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 چكيده

 آزمایشی خا   زیستی و شیمیایی فیزیکی  هایشاخ. بر گند  بقایای سطوح و ورزی خا  مختل  هایسیستم تأثیر بررسی منظور به

 تصیادفی  کامیل  هایبلو  طرح پایه بر بلو  اسپلیت صورت به 1392-93 زراعی سال در مشهد  فردوسی داجشگا  تحقیقاتی مزرعه در

 و دیسیک  + غیازی  پنجیه  گیاوآهن  دیسیک   + داربرگردان گاوآهن )دیسک  سطح 4 در ورزیخا  مدیریت جوع شد. ججا ا تکرار 3 با

 کیا   عملکیرد  درصید  100 و 75  50  25 )صیفر   سطح 5 در گند  بقایای مدیریت و عمودی فاکتور عنوان به دیسک، + قلمی گاوآهن

 خیرداد  و 1392 آبیان   1392 اردیبهشیت ) خا  از برداری جموجه بار 3 دلیل به شدجد. گرفته جظر در آزمای  افقی فاکتور عنوان به گند ،

 094/0) کیل  جیتیروژن  مییزان  کمتیرین   آزمیای   جتیای،  طبیق  .جدشید  آجالیز زمان در بلو  اسپلیت صورت به آزمای  هایداد  ، 1393

 و داربرگیردان  شیخم  از اسیتفاد   درجتیجیه  درصید،  52/0) خیا   آلی کربن و کیلوگر ، بر گر  میلی 50/12) جذب قابل فسفر  درصد،

 زمیان   سیه  هیر  در گند  بقایای سطوح افزای  با شد. مشاهد  دیسک + قلمی آهن گاو کاربرد شرایط در هاشاخ. این میزان بیشترین

 جق  گیاهی بقایای کاربرد همچنین  گذاشت. افزای  به رو داریمعنی طور به خا  آلی کربن و جذب قابل پتاسیم و فسفر کل  جیتروژن

 داشت. درصد، 6/20 )تا خا  میکروبی تنفس و تود  زیست افزای  جیز و واحد، 45/0 )تا اسیدیته کاه  در داریمعنی

 قلمی آهن گاو دار برگردان گاوآهن آلی  کربن میکروبی  تود  زیست  خا  تنفس ها: واژه كلید
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 مقدمه .1

 بیر  تنهیا  جبایید  کشیاورزی  کیه  اسیت  این بر عقید  امروز 

 و تولیید  پاییداری  بایید  بلکیه   کنید  تکییه  عملکرد افزای 

 ایین  با [.5] باشد دهد قرار مدجظر جیز را محصوالت کیفیت

 کیه  گییاهی  بقایای حذ  و حد از بی  ورزی خا  وجود 

 خا  فرسای  گیرد می صورت تولید افزای  جهت عموماا

 زیسیت  محییط  آلیودگی  افیزای   سیبب  و جمود  تسری  را

 بیه  را زراعیی  اکوسیسیتم  عملکیرد  جهاییت  در کیه  شود می

 بنیابراین   .[28 و 24] دهید می قرار ثیرأت تحت منفی شکلی

 حفیظ  ماجند زیست محیط با زراعی عملیات جمودن سازگار

 کیاربرد  و [6 و 1] خیا   بیه  گییاهی  بقاییای  دنبازگرداج و

 مشیکالت  ایین  کیاه   در تواجید می حفاظتی شخم اصولی

  .[26 و 18] باشد مفید

 کیاه   به توان می حفاظتی ورزیخا  مزایای جمله از

 ثبیات  افیزای   سیطحی   سیله  و رواجیاب  کنتیرل  فرسای  

 اشار  خا  رطوبتی محتوی بهبود و جفوذپذیری ها خاکداجه

 تحیت  اساسیاا  شخم بدون سیستم مزایای .[26 و 16] جمود

 .[17] باشییدمییی خییا  سییطح در بقایییا جگهییداری تییأثیر

 حفیظ  و رطوبت میزان افزای  به منجر حداقل ورزی خا 

-میی  خیا   در زیسیتی  هایفعالیت بیشتر چههر افزای  و

 منجیر  داربرگردان گاوآهن از استفاد   همچنین .[25] گردد

 .[19] شد خا  رطوبتی تلفات افزای  به

 و قلمیی  گاوآهن جظیر ادواتی توسط یافته کاه  شخم

 بقاییای  بیشیتر  هرچه حفظ بر عالو  تواجدمی غازی پنجه یا

 و خییا  سییاختمان خییا   در رطییوبتی ذخیییر  و گیییاهی

 را ریزوسیفر  جاحییه  های میکروارگاجیسم زیستی هایفعالیت

 دهد قرار ثیرأت تحت کمتر داربرگردان گاوآهن با مقایسه در

 تیا  صفر الیه در تخلخل درصد بیشترین همچنین  .[7 و 3]

 بیا  ورزیخیا   اجیرای  شیرایط  در و خا  متریساجتی 15

 .[23] است شد  مشاهد  قلمی گاوآهن

 در آلی ماد  وجود ورزی  خا  عملیات کاه  کنار در

 سییاختار بهبییود و ایجییاد در کلیییدی عییاملی جیییز خییا 

 رواجیاب  کیاه    زیسیتی  هیای فعالیت تحریک ها  خاکداجه

  طیورکلی  بیه  .[9] باشید میی  خیا   فرسای  جیز و سطحی

 میکروبیی   فعالییت  افیزای   طرییق  از تیاز   گییاهی  بقایای

 شیمار  به جدید هایداجهخا  تشکیل برای مرکزی ایهسته

 میالچ  عنیوان  بیه  گییاهی  بقاییای  جق  .[22 و 15] روجد می

 و خیا   دمیای  روزاجیه  کاه  خا   از تبخیر کاه  برای

 شید   شیناخته  خیوبی  به خا  هیدرولیکی هدایت افزای 

  .[14] است

 میدیریت  کنیار  در گند  زراعت در بقایا اصولی کاربرد

 خصوصیات بهبود در عوامل مهمترین از یافته کاه  شخم

 اججیا   از هید   باشد.می خا  زیستی و شیمیایی فیزیکی 

 مختلیی  هییایسیسییتم ثیرأتیی بررسییی حاضییر  پییهوه 

 فیزیکی  های شاخ. بر گند  بقایای سطوح و ورزی خا 

 گنیید  کشییت دور  طییی در خییا  بیولوژیییک و شیییمیایی

 .باشد می

 

 هاروش و مواد

-بلیو   طرح پایه بر بلو  اسپلیت صورت به آزمای  این

 داجشکد  تحقیقاتی مزرعه در تکرار 3 با تصادفی کامل های

 کیلیومتری  10 در )واق  مشهد فردوسی داجشگا  کشاورزی

 بیا  برابیر  ترتیب به جغرافیایی عرض و طول با مشهد شرق

 سیطح  از متیر  985 ارتفاع و شمالی 15°36 شرقی  59°28

 اییین در شیید. اججییا  1392-93 زراعییی سییال در  دریییا،

-خیا   - 1) سطح 4 در ورزیخا  مدیریت جوع  آزمای 

 گیاوآهن  از اسیتفاد   بیا  شیخم  جوبت 2 پایه بر رای، ورزی

 پنجیه  گیاوآهن  بیا  ورزیخیا   - 2 دیسک  + داربرگردان

 دیسک + قلمی گاوآهن با ورزیخا  - 3  دیسک + غازی

 و عمییودی فییاکتور عنییوان بییه ،تنهییایی بییه دیسییک - 4 و

 و 75  50  25 )صیفر   سیطح  5 در گنید   بقاییای  مدیریت

 درجظر افقی فاکتور عنوان به گند ، کا  عملکرد درصد 100
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 بییار 3 دلیییل بییه  همچنییین ،.1 )شییکل شییدجد گرفتییه

 میا   اردیبهشیت  در آزمیای   )شروع خا  از برداری جموجه

 زمیان  در و 1392 میا   آبیان  در گند  کشت از پی   1392

 بیه  آزمیای   هیای  داد   ،1393 ما  خرداد در گند  برداشت

 هیای  بلیو   طیرح  قالیب  و زمان در بلو  اسپلیت صورت

 شدجد. آجالیز تصادفی کامل

 

  دیسک  دیسک + غازی پنجه  دیسک + برگردان  دیسک + قلمی

       0 

        

       25% 

        

       50% 

        

       75% 

        

       100% 

 آزمایش در بلوک اسپلیت طرح براساس مطالعه مورد تیمارهای نقشه از شمایی . 1 شکل

 گاوآهن با شخم جیز و یسکد + یغاز پنجه گاوآهن با شخم رای،  ورزیخا  معادل یسکد + داربرگردان گاوآهن از استفاد  با شخم آزمای   این )در

 شدجد.، گرفته درجظر ورزی،خا  )عد  حفاظتی ورزیخا  جظا  معادل تنهایی به دیسک و متوسط ورزیخا  جظا  معادل دیسک + قلمی

 

 خصوصیییات تعیییین جهییت آزمییای  اجییرای از پییی 

 30 تیا  صفر عمق از برداریجموجه خا  شیمیایی و فیزیکی

 جتای، که گرفت اججا  آزمای  اجرای محل خا  متر ساجتی

 است: شد  ارائه 1 جدول در آن

 

 آزمایش اجرای محل خاک شیمیایی و فیزیکی خصوصیات . 1 جدول

 بافت
 کل جیتروژن

(%، 

 جذب قابل فسفر

(mg/kg، 

 جذب قابل پتاسیم

(mg/kg، 

 آلی کربن

(%، 
 اسیدیته

 الکتریکی هدایت

(dS/m، 

 09/1 24/8 43/0 31/142 43/8 08/0 سیلتی - لومی

 

 )درصیید گنیید  بقایییای میییزان آزمییای   اول سییال در

  27/0  47/0 ترتییب  بیه  آلی کربن و پتاسیم فسفر  جیتروژن 

 5250) منطقیه  کلی   و کا  تولید براسا  ،03/35 و 62/0

 بقاییای  میوردجظر  مقادیر سپس و تعیین هکتار، در کیلوگر 

 خیا   بیه  میا   اردیبهشیت  31 در تیمارهیا  براسا  گیاهی

  شد. افزود 

 اجتخیاب  متیر  3 × 3 آزمای  هایکرت از یک هر ابعاد

 ردیی   یک تیمارها  اثر اختالط از جلوگیری منظور به شد.
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 های کرت بین فاصله متر یک فرعی  هایکرت بین جکاشت

 درجظیر  راهرو عنوان به تکرارها بین فاصله متر یک و اصلی

 گنیید   کاشییت عملیییات اجییرای از پییی  شیید. گرفتییه

 هیر  از جموجه 4 تعداد به و اوگر توسط خا  از گیری جموجه

 خیا   مطالعیه  میورد  هیای  شیاخ.  براسا  و اججا  کرت

  شد. گیری اجداز  مجدداا

 25 در گاسیکوژن،  )رقیم  پیاییز   گنید   کاشت عملیات

 50 ردیی   بیین  فاصیله  بیا  متری 3 ردی  6 روی ما  آبان

 شید  اججیا   مترمربی   در بوتیه  400 ثابت تراکم و متر ساجتی

 کیود  گوجیه  هیچ از جیز آزمای  مراحل اجرای طول در .[6]

 جشد. استفاد  شیمیایی ک آفت یا و ک عل  شیمیایی 

 اکسای  روش از خا  آلی کربن محتوی تعیین جهت

 بیا  جیتیروژن  مییزان   همچنیین  شید.  اسیتفاد   کرومات دی با

 براسیا   میکروبیی  تیود   زیست کجلدال  روش از استفاد 

 استفاد  با خا  میکروبی تنفس اجکوباسیون -تدخین روش

 وزن جرمیال   05/0 کلرییدریک  اسیید  با تیتراسیون روش از

 و کلوخییه روش از اسییتفاد  بییا خییا  ظییاهری مخصییو 

 بیا  ترتییب  بیه  خیا   جموجیه  پتاسیم و فسفر میزان پارافین 

 و اشیباع  گیل  در اسیدیته وارلی  و اولسن روش از استفاد 

 بیا  اشیباع  گیل  عصیار   در خیا   الکتریکیی  هدایت تعیین

 زرد بیا  همزمیان  شد. گیریاجداز  لین مک روش از استفاد 

 میا    خیرداد  30 در گند  برداشت عملیات و هاسنبله شدن

 شد. گیری جداز ا قبل مرحله مشابه خا  های شاخ.

 اسیتفاد   بیا  آزمای  از حاصل های داد  تحلیل و تجزیه

-میاجگین گرفت. اججا  ،3/9 جسخه) SAS آماری افزار جر  از

 و ،LSD) دار معنی تفاوت حداقل آزمون از استفاد  با جیز ها

 گرفتند. قرار مقایسه مورد درصد 5 سطح در

 

 بحث و نتایج

 ظاهری مخصوص وزن

 خیا   ظیاهری  مخصو  وزن واریاجس  تجزیه جتای، طبق

 جییز  و گنید   بقایای کاربرد سطوح ورزی  خا  ثیرأت تحت

 عید   ،.2 )جیدول  جگرفت قرار خا  از برداری جموجه زمان

 وزن بیر  گنید   بقاییای  مییزان  افیزای   و ورزی خیا   ثیرأت

 دور  بیا  ارتبیاط  در اسیت  ممکین  خا  ظاهری مخصو 

 اردیبهشیت  )از خیا   در تیمارهیا  ایین  اعمیال  کوتا  جسبتاا

 در آلیی  میاد   مییزان  افیزای   باشد. ،1393 خرداد تا 1392

 مخصو  وزن کاه  به منجر تواجد می درازمدت در خا 

 .[4] شود خا  ظاهری

 

 خاک آلی کربن و غذایی عناصر محتوی

-معنیی  ثیرأت ورزی خا  که داد جشان واریاجس تجزیه جتای،

 آلیی  کیربن  و جذب قابل فسفر کل  جیتروژن میزان بر داری

 تحیت  خا  جذب قابل پتاسیم  وجود این با داشت. خا 

  ،.2 )جدول جگرفت قرار ورزیخا  روشهای ثیرأت

 زمییان گنید    بقاییای  کیاربرد  سیطوح   دیگیر  سیوی  از

 سیطوح  و بیرداری  جموجیه  زمیان  متقابیل  اثر و برداری جموجه

 شید   ذکیر  هیای شیاخ.  بیر  داریمعنی ثیرأت گند  بقایای

 مییزان  کمترین آمد   دست به جتای، طبق ،.2 )جدول داشتند

 درجتیجیه  خیا   آلی کربن و جذب قابل فسفر کل  جیتروژن

 اییین میییزان بیشییترین و داربرگییردان شییخم از اسییتفاد 

 دیسیک  + قلمیی  گیاوآهن  کیاربرد  شیرایط  در هیا  شاخ.

 ،.3 )جدول شد مشاهد 

 یافتیه  کاه  ورزیخا  اجرای مؤثر جق  طورکلی  به

 افیزای   جظیر  از رایی،  ورزی خا  با مقایسه در حفاظتی و

 ممکین  خا  آلی کربن و جذب قابل فسفر جیتروژن  میزان

 و فیزیکی ساختار کمتر تخریب و زدن برهم از جاشی است

 ییا  یافتیه  کیاه   ورزی خیا   اجرای باشد. خا  شیمیایی

 افیزای   سیبب  رایی،  ورزی خیا   بیا  مقایسیه  در حفاظتی

 محتیوی  بهبیود  جفوذپیذیری   افیزای   ها داجهخا  پایداری

 شیود میی  غذایی عناصر و آلی مواد فراهمی خا   رطوبتی

  .[29 و 20  16]
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 صیورت  بیه  کیه  منافذی حفاظتی ورزیخا  سیستم در

 در گیاهییان هییایریشییه و زجیید  موجییودات توسییط طبیعییی

 دسیت  صیورت  بیه  اجید   شید   ایجیاد  خا  مختل  های الیه

 غیذایی  عناصیر  و آب حالیت   ایین  در ماجد.می باقی جخورد 

 منتشییر خییا  در تییدریجی و آهسییته صییورت بییه محلییول

 بیی   کردن خرد با شدید  ورزیخا  اعمال .[17] شوجد می

 ییا  آبییاری  اولیین  با خا  که میشود باعث ها خاکداجه حد از

 تواجدمی که شود ایجاد سله و رواجاب و شد  شسته بارجدگی 

 گییا   جیاز مورد غذایی عناصر فراهمی کاه  سبب درجهایت

 خا   داربرگردان گاوآهن برخال  قلمی گاوآهن .[4] گردد

 اجد  تغییر به منجر آجکه ضمن امر این .کندجمی رو و زیر را

 جییز  و رطوبیت  تلفات کاه  سبب شود می خا  ساختمان

 گیاوآهن  برتیری  همچنیین  .[8 و 3] گیردد می غذایی عناصر

 فرسیای   کاه  دلیل به داربرگردان گاوآهن به جسبت قلمی

 هیا  داجه خا  کمتر تخریب کمتر  کش  جیروی به جیاز خا  

   .[7] است شد  عنوان خا  فشردگی کاه  و

 کیاربرد  سیطوح  افیزای   بیا  آمید    دسیت  به جتای، طبق

 فسفر کل  جیتروژن  سو  و دو  گیری جموجه در گند  بقایای

 داریمعنیی  طور به خا  آلی کربن و جذب قابل پتاسیم و

 گییری  جموجه زمان در مثال  عنوان به گذاشت. افزای  به رو

 شیاهد  بیا  مقایسیه  در گند  بقایای درصد 100 کاربرد دو  

 آلیی  کیربن  و جیذب  قابل فسفر میزان بقایا،  کاربرد )عد 

 ،.4 )جدول داد افزای  برابر دو حدود تا را خا 

 در اسیتفاد   مورد گند  بقایای  گردید ذکر طورکه همان

 اسیت.  غیذایی  عناصیر  از متعادلی میزان دارای آزمای  این

 عناصیر  تیدریجی  شیدن  آزاد و خیا   در بقاییا  این کاربرد

 هیر  حاللیت میزان افزای  در ثریؤم جق  تواجد می غذایی

 جتیای،   ایین  مشیابه  باشد. داشته خا  در عناصر این از یک

 تیدریجی  شیدن  آزاد و آلیی  ماد  فراهمی جیز محققین دیگر

 از اسیتفاد   فوایید  تیرین مهیم  از را خیا   در غذایی عناصر

 .[1] داجستند خا  سطح در گند  بقایای

 جیتیروژن  مییزان  بیشیترین  برداری  جموجه زمان 3 بین در

 آبیان  در خیا   آلی کربن و جذب قابل پتاسیم و فسفر کل 

 اییین میییزان کمتییرین و دو ، بییرداری )جموجییه 1392 مییا 

 اعمیال  از پیی   )زمیان  1392 ما  اردیبهشت در ها شاخ.

 سیو    بیرداری  جموجیه  زمان در  چنینمه شد. مشاهد  بقایا،

 آلیی  کربن و جذب قابل پتاسیم و فسفر کل  جیتروژن میزان

 یدارمعنیی  طیور  بیه  دو  برداری جموجه با مقایسه در خا  

 فصیل  اجتهیای  در سو  برداری جموجه که آججایی از بود. کمتر

 هیای شیاخ.  دارمعنیی  کاه  گرفت  صورت گند  رشد

 زمیان  بیا  مقایسیه  در سیو   گییری  جموجیه  زمان در شد  ذکر

 گیا  توسط عناصر جذب دلیل به تواجدمی دو  برداری جموجه

 وییه   )بیه  احتمیالی  آبشیویی  جیز و رشد فصل طی در گند 

 باشد. جیتروژن،

 

 الكتریكی هدایت و اسيدیته

 ورزی  خیا   وارییاجس   تجزییه  از حاصیل  جتیای،  براسا 

 اسیدیته بر داری معنی ثیرأت برداری جموجه زمان و بقایا سطوح

 و بیرداری  جموجیه  زمیان  متقابیل  اثیر  همچنین داشتند. خا 

 ،.2 )جیدول  بود دار معنی شد  ذکر شاخ. بر بقایا سطوح

 خیا   اسییدیته  میزان کمترین ورزی  خا  روشهای بین در

 شید.  مشیاهد   دیسیک  + قلمی گاوآهن از استفاد  درجتیجه

 خیا    در گییاهی  بقایای کاربرد سطح افزای  با  همچنین

 )جدول یافت کاه  داری معنی طور به خا  اسیدیته میزان

 سطح کاربرد دو   برداری جموجه زمان در مثال  عنوان به ،.3

 کیاربرد  )عید   شاهد با مقایسه در گند  بقایای درصد 100

 شید.  واحید  7/0 تیا  خیا   اسییدیته  کیاه   به منجر بقایا،

 میواد  تجزیه فرآیند طی در اکسیدکربن دی تولید طورکلی  به

 ماجنید  آلیی  اسییدهای  تولید و آلی ترکیبات تجزیه  [4] آلی

 بقاییای  تجزیه فرآیند طی در اگزالیک اسید و سیتریک اسید

 منجیر  اسیت  ممکن که است عواملی جمله از [12] گیاهی

 دیگیر   سیوی  از .شیود می خا  اسیدیته موضعی کاه  به
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 سیو   گییری  جموجیه  زمان در خا   اسیدیته دار معنی کاه 

 ما  )آبان دو  برداری جموجه با مقایسه در ،1393 ما  )خرداد

 تجزییه  جییز  و گییا   ریشیه  تنفس از جاشی تواجد می ، 1392

  باشد. خا  در گیاهی بقایای بیشتر هرچه

 هیدایت  بیر  ورزی خیا   روشیهای  ثیرأتی  عد  وجود با

 برداری جموجه زمان گند   بقایای سطوح اثر خا   الکتریکی

 بیر  گنید   بقاییای  سطوح و برداری جموجه زمان متقابل اثر و

 جتای، طبق .،2 )جدول بود دار معنی خا  الکتریکی هدایت

 زمیان  در خیا    الکتریکیی  هدایت میزان بیشترین آزمای 

 100 و 75 سییطوح کییاربرد درجتیجییه و دو  بییرداری جموجییه

  ،.4 )جدول آمد دست به گند  بقایای درصد

 امیالح  مقدار بیاجگر واق  در خا  در الکتریکی هدایت

 محلیول  در هیا یون غلظت با متناسب و بود  محلول معدجی

 ییک  در هیا ییون  غلظت هرچه که جحوی به باشد  می خا 

 بیشیتر  جییز  آن الکتریکیی  هدایت باشد  بیشتر خا  محلول

 بقاییای  در غیذایی  عناصیر  وجیود  دلیل به [.4] بود خواهد

 جسبی افزای  به منجر است ممکن عناصر این اعمال گند  

 دیگر  سوی از .،1 )جدول شود خا  در کتریکیلا هدایت

 در خیا   کتریکیی لا هیدایت  مییزان  کاه  رسدمی جظر به

 است ممکن دو  زمان با مقایسه در سو  برداری جموجه زمان

 توسیط  خیا   از عناصیر  برخیی  جیذب  و آبشویی دلیل به

 .باشد گیا  ریشه

 

 ميكروبی تنفس و توده زیست

 سیطوح  خیاکورزی   وارییاجس   تجزیه از حاصل جتای، طبق

 و تیود   زیست بر داری معنی ثیرأت برداری جموجه زمان و بقایا

  .،2 )جدول داشتند خا  در میکروبی تنفس

 

  

 گیری نمونه مراحل طی در )ب( خاک میکروبی تنفس و )الف( میکروبی توده زیست تغییرات . 2 شکل

 شد. انجام 1393 خرداد و 1392 آبان ،1392 اردیبهشت در ترتیب به 3 و 2 ،1 مراحل در گیری نمونه

 

 تیینفس و تییود  زیسییت کمتییرین آزمییای   جتییای، طبییق

 داربرگیردان  گیاوآهن  از استفاد  درجتیجه خا  در میکروبی

 میکروبیی  تیود   زیسیت  مییزان  مثال  عنوان به آمد. دست به

 درصید  27 تا داربرگردان آهن گاو از استفاد  درجتیجه خا 

 گییری  جموجه زمان در مثال  رایب بود. قلمی گاوآهن از کمتر

 100 سیطح  در خیا   میکروبیی  تیود   زیسیت  میزان سو  

 کیاربرد  )عید   شیاهد  از بی  برابر 4 تا بقایا کاربرد درصد

 امیر  ایین  شید   اشیار   آن بیه  پیشتر طورکه همان بود. بقایا،

 فعالییت  بر گند  بقایای فراهمی مؤثر جق  دلیل به تواجد می

 باشد. خا  آلی کربن میزان بهبود طریق از میکروبی جامعه

y = 0.0113ln(x) + 0.0316 

R² = 0.9535 ** 

0.03

0.035

0.04

0.045

1 2 3

بی
رو

یک
س م

تنف
 

 (
m

g
 C

O
2
/g

 s
o

il
) 

 مراحل نمونه گیری

y = 35.853ln(x) + 15.93 

R² = 0.9427 ** 
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 مییزان  گنید    بقایای کاربرد سطح افزای  با دیگر  بیاجی به

 ایجیاد  بیه  منجیر  امیر  این که یافته افزای  خا  آلی کربن

 فعالییت  و رشید  سیرعت  تسیری   بیرای  تیر  مناسب بستری

 همچنیین   شیود. میی  خیا   سیودمند  هیای میکروارگاجیسم

 در خیا   و میکروبیی  تینفس  و تود  زیست میزان بیشترین

 ب،. ال   - 1 )شکل شد مشاهد  سو  گیری جموجه زمان

 از خییا   در آلییی مییاد  میییزان افییزای  طییورکلی  بییه

 هیای  میکروارگاجیسیم  فعالییت  تحرییک  در عوامل مهمترین

 و مثبییت ارتبییاط .[27 و 9  2] باشیید مییی خییا  در مفییید

 )شیکل  خا  آلی کربن با گند  بقایای سطوح بین دار معنی

 خا  میکروبی تنفس با گند  بقایای سطوح بین ال ،  - 2

 میکروبیی  تینفس  بیا  آلیی  کیربن  بین جیز و ب، - 2 )شکل

 باشد. ارتباط این در توجیهی تواجد می ج، - 2 )شکل خا 

 

 
  

 

  )ب( خاک میکروبی تنفس با گندم بقایای سطوح )الف(، خاک آلی كربن با گندم بقایای سطوح بین ارتباط . 3 شکل

 )ج( خاک میکروبی تنفس با آلی كربن و

 

 عنیوان  بیه  خیا   میکروبیی  تود  زیست دیگر  سوی از

 پیشینهاد  خا  کیفیت پای  برای حسا  و مفید شاخصی

 تینفس  و تیود   زیسیت  افیزای   رو  ایین  از .[4] است شد 

 همیرا   حفاظتی ورزی خا  اجرای درجتیجه خا  میکروبی

 فراهمیی  بیه  وابسیته  اساساا تواجدمی گند  بقایای مصر  با

 بیه  منجیر  کیه  عاملی گوجه هر دیگر  بیان به باشد. آلی مواد

 جهاییت  در تواجدمی شود  خا  در آلی کربن میزان افزای 

 .[11] دهید  قرار ثیرأت تحت را خا  در زیستی هایفعالیت

y = 0.0026x + 0.44 

R² = 0.9734 ** 
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y = 7E-05x + 0.0348 

R² = 0.9383 ** 
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y = 0.0341x + 0.0187 

R² = 0.7563 ** 
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 حفیظ  جییز  گزارشات دیگر طبق  حاضر تحقیق جتای، مشابه

 در مهمییی عامییل عنییوان بییه را مزرعییه در گیییاهی بقایییای

 هگرفتی  درجظر خا  میکروبی فعالیت و تود  زیست تحریک

 .[21] شد

 

 گيری نتيجه

 وییه   به یافته کاه  ورزی خا  اجرای آزمای   جتای، طبق

 جقی   برگیردان  گاوآهن با مقایسه در قلمی گاوآهن پایه بر

 خا  از جذب قابل غذایی عناصر میزان افزای  در مؤثری

 جظیر  از خیا   میکروبیی  جامعه فعالیت افزای  همچنین و

 از اسیتفاد   کیه  داد جشان جتای، همچنین داشت. تفس شدت

 افیزای   جییز  و خیا   اسییدیته  کاه  ضمن گند   بقایای

 بیه  منجیر  تواجید  میی  گییا    موردجیاز غذایی عناصر فراهمی

 گنید   رشد دور  طی در خا  زیستی هایفعالیت تحریک

 خشیک  جیمیه  و خشیک  جواحی در توان می  رو این از شود.

 بیا  همیرا   گنید   گییاهی  بقاییای  اعمیال  یا و حفظ کشور 

 گییا   ایین  زراعیت  راسیتای  در را قلمی گاوآهن از استفاد 

 جمود. توصیه

 

 منابع

.1 ثیرأتی  ،1389) ح جیهاد  ججفی و   جقوی    آزادشهرکی 

 برخیی  بیر  گنید   بقاییای  مدیریت و خاکورزی روش

 کرمیان.  در ای داجیه  ذرت عملکرد و خا  خصوصیات

 .1-9 :6 .کشاورزی جوین داج 

.2   سیدی و ع مالفیالبی ع  کوچکی پ  مقد  رضواجی 

 کلی   و کیا   کیاربرد  مقادیر و تاریخ اثرات ،1392)  

 اجگییزی  گیل  و دختیری  هیای بنه خصوصیات بر گند 

 و زراعیت  دو . سال در ،.Crocus sativus L) زعفران

 .55-70 :1 .زعفران فناوری

.3 اثیر  بررسیی  ،1381)   بیاال  و ع کوچکی    زاد  عظیم 

 ظیاهری   مخصیو   وزن بیر  شخم مختل  روشهای

 دیم. شرایط در گند  عملکرد و خا  رطوبت تخلخل 

 .209-224 :4 .ایران زراعی علو 

.4 و علییو  ،1381) ا   پورکاسییماجی و ح فییر فروغییی 

 فردوسیی  داجشیگا   اجتشارات  اول جلد .خا  مدیریت

 .  336 مشهد.  مشهد

.5 ورزی خیا   ،1388) ز رضیازاد   برومند و ع کوچکی 

 فردوسیی  داشیگا   اجتشیارات  زراعی. های جظا  بو  در

 .  437 مشهد.  مشهد

.6 ل جعفیری  و   دل خیر      پیور  فیالح  ع  کوچکی 

 عملکرد بر کلزا و گند  مخلوط کشت بررسی ،1392)

 هیرز.  هیای  علی   تیراکم  و تنیوع  و عملکرد اجزای و

 .11-20 :6 .کشاورزی شناسی بو 

.7   خرمیالی  و   آقاعلیخاجی    اللهی جبی خ  محمدی 

 بیر  ورزی خا  مختل  روشهای تأثیر بررسی ،1388)

 اجییزای و عملکییرد و خییا  فیزیکییی خصوصیییات

-91 :16 .گیاهی تولید های پهوه  دیم. گند  عملکرد

77. 

.8 زراعت اصول ،1386) ن حسینی مجنون و د مظاهری 

 .  320 تهران.  تهران داجشگا  اجتشارات عمومی.

.9 و پ مقید   رضیواجی  ع  کیوچکی     محالتی جصیری 

 داجشییگا  اجتشییارات اگرواکولییوژی. ،1386) ع بهشییتی

  . 459 مشهد. مشهد  فردوسی
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