اعداد داراي حروف مشابه در يك ستون داراي تفاوت معني(از سوراندن بقاياي گياهي در سطح خاک 

  

 يهـا   موجـود در عمـق     يهـا  ي بر بـاكتر   اي سوزاندن بقا  ريثأت

  مختلف خاك

هاي خاك در هر عمق، قبل و بعـد         ي ميانگين تعداد باكتر   مقايسه

زدن بقايا با استفاده از آزمون دانكن نـشان داد كـه آتـش           از آتش 

 ۰-۳هـاي موجـود در عمـق         بيشترين اثر خـود را روي بـاكتري       

  . متري از سطح خاك داشته است سانتي

هاي مختلف    در عمق  يهاي بوم   تعداد باكتري  ۴ شكل در

ـ    خاك، قبل و بعد از آتش       جينتـا . شان داده اسـت   زدن بقايا ن

هـاي   داري بر جمعيت بـاكتري     نشان داد كه آتش تأثير معني     

بر جمعيت  تأثير آتش   . متري دارد   سانتي ۰- ۳خاك در عمق    

متري انـدك و روي       سانتي ۳- ۶هاي موجود در عمق      باكتري

. تـأثير بـود    متري بي   سانتي ۶- ۹هاي موجود در عمق      باكتري

هـاي موجـود در    د بـاكتري كه مقايسه ميانگين تعـدا    طوري به

دهـد كـه     اين موضوع نـشان مـي     . دار نشد  ها معني  اين عمق 

هـاي موجـود در      زدن بقايـا تنهـا بـر جمعيـت بـاكتري           آتش

هاي متوسـط و     هاي سطحي خاك اثر گذاشته و در عمق        اليه

هـر چنـد    . تأثير اسـت   بي) يمتر ي سانت ۶- ۹ و   ۳- ۶ (تر نييپا

ند فصول مختلـف     مان يي مختلف آب و هوا    يها تيه وضع ك

 موجـود   ياي مقدار بقا  چنين  هم، شدت باد،    ك خا يسال، دما 

 بـودن آنهـا     ستادهي ا اي و   دهي از نظر خواب   اي بقا ني ا تيو وضع 

ـ  اثر آتش زدن بقا    ،يسوز  بر شدت آتش   ري با تأث  تواند يم  ياي

ـ  و   شتري را ب  ك بر ريزجانداران خا   ياهيگ لـذا  . نـد كمتـر   ك اي

توانـد   ش ريزجانداران مـي   شخم زدن و كشت و كار با افزاي       

كه اين عمـل بـه       در صورتي . اين اثر را تا حدي از بين ببرد       

تكرار انجام شود هر بار آتش زدن بقاياي گياهي موجود در           

 سـطحي   هاي تواند باعث از بين رفتن باكتري      سطح خاك مي  

شـخم زدن خـاك     . خاك و كـم شـدن جمعيـت آنهـا شـود           

هـاي   موجـود در عمـق    تواند با باال آوردن ريزجانـداران        مي

تر به سطح خاك، آنها را در معرض تـأثير آتـش قـرار               پايين

داده و در نتيجه، تا حد زيـادي باعـث كـم شـدن جمعيـت                

توانـد   ايـن عمـل مـي     . ريزجانداران موجود در خـاك شـود      

هـاي فيزيكـي و      صورت غيرمستقيم بر ماده آلي، و ويژگي       به

نــگ و در پــژوهش كتري. هيــدروليكي خــاك اثرگــذار باشــد

 بـر   ي اثـرات نـامطلوب    جـاد يسوزاندن باعث ا  ) ۱۹(همكاران  

 از  ني محقق نيا.  شد كهاي فيزيكي و هيدروليكي خا     ويژگي

 جـاد ي ا لي در اثر سوزاندن را از دال      ك خا ي رفتن ماده آل   نيب

  . نامطلوب دانستندات اثرنيا

  

رد ذرت  كـ  عمل ي بـر اجـزا    ايتأثير سوزاندن و برگرداندن بقا    

  يا علوفه

 شـامل وزن تـر و       يا  ذرت علوفـه   ي شده برا  يگير ندازه ا صفات

  تـار، ارتفـاع متوسـط بوتـه برحـسب      ك برحسب تن در ه   كخش



   ...هاي فيزيكي و بيولوژيكي  اثر مديريت بقاياي گياهي بر ويژگي

۲۴۵  

  اي با استفاده  مقايسه ميانگين تأثير سوزاندن و برگرداندن بقايا بر اجزاي عملکرد ذرت علوفه. ۷جدول 
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 ۷۲/۰ (a۴۱/۷ )۹۱/۵ (a۷/۱۲۸ )۶۳/۰ (a۵/۱۱( b۵۷/۲۹) ۷۳/۲( سوزاندن بقايا

  .باشند دار نمي اعداد داراي حروف مشابه در يك ستون داراي تفاوت معني : *            

  

   درصد۵مقايسه تأثير سوزاندن و برگرداندن بقايا بر اجزاي عملکرد جو با استفاده از آزمون دانکن در سطح احتمال . ۸جدول 

عملكرد دانه  تيمار

)kg/ha( 

  وزن هزار دانه

)kg( 

متوسط تعداد 

 پنجه در بوته

متوسط دانه در 

 خوشه

وزن كاه و كلش 

)ha/kg( 

ارتفاع متوسط 

 )cm(بوته 

 ۰۰۲۹/۰ (a۰۴/۰ )۴۷/۰ (b۶۵/۳ )۱۱/۳(a۱۸/۳۹ )۹۴ (b۶۲۰۷  )۵/۱ (a۱/۹۰(  b*۵۱۶۲)۱۳۸( شاهد

 ۰۰۳۷/۰(a۰۴۲۷/۰ )۲۹/۰ (a۳۷/۴ )۳۷/۴(a۱۲/۴۰  )۱۳۸ (a۶۴۲۳ )۱/۱ (a۸/۹۰( a۵۳۸۱) ۹۱( برگرداندن بقايا

 ۰۰۴۴/۰(a۰۳۹۷/۰ )۴۱/۰ (b۵۵/۳ )۱۴/۲(a۱۲/۴۰  )۶۲ (b۶۱۵۴ )۹/۱ (a۶/۹۰( b۵۱۴۹)۶۴(  سوزاندن بقايا

  .باشد دهنده انحراف معيار مي باشند و اعداد داخل پرانتز نشان دار نمي اعداد داراي حروف مشابه در يك ستون داراي تفاوت معني: *

  

ـ  ارا ۷ جـدول گ در هر بوتـه در        و متوسط تعداد بر    متر يسانت  هي

 دار يرد علوفه اختالف معنـ    كبين تيمارها از نظر عمل    . شده است 

ـ        ۵در سطح احتمـال       گـر  در صـفات دي    ي درصـد ديـده شـد ول

 مختلف با   يمارهاي ت نيانگي م سهيمقا.  ديده نشد  دار ياختالف معن 

 برگردانـدن و    يمارهـا يه ت كـ ن نـشان داد     كاستفاده از آزمون دان   

و ) تــارك تــن در ه۴۷/۳۷ (نيشتريــ ببيــترت  بــهايــقاســوزاندن ب

مقدار وزن تر برداشـت شـده از        ) تارك تن در ه   ۵۷/۲۹ (نيمترك

 مـار ي وزن تـر ذرت در ت      شياافـز .  را دارا بودنـد    يا ذرت علوفه 

ـ  در مقا  ايبرگرداندن بقا  ـ  سـوزاندن بقا   مـار ي بـا ت   سهي  در سـطح   اي

ـ    دار ي درصد معن  ۵احتمال   خـتالف   شـاهد ا   مـار ي بـا ت   ي بـود، ول

  . را نشان نداديدار يمعن

  

  رد جوك عملي بر اجزاايتأثير سوزاندن و برگرداندن بقا

 مختلـف بـا     يمارهـا يرد جـو در ت    ك عمل ي اجزا نيانگي م سهيمقا

 نـشان داد    جينتا). ۸ جدول( آمد دست  بهن  كاستفاده از آزمون دان   

در تيمـار  )  كيلـوگرم در هكتـار     ۵۳۸۱(حداكثر عملكرد دانه جو     

 كيلــوگرم در ۵۱۴۹( بقايــا و حــداقل عملكــرد دانــه برگردانــدن

دسـت   نتايج به . باشد يدر تيمار سوزاندن بقاياي گياهي م     ) هكتار

آمده از آزمون دانكن نـشان داد كـه برگردانـدن بقايـاي گيـاهي               

 درصـد   ۵دار عملكرد دانه در سطح احتمـال         باعث افزايش معني  

تيمـار   ميـزان كـاه و كلـش توليـد شـده در              چنـين   هم. گرديد

داري داشـته    برگرداندن بقايا نسبت بـه شـاهد افـزايش معنـي          

كه كاهش در عملكرد دانه و كاه و كلش توليد           در حالي . است

دار نبـود    شده در تيمار سوزاندن بقايا نسبت بـه شـاهد معنـي           

ـ  برگردانـدن بقا   مـار يرد دانه در ت   ك عمل شيافزا). ۸جدول  (  اي

 معلـول   توان ي را م  اي شاهد و سوزاندن بقا    يمارهاينسبت به ت  

 ،ييايميهـاي شـ    بهبود ويژگيجهي و در نت  ي بودن ماده آل   شتريب

ــيزيف ــوژيب و يك ــزا (يكيول ــ جمعشياف ــداران و تي  ريزجان

 شدن  دار يدانست و عدم معن   ) يكيولوژي ب يها تيافزايش فعال 

ـ  سوزاندن بقا  ماري در ت  رد دانه كتفاوت عمل     مـار ي نـسبت بـه ت     اي



  ۱۳۹۲ يزپاي/  پنجمشصت و شماره  / هفدهمسال / ، علوم آب و خاك علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي مجله 

۲۴۶  

هـاي هـرز و     از بـين رفـتن بـذر علـف        توان معلول   شاهد را مي  

 سوزانده شـده    يآزادسازي ماليم عناصر غذايي از خاكستر بقايا      

ــست ــت . دان ــاهش فعالي ــتن   ك ــين رف ــوژيكي و از ب ــاي بيول ه

توانـد يكـي از علـل       ريزجانداران در اثر سوزاندن بقايا نيـز مـي        

كمبود عناصر غذايي و در نتيجـه كـاهش عملكـرد محـصوالت             

ـ لبتـه ا  كشاورزي باشد که ا    توانـد  ين مـورد در بلنـد مـدت مـ         ي

 ييهـا  مختلف عملکـرد در خـاک      يكننده کاهش در اجزا    توجيه

  .شودي سوزانده مياهي گيايباشد که در آنها بقا

  

  يريگ جهينت

ـ رسد برگردانـدن بقا   يبه نظر م  ن پژوهش   يج ا يبراساس نتا  ا بـه   ي

 هايبر ويژگي و اثرات مطلوب آن     يش ماده آل  يل افزا يدل خاک به 

 و  ريزجانـداران ت  يـ ش جمع يافـزا ( خـاک    يکيولوژي و ب  يکيزيف

ش عملکرد دانـه و کـاه در        ي افزا نيچن و هم ) ت آنها يش فعال يافزا

ن يا با از بيکه سوزاندن بقا ي در صورت  .باشدمحصول جو مناسب    

ت ريزجانـداران   يـ ن کـاهش جمع   يچن  خاک و هم   يبردن ماده آل  

ـ اشته که در نها گذ ي زراع يها بر خاک  يخاک اثرات نامطلوب   ت ي

 خـاک و در     يکـ يزيهاي مطلـوب ف   ن رفتن ويژگي  يمنجر به از ب   

ـ ج ا يلذا نتا .  شود يجه کاهش عملکرد در محصوالت زراع     ينت ن ي

ـ     ينه مناسب ي را گز  ياهي گ يايپژوهش سوزاندن بقا   ن ي جهـت از ب

  .داندي سطح خاک نمياهي گيايبردن بقا
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Abstract 
The objective of this study was to evaluate the effects of crop residues management on soil physical and biological 
properties. The impacts of residue management on yield of forage corn and barley and soil micro-organisms population 
were also studied. The results showed that application of crop residues increased soil organic matter (22.2 %), saturated 
hydraulic conductivity (51.9 %), porosity (3.7 %), mean weight diameter (MWD) of the aggregates (5.4 %), and field 
capacity (5.8 %) and decreased bulk density (3.7 %) Whereas crop residues burring decreased soil organic matter (31.8 
%), saturated hydraulic conductivity (36.6 %), porosity (0.5 %), mean weight diameter (MWD) of the aggregates (5.1 
%), and field capacity (4.1 %) and increased soil bulk density (1 %).  Soil water characteristic curves showed that the 
observed differences in soil water retention of application and burning residues treatments were higher at low matric 
suctions than those at high water matric suction. The results demonstrated that micro-organisms population significantly 
(P<0.05) decreased in residues burning treatment compared with the residues application treatment. Therefore, based on 
the results of this study residues' burning is not recommended in Ardabil. 
 
 
 
 
Keywords: Residues application, Residues burring, Soil physical properties, Soil hydraulic properties, Micro-
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