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  چکیده
باشند، اغلب می از گل گیريکشی و اسانسگیري، روغنهاي گالبجانبی کارخانه گیري که موادگالب بقایاي

که در تابستان  در این پژوهش. به خاك افزوده می شوند پسماند گیاهیصنعتی نداشته و به عنوان  استفاده خاص
به مختلف  هاياندازه وها نسبت در همان سال گیري گل محمديبقایاي گالب اثر افزودن ،انجام شد 1389
گیاه ساقه و ریشه  روند رشد نگهداري آب، قابلیت روند کاهش رطوبت، ،خاك مقاومت مکانیکیبر روي   خاك

درصد در این طرح . ندانجام شد سه تکرار با 3×3 یک طرح فاکتوریل در هاآزمایش .جو مورد بررسی قرار گرفت
 استفاده 20و  16، 6 هايبا مشدر سه سطح قایا بو اندازة ذرات % 12و % 8، %4در سه سطح  ي خشکبقایاوزنی 
و روند کاهش  شده حفظ خاكدر  تريبیش رطوبت بقایا، وزنی افزایش درصد با نشان داد که نتایج .گردید

بر مقدار  هاي آزمایش شده تاثیر چندانیدر مش اندازه ذرات .رطوبت از روز دوم به بعد به صورت خطی است
ولی بعد از آن با  ؛ام تیمارهاي تقریباً ثابت بودمدر ده روز اول در ت خاك مکانیکی مقاومت. نداشت حفظ رطوبت

و اندازه  بقایابا تغییر درصد ها ها و ریشهطول ساقه  .یافت کاهشمقاومت اندازه ذارت   و افزایش درصد بقایا
در این پژوهش . رار گرفتق ه بیشتر تحت تاثیر اندازه ذراترشد ریش ؛ اماذرات روند مشخصی را نشان ندادند

 .سازي گردیدمدل و اندازه ذرات بقایا درصد وزنیزمان، از  خطی روند تغییرات رطوبت خاك به صورت تابعی
  ). = 98/0R2( هاي آزمایشگاهی داشتانطباق بسیار باالیی با داده دست آمدههب مدل

  
  جو رشد هداري آب،،  قابلیت نگ مقاومت مکانیکی ،گیريگالب بقایاي: هاکلید واژه

  
  مقدمه

تجزیه بقایاي  پوسیدن و از هاي زراعیخاك مواد آلی
گیري تاثیرات چشمد و ونشمی  گیاهی و حیوانی تشکیل

 و بیولوژیکی خاك فیزیکی، شیمیایی هايبر ویژگی
 ،2ندرسندر و ریجرآ ؛1986 ،1ایزورالد و همکاران( دارند
ه مخلوط کنشان داده است  مختلف هايپژوهش ).1985

                                         
1- Izaurralde et al.  
2- Undersander and Reiger 

کم  دلیل چگالی ظاهريهب با خاك بقایاي گیاهیکردن 
 افزایش تخلخل، ظاهرياین مواد، باعث کاهش چگالی 

 هاي شنیویژه در خاكهو ظرفیت نگهداري آب، ب کل
را افزایش       خاكعناصر غذایی  مواد آلی وو  شده
 ،4سرا و همکاران ؛1982 ،3هوکر و همکاران( دهندمی

ذرات  ،حاصل از تجزیه بقایاي گیاهی آلی مواد ).1996

                                         
3- Hooker et al. 
4 - Serra et al. 
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ین صورت در تشکیل و ا هم متصل نموده و بهخاك را به
برزگر و (ها نقش مهمی دارند دانهپایداري خاك

افزایش  .)1991، 2؛ رنگاسمی و السون1997 ،1همکاران
باال رفتن مقاومت خاك به فرسایش  سبب خود پایداري

ویژه هاهش سله بورزي، سبب کو در شرایط عدم خاك
هاي ورزيا بافت ریز در مقایسه با خاكهاي بدر خاك

فولت و  ؛1995 ،3کاسل و همکاران( گرددمتداول می
بر سطح  با ایجاد پوششیاین مواد . )1981، 4همکاران

از تاثیر مستقیم اشعۀ خورشید و  خاك، با جلوگیري
 را از خاك کاهش داده آب تبخیر ،ترایجاد منافذ درشت

 و کاهش راندمان مصرف آب افزایش سببخود  هک
بذر، بویژه در نواحی  مقاومت خاك در مقابل رویش

  ).1984، 6سنوفورد ؛ 1995، 5لل( شودمیخشک 
هاي مهم مکانیکی خاك از ویژگیو مقاومت  تراکم

توانند در رشد ساقه و ریشه فیزیکی خاك هستند که می
مقاومت زیاد  تراکم و. اي داشته باشندگیاه نقش عمده

این  و است خاكنشان دهندة تخریب ساختمان  خاك
 رطوبت  ،برخورد قطرات باران تواند به دلیلمی گیویژ

طبیعی مانند خاك یا عوامل غیر نامناسب بافت کم خاك،
وجود آید هب ورزيها و ادوات خاكعبور ماشین

؛ قناعتی و همکاران، 1388 آسودار و مهاجر مازندرانی،(
 ه ودش خاكکاهش تخلخل  باعث تراکم خاك .)1389
و  ، استقرار گیاهسزایی بر روي رشد و توسعه ریشههتاثیر ب

 ترین اثراتمهم از. در نهایت عملکرد محصول دارد
تهویه ناکافی، کاهش به  توان تراکم خاك می افزایش

کند شدن  توسط گیاه،و عناصر غذایی جذب آب 
 کاهش و نهایتاً شهکاهش قابلیت نفوذ ری زنی،جوانه

                                         
1- Barzegar et al. 
2 - Rangasamy and Olsson 
3 - Cassel et al. 
4 - Follet et al. 
5 - Lal 
6 - Sanford 

 ؛1995، 7هورن و همکاران( کرد اشاره محصول عملکرد
  ).1988، 9ونز و همکارانج ؛1996، 8جونز

مقدار تخلخل  گردد کهقابل توجه میتراکم هنگامی 
 2مقاومت به نفوذ خاك از  وگردد % 10تر از خاك کم

، 11گوپتا ؛ 1993، 10کولت( گردد تربیش پاسکال مگا
اك باعث افزایش مقاومت مکانیکی تراکم خ .)1987

مورد نیاز انواع  نیروي کششی دنبال آنخاك شده و به 
ها تیغهدگی مصرف سوخت و سایی ،ورزيخاك ادوات

ترین مهم). 1993، 12جاکوبز و فیننري(یابد افزایش می
     در هنگام عملیات  عامل محیطی موثر بر تراکم

لوب طوبت مطر .باشد رطوبت خاك می ،ورزيخاك
 13تر از حد خمیري رزي پایینوبراي انجام عملیات خاك

، 15سپور و گادوینا ؛ 1970، 14یننپلیوس( شودتوصیه می
1978.(  

بقایاي گیاهی خاك ضمن افزایش مواد آلی خاك 
مقاومت مکانیکی خاك را کاهش داده و باعث افزایش 

هاي اخیر در سال. شودنگهداشت رطوبت خاك می
در  گیريچشمدي به مقدار محمسطح زیر کشت گل

  تن  3000بالغ بر  افزایش یافته و ساالنه استان کرمان
 .شودفرآوري میگیري مراکز گالب در محمديگل

اي هشده در این مراکز حجم قابل مالحظ تولید بقایاي
  به خاكاغلب به عنوان کود گیاهی  بقایااین  و داشته

 این پژوهشر د .)1388دعاگویی، ( شوندگردانده میباز
و مقادیر اندازه ذرات  در محمديگل گیريگالب بقایاي

بر به خاك افزوده شده و اثر این افزایش  وزنی مختلف
 و ، قابلیت نگهداري آبخاكشاخص مخروطی روي 

   .مورد بررسی قرار گرفت گیاه جو روند رشد

                                         
7 - Horn et al 
8- Jones 
9 - Jones et al. 
10 - Cullet 
11 - Gupta 
12 - Jacobs and Finnery 
13- Plastic Limit 
14- Pliusnin 
15- Spoor and Godwin 
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  مواد و روش ها
  مواد اولیه

ین پژوهش از مورد استفاده در ا گیريگالب بقایاي     
واقع در  زارمنطقه اللهواقع در  زهراکارخانه گالب

تهیه و  1389در تابستان  استان کرمانشهرستان بردسیر 
 کرم دانشگاه شهید باهنر به هايبراي انجام آزمایش

در  ،دارا بودن رطوبت زیاد به علت این مواد .منتقل شد
و سپس به  ابل نور آفتاب به مدت سه روز خشکمق

 بقایاي. ور اختالط موثرتر با خاك، آسیاب شدندمنظ
 استاندارد يهاالک با استفاده ازآسیاب شده 

   سه گروه  در و بر اساس قطر متوسطآزمایشگاهی 
 6از مش  ذراتی بودند که گروه اول .شدند بنديطبقه

گروه دوم  ،باقی ماندند 16عبور نموده ولی بر روي مش 
باقی ماندند و  20وي مش ولی بر ر ردهکعبور  16از مش 
بر روي مش  عبور کرده و 20گروه سوم از مش ذرات 

  .باقی ماندند 70

از مزرعه  شنی-استفاده از نوع لومیك مورد خا     
تا  شدند خرددانشگاه تهیه و پس از انتقال به آزمایشگاه 

 بقایايرطوبت اولیه خاك و . دنیعبور نما 6از مش 
با قرار دادن و ر جداگانه طوهب ،گالب گیري خشک شده

درجه  105 تحت دماي مقداري از این مواد درون آون
محتواي . تعیین گردید ،ساعت 24سانتیگرادي به مدت 

و خاك بر اساس وزن خشک به ترتیب  بقایارطوبتی 
  .دست آمدهب  % 5/12و % 8/9

لیتري  4هاي پالستیکی ها از گلدانبراي انجام آزمایش
هاي سوراخ. متر بود استفاده شدسانتی 25ها که ارتفاع آن

متري با سنگریزه سانتی 3کف هر گلدان تا ارتفاع 
هاي پوشیده شده و سپس با مخلوط خاك و بقایا با نسبت

ها خاك درون گلدان .مشخص وزنی و اندازه پر گردید
 وزن .فشرده شد به مقدار یکنواختی بوسیله ضربه زدن

بقایاي خشک توسط  هاي حاوي خاك وگلدان اولیه
  .گیري گردیدترازوي دیجیتالی با دقت یک گرم اندازه

  
  

  هازمایشطرح آ 
هاي اندازه ذرات و میزان به منظور بررسی فاکتور     

گیري به خاك و اثرات متقابل آنها افزودن بقایاي گالب
) 3و  مقاومت مکانیکی،) 2آب،  نگهداشت) 1بر روي 

 چهار سريجو از  گیاهریشه رشد )4و  رشد ساقه
سه  بر پایه طرح کامل تصادفی با 3×3آزمایش فاکتوریل 

درصد وزنی بقایاي  هادر این آزمایش. تکرار استفاده شد
و % 12و % 8، %4مورد اختالط با خاك در سه سطح 

هاي اندازة ذرات بقایاي الک شده نیز در سه سطح الک
بدین صورت که در  .در نظر گرفته شد 20و  16 ،6
گرم  324و  216، 108به ترتیب % 12و % 8، %4هاي یمارت

ها بقایاي الک شده با اندازه مختلف ذرات، درون گلدان
گرم وزن ثابت در  2700تا (ریخته و باقی این میزان 

ها آنالیز واریانس داده. خاك افزوده شد) هاتمامی تیمار
ها به روش آزمون داده و بررسی اختالف آماري میانگین

در سطح معنی ) 17نسخه ( SPSSنکن توسط نرم افزار دا
  . انجام شد% 5دار 

  آب  بررسی نگهداشت
جهت تعیین قابلیت نگهداري رطوبت، به هر گلدان      

لیتر آب به تدریج اضافه شده و مجدداً میلی 1750مقدار 
ها در سپس گلدان. گیري و ثبت شدوزن آنها اندازه

درجه  25ر دماي حدود د(فضایی در محیط آزمایشگاه 
. نگهداري شدند%) 60گراد با رطوبت نسبی حدود سانتی

پنج هر  )هاساعت پس از شروع آزمایش 24(از روز دوم 
ها در ساعت مشخصی وزن شده و دان گلیک بار روز 

     دست آمده، از وزن اولیه هبا کم کردن مقادیر ب
هاي حاوي آب، درصد محتواي رطوبت حفظ گلدان

تعیین  1 رابطهها به روش وزنی با استفاده از ة تیمارشد
  :گردید

  
)1(   

  001
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16 

  ....گیري بر مقاومت مکانیکی وتاثیر بقایاي گالب: رانو همکا نور بخش

، (%)محتواي رطوبت وزنی : Mc که در این فرمول،
Wws:  جرم مرطوب خاك)kg( ،Wwr:  جرم مرطوب
 :kg(، Wds(جرم آب افزوده شده  :.Wwat، )kg(بقایا 

 جرم بقایاي خشک :Wdrو ) kg(جرم خاك خشک 
)kg (پس از چهار دور ها وزن کردن گلدان. باشدمی

ها در جرم آناي متوقف شد زیرا بعد از آن تغییر عمده
  .اهده نشدمش

و ها خاك با مخلوط بقایاي گیاهی از آنجا که در گلخانه
براي تخمین شود، می هاي مختلف مهیادانه با اندازهخاك

یک  ،، پس از بررسی روند کاهش رطوبتخاك رطوبت
  . ئه شدارا 2 رابطهبه صورت  رابطه خطی

  
)2(                                  dmcpbtaM c   
  

این رابطه مقدار رطوبت خاك گلدان را به صورت تابعی 
هاي سپري شده خطی از درصد بقایا، اندازه ذرات و زمان

رطوبت وزنی محتواي : Mc، رابطهدر این  . بیان می کند
بقایاي  مقدار: p ،)روز(زمان : t ،(%)ده بینی شپیش

 برحسب مورد استفاده  اندازة مش: mو  )%( گیاهی
  .متر استمیلی

هاي داده 2ضرایب ذکر شده در رابطه  براي تخمین
افزار به نرم tو  Mc ،p ،mمربوط به آوري شده جمع

Excel ترین روش مربعات کمبا  ضرایب داده شده و
کیفیت  .تخمین زده شد Linestبع تا با استفاده ازخطا 

هاي آزمایشگاهی با محاسبه ضریب در داده رابطهبرازش 
   .صورت گرفت )R2( تبیین

  مقاومت خاك 
خاك با  )1مخروطیشاخص ( مکانیکی مقاومت     

روز یک  پنجهر درصدها بقایا و اندازه ذرات ذکر شده 
         2تروالگرنوسیله دستگاه پ به روزه 20در یک بازه  بار

در این  .گیري شداندازه )EIJKELKAMPمدل (
 2cm 2مخروطی با سطح مقطع یک نوك از  هاآزمایش

 سرعت نفوذ نوك در. شد استفاده 60°و زاویه راس 
                                         
1- Cone Index 
2- Penetrologger 

متر سانتی 10و حداکثر عمق نفوذ  cm.s 2-1خاك 
اصول کاري نفوذسنج به این صورت است . انتخاب شد

قدار نیروي وجه به مخاك را با ت مکانیکیمقاومت  که
به داخل  با ابعاد مشخص مخروطنوك الزم براي نفوذ 

تگاه را ــدس .دهدنشان می MPa بر حسبرا خاك 
هاي توان تنظیم کرد تا مقاومت خاك را در عمقیـم

  .گیري کردمختلف اندازه
  گیاه رشدروند  بررسی

و اندازه  گیاهی بقایايمنظور بررسی اثر مقدار به     
 زمانگیاه جو، هم جوانه و ریشه رشدبر روي  ذرات

 هايبذر ابتدا . صورت گرفتمشابه  هاییآزمایش
 و سپس ساعت خیس گردید 24به مدت  جو مرطوب

ها تا گلدان .ندکاشته شد cm 2در عمق  هادرون گلدان
 ۀدرج 25در محیط گلخانه با دماي زنی زمان جوانه

رار داده شده و ق% 80و رطوبت نسبی حدود  گرادانتیس
میلی لیتر آب آبیاري  500 به مقدارهر سه روز یک بار 

و در هر گلدان  ها تنک شدهگلدان ،زنیبعد از جوانه .شد
روز  10پس از گذشت . ساقه باقی گذاشته شد 5

 ریشه وساقه ده و طول رها را از خاك بیرون آوگیاهچه
با قرار دادن روي یک کاغذ شطرنجی  هاآن اصلی

  .گردیدند گیريهازاند
  

  نتایج و بحث
  تاثیر بر رطوبت

مربوط به نتایج خالصه شده تجزیه واریانس داده هاي      
در  رطوبت، مقاومت مکانیکی، طول ساقه و طول ریشه

  همانطور که مشاهده . نشان داده شده است 1جدول 
دار بر مقدار رطوبت معنی درصد بقایاتنها اثر  شودمی

 دارمعنی ذرات و اثر متقابل این دو فاکتوراندازة  بوده و
ها روند تغییرات رطوبت خاك در طی آزمایش. نیست

هاي این شکل نمودار. نشان داده شده است 1در  شکل 
دهند که با افزایش مقدار بقایا آب حفظ شده در نشان می

  چنین مقایسه نمودارهاي نشان هم. خاك بیشتر است
میزان از دست دادن رطوبت دهد که با گذشت زمان می

تقریباً برابر بوده و نرخ ) مش یکسان(هاي مشابه در تیمار
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 1دقت بیشتر به نمودارهاي شکل . کاهشی مشابهی دارند
دهد که از روز شانزدهم به بعد نرخ این نکته را نشان می

زیرا رطوبت سطحی  ؛از دست دادن آب کمتر می شود
تواند به راحتی یابد و دیگر رطوبت نمیخاك کاهش می

  .به سطح خاك برسد
     مقایسه میانگین رطوبت تیمارها که با آزمون دانکن 

  .نشان داده شده است 2دست آمده است در شکل هب
% 12هاي داراي ترین مقدار رطوبت مربوط به تیماربیش

دهد این بقایا نقش بقایاي گیاهی است که نشان می
.  ر جذب و نگهداري رطوبت خاك دارنداي دعمده

اندازه ذرات بقایاي گیاهی نقش کمتري در حفظ 
  .رطوبت دارد

    دهد که در  نشان می 1مقایسه نمودارهاي شکل       
هاي مشابه بقایا، اما با اندازة هاي داراي درصدتیمار

مختلف ذرات، تقریباً اندازه ذرات نقشی در کاهش 
کاهش  1ه به نمودارهاي شکل با توج. رطوبت ندارد

رطوبت تیمارها از روز دوم به بعد یک روند خطی را 
بنابراین جهت تخمین درصد رطوبت .  دهدنشان می

رابطه ) 2با توجه به رابطه (وزنی موجود در هر تیمار 
خطی بر اساس درصد بقایا، اندازه ذرات و مدت زمان 

دست سپري شده از شروع آزمایش بر حسب روز به
:آمد

66715784055425291 ////  mptM c  

هاي آزمایشگاهی با محاسبه کیفیت برازش مدل در داده
صورت گرفت و مقدار آن برابر با  )R2(ضریب تبیین 

دست آمده ضرایب زمان در رابطه به. دست آمدبه 98/0
و اندازه مش منفی هستند که نشان دهنده کاهش مقدار 

ذارات است؛  رطوبت با گذشت زمان و با افزایش اندازه
همچنین ضریب نسبتاً باال و مثبت درصد بقایا نشان دهنده 

  .نقش عمده این فاکتور در نگهداشت رطوبت است
  تاثیر بر مقاومت مکانیکی

هاي مقاومت مکانیکی نتایج آنالیز واریانس داده     
دهد که درصد بقایا، اندازة ذرات و اثر تیمارها، نشان می

 3 شکل).  1جدول (دار است معنیمتقابل این دو فاکتور 
 10ها را در عمق روند تغییر مقاومت مکانیکی تیمار

همانطور . دهدهاي مختلف نشان میمتر و در روزسانتی
شود تا ده روز اول تفاوت چندانی بین که مشاهده می

مقاومت مکانیکی خاك در تیمارهاي مختلف وجود 
رطوبت به  ندارد؛ ولی با گذشت زمان و در اثر کاهش

شود و تفاوت قابل    ها افزوده میمقاومت مکانیکی تیمار
مقایسه این   . آیدوجود میها بهاي بین آنمالحظه
به تصویر کشیده شده است نشان  4ها که در شکل نمودار

دهد که در مجموع با افزایش مقدار بقایا و بزرگتر می
اهش شدن اندازة ذرات، مقدار مقاومت مکانیکی نیز ک

یابد که دلیل این امر، توانایی نگهداري بیشتر آب می
از طرفی با افزایش اندازه . توسط بقایاي گیاهی است

تري در ذرات، تخلخل خاك افزایش یافته و آب بیش
  .کنندخود حفظ می

  
  

  

 هاي رطوبت، مقاومت مکانیکی، طول ساقه و ریشهخالصه نتایج تجزیه واریانس داده – 1جدول
    ین مربعاتمیانگ

  منابع تغییرات درجه آزادي رطوبت مقاومت طول ساقه طول ریشه
 بقایاي گیاهی 2 48/1152* 60/456892* 5648/0   0092/0  

 اندازه ذرات 2 70/2   93/9250* 5493/0   9283/0*

 اثر متقابل 4 59/2   93/1250* 5954/0* 0668/0  

 طاخ 18 48/2   63/54   0707/0    0357/0  
  . دار هستندمعنی% 5در سطح * 
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دهد که  نشان می) 4شکل ( ها مقایسه میانگین داده     
% 4ترین مقاومت مکانیکی مربوط به تیمار داراي بیش

، و     20بقایا و اندازة ذرات الک شده با الک شمارة 
بقایا و اندازة ذرات % 12ترین مقاومت مربوط به تیمار کم

حداکثر مقاومت  .باشدمی 20مارة الک شده با الک ش
 820برابر با % 20بقایا و مش % 4متعلق به تیمار 

کیلوپاسکال شده است و این بیش از دوبرابر مقدار      

 340بقایا است که مقدار آن % 12دست آمده براي به
این تفاوت نشان دهنده نقش عمده بقایا . کیلوپاسکال بود

اصوالً افزودن . تدر کاهش مقاومت مکانیکی خاك اس
ماده آلی به خاك باعث افزایش رطوبت خاك شده و 

قناعتی و ( دهد مقاومت مکانیکی خاك را کاهش می
  ).1389همکاران، 

  

   هاي مختلفبا مش روند کاهش رطوبت - 1شکل 
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  هاي رطوبتمقایسه میانگین - 2شکل 
  

  هاي مختلفا مشب تغییرات مقاومت مکانیکی - 3شکل 

d

c
b

e de  

c
d

c
a

 
 مش

 )روز(زمان

 )روز(زمان
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  مقایسه میانگین هاي مقاومت مکانیکی - 4شکل 
  

  تاثیر بر رشد ساقه
ي مربوط به رشد ساقه در هانتایج آنالیز واریانس داده     

 هايعاملکه اثر دهند مینشان  ؛اندذکر شده 1جدول 
دار نبوده و تنها اثر متقابل این دو بقایا و اندازة ذرات معنی

با توجه به مقایسه . دار استمعنی% 5فاکتور در سطح 
نشان داده  5ها که در شکل هاي طول ساقهمیانگین داده

 )روز رشد 10پس از (ترین میانگین ، بیششده است
ترین در تیمارهاي داراي کوچکها مربوط به گیاهچه

ترین آن نیز مربوط به اندازة ذرات الک شده، و کم
ولی  ؛باشدترین اندازة ذرات میرگتیمارهاي داراي بز

بهترین  . شودروند مشخصی در هر یک مشاهده نمی
داشته که  16با مش % 8بقایاي رشد ساقه را در مجموع 

  .تر استدهد این ترکیب براي رشد ساقه مناسبنشان می
هاي وجود بقایاي گیاهی در خاك سبب سست شدن الیه

هاي اكخاك شده و رشد گیاهچه را خصوصا در خ
 داشتن همچنین به دلیل نگه. بخشدریزدانه بهبود می

از نظر نیاز  تر رطوبت، گیاهچه در مراحل اولیه رشدبیش
پور، و خواجه جمشیدیان( شودآبی بخوبی تامین می

1377( .  
  

  تاثیر بر طول ریشه
بیانگر ) 1جدول (هاي طول ریشه آنالیز واریانس داده     

اکتور اندازه ذرات در بررسی این است که تنها اثر ف
دار بوده و فاکتور معنی% 5ها در سطح میانگین طول ریشه

  .باشددار نمیدرصد بقایا و اثر متقابل این دو فاکتور معنی
ها که نتایج در این بررسی با توجه به مقایسه میانگین داده

ترین میانگین نشان داده شده است، بیش 6آن در شکل 
بقایا و اندازة ذرات % 4به تیمار داراي طول ریشه مربوط 

گر تالش گیاه افزایش طول ریشه نشان. است 20مش 
در . براي دستیابی بهتر به آب یا مواد غذایی خاك است

تر بقایا با  ، چون وجود کم20بقایا با مش % 4تیمار 
هاي خیلی کوچک باعث شده است که تخلخل در اندازه

ید و در نتیجه رطوبت وجود آتر بهاین نوع خاك کم
مقدار . بقایا خود نقش کود را دارند. تر باشدخاك کم

تر مواد غذایی تر بقایا در این تیمار باعث وجود کمکم
در . شده و درنتیحه ریشه رشد بیشتري پیدا کرده است

دهد که با کاهش اندازه نشان می 6مجموع بررسی شکل 
  . ستتر شده ارشد ریشه بیش) افزایش مش(ذرات 

d

c dc  c 
 

 b

e
d

c
a
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  مقایسه میانگین هاي طول ساقه - 5شکل 

  

  
  مقایسه میانگین هاي طول ریشه - 6شکل 

  نتیجه گیري
         گیري در این پژوهش اثر افزودن بقایاي گالب     
محمدي به خاك بر روي مقاومت مکانیکی خاك، گل

ورد قابلیت نگهداري آب و رشد ساقه و ریشه گیاه جو م
هاي ها و تحلیلبر اساس آزمایش. بررسی قرار گرفت

  :آینددست میههاي کلی زیر بانجام شده نتیجه
تري رطوبت بیشرطوبت با افزایش درصد بقایا خاك ) 1

میزان رطوبت  میندهد و به هدر خود جاي میابتدا 
رطوبت . کنددر خود حفظ می را در پایان تريبیش

ر تحت تاثیر اندازه تکم هاخاك در محدود آزمایش
رطوبت خاك از روز دوم به بعد در . گیردذرات قرار می

  .یابدتمام تیمارها به صورت خطی کاهش می

روز اول  10مقاومت خاك در تیمارهاي مختلف در ) 2
آن به دلیل کاهش رطوبت تقریبا ثابت است و پس از 

مقاومت نهایی در تیمارهایی که درصد . یابدافزایش می
تر تر و اندازه ذرات ریزتري دارند، بیشقایاي گیاهی کمب

  . است
 هاو اندازه آن تحت تاثیر متقابل درصد بقایا رشد ساقه) 3

براي رشد  روند مشخصیها بررسی داده گرفت وقرار 
تحت تاثیر اندازه ذرات ولی رشد ریشه . نشان نداد ساقه

ه بقایا قرار گرفت و با کاهش اندازه ذرات رشد ریش
  .تر شدبیش

bc 
ab 

c 
bc 

a ab 
ab ab ab 

b 
ab 

ab ab 
ab b 

a 
ab ab 
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